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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОРИЕНТИРАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ И МОТИВАЦИИ
ОБЩЕСТВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В РАМКАХ ЕАЭС *
Г. С. КОТАНДЖЯН, генерал-лейтенант, доктор политических наук
(РФ), профессор (политология безопасности),член Научноэкспертного совета ОДКБ, Начальник Национального
исследовательского университета обороны МО РА,
А. В. АТАНЕСЯН, доктор политических наук, профессор
(политическая социология), Заведующий кафедрой прикладной
социологии ЕГУ, ученый-аналитик Института национальных
стратегических исследований Национального исследовательского
университета обороны МО РА
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Несмотря на то, что проект
институционализации и углубления
межгосударственных
взаимоотношений в рамках
ЕАЭС набирает обороты, параллельно интенсифицируются
внешние угрозы обеспечению
национальных интересов каждого из вошедших в ЕАЭС государств, причем эти угрозы нередко выходят далеко за рамки экономической деятельности и существенно затрагивают политическую,
военную, информационно-психологическую и социальную составляющие жизнедеятельности государств – членов ЕАЭС. Соответственно,
объективно существуют и порой нагнетаются в СМИ те различия в
восприятии национальными политическими элитами и обществами
стран – членов ЕАЭС внешних и внутренних угроз национальной безопасности, которые происходят из фактических различий отдельных
национальных безопасностных сред.
*

«Евразийский вектор – интеграция будущего». Ежегодный доклад Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации РФ за 2017 год, сс. 75 – 83.
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Кроме того, в современном мире интересы обществ, более подвижные
по своей природе, по большей части столь же важны, сколь важны
более инерционные традиционные критерии экономической и политической целесообразности. Расчет на отражение в политике общественного интереса и поддержку общества является основой формирования
стратегии эффективного государственного управления, а также важнейшим условием легитимации политических решений. Государство,
представляя политическую организацию власти над обществом, не
тождественно ему. Обществу присущи экономическая, духовная,
социальная и политическая сферы, тогда как государство является
ядром лишь политической сферы. Общество с его широким спектром
социальных групп и интересов, исторической памятью, логикой и
динамикой массового поведения никогда в полной мере не поддается
тотальному контролю и прогнозу, но всегда имеет под собой ценностно-идеологическую подоплеку и аргументацию, и вместе с тем
изначально являлось основой, а сегодня – движущей силой государства. Соответственно, совпадение общественных интересов, аналогичное восприятие внешних угроз и вызовов на уровне общественного сознания являются важнейшей функциональной средой и базой
создания любого межгосударственного объединения, будь то военнополитический или экономический союз.
В этом плане наиболее уязвимой на сегодняшний день остается
система ценностей и идеологических ориентиров, необходимых для
придания ЕАЭС содержания, единства мыслей и действий, и миссии,
без чего не может эффективно функционировать и развиваться ни
одно межгосударственное объединение.
Что связывает народы стран ЕАЭС сегодня? Ответ на данный вопрос
принципиально важен не только с точки зрения обеспечения общественной поддержки и легитимности принятия решений на уровне руководящих органов, объединяющих наши страны, но и в интересах
обеспечения взвешенности и долгосрочности этих решений. Очевидно
то, что Евразийский экономический союз задуман не как ситуативный,
краткосрочный проект. Целый ряд взаимодействующих друг с другом и
подталкивающих к его созданию внутренних и внешних факторов, как
позитивных, так и негативных, продолжают определять динамику нелинейных процессов, воздействующих на национальные системы безопасности государств – членов ЕАЭС. Факт интенсификации конфликт62
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ных действий и решений, обусловленных этой динамикой, сигнализирует о высокой вероятности рисков для интересов национальной
безопасности каждого из государств и необходимости укрепления
взаимодействия между Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией,
Кыргызстаном и другими государствами в рамках объединяющего их
интересы долгосрочного сотрудничества.
Вопрос об идеологической или ценностно-идейной основе ЕАЭС
принципиально важен также и потому, что вхождение в ЕАЭС, будучи
сугубо политическим решением, осуществлялось государствами в
различных условиях и различном внешне- и внутриполитическом
контексте. Референдумов в этих государствах не проводилось, посему
общества за данное решение (так же как и против данного решения) не
голосовали. Следует заметить, что референдумы не могут быть заменены никакими социологическими опросами с участием лишь определенных выборочных частей наших обществ. В итоге, экономические
преимущества членства в ЕАЭС по сравнению с другими экономическими союзами и организациями с членством стран-участниц изначально не были обоснованы и подтверждены референдумной поддержкой обществ государств-аппликантов.
Вместе с тем процессу объединения в рамках ЕАЭС сопутствовало и
продолжает сопутствовать множество неоднозначных и противоречивых экспертных оценок, слухов, домыслов и предположений, которые,
как правило, свидетельствуют о недостаточной согласованности и
убедительности официальной информации. Кроме того, оценки
эффективности членства в ЕАЭС руководителями стран-участниц (в
частности, лидерами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении)
периодически звучат в контексте дихотомии «союзнический интерес –
национальный интерес», где акцентируется проблема согласования
национальных интересов с коллективными интересами как стратегии,
из которой организация как единая система должна исходить в
обеспечении взаимоотношений между партнерами по ЕАЭС.
Неконсолидированность национальных интересов в институциональной целостности ЕАЭС и их неоднозначное восприятие элитами и
обществами наших государств указывают на необходимость формирования общей информационной политики и ценностно-идеологических
предпосылок для обеспечения долгосрочности данного проекта.
Информационная политика в рамках ЕАЭС не должна ограничиваться
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созданием единых ориентиров сугубо экономического мышления, она
должна быть нацелена на весь комплекс действий, отношений и решений, отражающих стратегические интересы, связывающие в единый
экономический союз Российскую Федерацию, Республику Беларусь,
Республику Казахстан, Республику Армения и Кыргызскую Республику.
Кроме вышеназванных аргументов в пользу функционально-стратегической важности объединяющей общества государств – членов
ЕАЭС идеологии, в том числе – необходимости легитимации принимаемых в рамках ЕАЭС национальными элитами политических решений, развития взаимоотношений методом постоянного диалога между
обществами стран ЕАЭС, национальными элитами, элитами и
обществами внутри государств относительно того или иного измерения
межгосударственного взаимодействия, существует ряд специфических
причин необходимости создания консолидированной идеологии ЕАЭС.
Такая консолидированная идеология должна отражать сопряжение
общего и особенного в философии и ментальности наших обществ как
в контексте недавней общей истории в составе СССР, так и с учетом
современной динамики национального самосознания и национальной
гордости в наших обществах.
ДОСТАТОЧНО ЛИ СОГЛАСОВАНЫ И ВЫРАЖЕНЫ ВЗАИМНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ СОЮЗНИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ?

Прежде всего максимально институционализированный и системный
опыт стратегических взаимоотношений между Россией, Белоруссией,
Арменией, Казахстаном и Киргизией в рамках СССР изначально был
основан не столько на экономическом интересе, сколько на идее
совместного построения социалистического общества, включавшей в
себя принципы братской взаимопомощи, свободы, борьбы с капитализмом, равенства, атеизма и так далее. В советской политической
идеологии данные принципы весьма конфликтно отражали экономические интересы. Примат экономического фактора как идеологический
приоритет в жизни обществ и государств был отражен марксистским
базисно-надстроечным подходом к объяснению общественного развития. Вместе с тем экономические интересы в их рыночных проявлениях
противопоставлялись идеологическим принципам общественной
морали и в своей совокупности подавались в качестве синонима
«загнивающего капитализма» (как объекта борьбы пролетариата),
впоследствии также – коррупции, взяточничества на местах, корысти,
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проявлявшейся «некоторыми несознательными гражданами». В итоге,
преследование экономического интереса в его рыночных проявлениях
считалось разновидностью преступного поведения и служило антиподом морали советского человека.
Интересно заметить, что, несмотря на однозначно негативную коннотацию экономического интереса во внутреннем дискурсе, во внешней политике СССР экономические интересы играли одну из ключевых ролей, в частности, во взаимоотношениях с потенциальными союзниками, которых пытались заинтересовывать не только идеологически, но и
экономически, нередко идя в отношениях с союзниками или единомышленниками (с Кубой, Вьетнамом, Северной Кореей и другими) на
нелогичные с точки зрения доктринальной чистоты коммунистической
идеологии, но оправданные с точки зрения политической конъюнктуры
уступки рыночному мышлению и поведению в экономическом плане.
До сих пор большинство постсоветских граждан в чем-то формальноинерционно, в определенной мере – аргументированно воспринимает
экономическую элиту, накопление капитала и экономические интересы
скорее в негативном, нежели в позитивном контексте. Слово «бизнесмен» в массовом сознании все еще отчасти сопряжено с советским
восприятием капитализма, а также с негативными коннотациями,
возникшими в наших обществах в лихие девяностые – с наглостью,
высокомерностью, беспределом, с игнорированием закона, общественного блага и государственных интересов ради частной выгоды. Ответной реакцией общества на поведение негосударственных субъектов
экономической деятельности в постперестроечное время стало
обвинение их в неграмотности, необразованности, низкой культуре. С
другой стороны, большинство представителей национальных экономических элит, будучи также представителями постсоветских обществ,
акцентированно демонстрировало готовность «принять бой» с массовым негативным восприятием рыночного поведения, всячески выказывая свое превосходство, дистанцируясь от большинства общества, игнорируя общественное мнение, консолидируясь в кланы, подчеркнуто
конструируя систему символических форм быта и поведения, основанных на финансовом капитале и олицетворяющих власть.
Если посмотреть на государства Евросоюза, то западноцентристские
европейские нации с прагматизмом, позитивизмом и реализмом как
образом национального мышления, бытия и стратегии государствен²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ îºîðºð 1. 2 0 1 8
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ного развития сегодня объединены не только на основе общих экономических интересов, но прежде всего – на базе демократических
ценностей, в том числе свободы граждан. Что касается постсоветских
обществ с превалированием ценностно-идеологических ориентиров
мышления и поведения, духовностью и душевностью, с меньшей
прагматикой общественных отношений по сравнению с западноевропейским укладом, со специфическим и не всегда понятным и приемлемым для европейца восприятием свободы, то для них экономический интерес не может служить достаточным системообразующим
принципом, объединяющим в рамках экономического союза.
Идейно-ценностная специфика советского и постсоветского человека
по-прежнему заключается в важности роли морально-символических
поощрений в системе мотивации поведения и деятельности личностей
и социальных групп в постсоветских обществах, а также в ценнейшем
опыте бескорыстного межнационального взаимодействия, выработанного в различных экзистенциально-чрезвычайных ситуациях (таких, как
Великая Отечественная война, освоение целины, строительство БАМ и
другие). При этом опыт сотрудничества национальных обществ в
составе единого советского государства и советского общества демонстрирует превалирование морально-нравственных интересов над
экономической выгодой. Иными словами, наши общества имеют полезный опыт сотрудничества, основанный скорее не на экономическом, а
на ценностно-идеологическом интересе. Ценностно-идеологическая
мотивация советского человека и общества позволила добиться достижений мирового масштаба и ряда преимуществ в отношении по-своему
успешной англосаксонской мироэкономической прагматики.
Вместе с тем злоупотребление морально-нравственным императивом
взаимодействий внутри системы, а также с внешней средой привели к
тому, что параллельно с формированием национальных экономических
элит, нередко действующих в теневом секторе, определенная часть
наших обществ продолжает работать и выполнять профессиональные
обязанности, не получая достаточного финансово-экономического
вознаграждения и сохраняя высокий уровень качества результата
лишь благодаря преданности своему делу, убежденности в необходимости честно трудиться и быть патриотом. Данная конфликтность
между продуктивной деятельностью и ее неадекватным вознаграждением является риском, разлагающим систему экономической
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мотивации граждан внутри общества, а также подтачивающим экономическую основу взаимодействия государств – членов ЕАЭС.
Таким образом, опыт советского и большинства постсоветских обществ
демонстрирует своеобразный идеологический «фундаментализм» с
точки зрения идеологической закрепощенности и определенной
инерции критического отношения к рыночно-экономическим интересам.
Что касается функционально-прагматической стороны вопроса, то
опять же, ни одно из государств ЕАЭС сегодня нельзя оценить как
промышленное в современном понимании наукоемкого производственно-технологического прогресса. При таком положении дел нельзя
рассчитывать на их более весомое участие в системе экономического
взаимодействия внутри ЕАЭС в контексте прогрессивных тенденций
развития мировой экономики. Соответственно, не только национальные макроэкономические, но и промышленно-технологические интересы отдельных государств-членов на данный момент не являются
факторами, объединяющими наши страны в рамках ЕАЭС ни на
уровне элит, ни на уровне обществ.
Соответственно, ЕАЭС как экономический союз, по сути, все еще не несет
в себе столь необходимый консолидационный информационно-идеологический ресурс, способный стать самодостаточным источником единения постсоветских обществ на пространстве России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана ЕАЭС нуждается в простом и вместе с
тем убедительном идейно-идеологическом обосновании стратегической
выгодности экономического межгосударственного союза, понятном и
приемлемом на уровне национального общественного и обыденного
сознания, а также имеющем динамический мотивационный ресурс.
ЕАЭС – МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, А НЕ ГОСУДАРСТВО

Ценностно-идеологические принципы взаимодействия между обществами в рамках ЕАЭС должны прежде всего основываться на опыте
эффективного сотрудничества между народами в советском обществе,
на общих победах и достижениях, на положительной, но ни в коем
случае не отрицательной идентичности. В этом смысле ставка на
образ общего врага как системообразующего фактора, способного
объединить национальные общества внутри ЕАЭС, является изначально провальной стратегией, которая впоследствии неминуемо
приведет к очередному развалу системы.
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Апелляцию к ценному опыту советского прошлого в качестве одного из
подходов к созданию общей ценностной характеристики межкультурных взаимоотношений в рамках ЕАЭС не следует воспринимать как
аргумент к восстановлению Советского Союза. Вместе с тем ошибочным является популистская и, к счастью, маргинальная тенденция
отрицания ценности советского опыта. Кроме национальной идеи и
идеологии, в государствах – членах ЕАЭС нужен единый духовноидеологический компонент, иначе институционализация экономических
взаимоотношений между государствами в рамках ЕАЭС в качестве
особо важных с точки зрения стратегической мотивации сотрудничества не будет иметь необходимого звучания и станет лишь одной из
альтернатив подобным взаимоотношениям с другими странами и
организациями, причем, возможно, не всегда одной из лучших
альтернатив. Восприятие экономических интересов партнеров по
ЕАЭС в качестве предпочтительных необходимо обосновать не только
объективными преимуществами, но и идеологически обеспечить их
интернализацию, то есть сделать их субъективно желательными и
воспринимаемыми в качестве мотивов.
Соответственно, в данном вопросе не следует применять информационно-идеологический инструментарий самоидентификации через
дистанцирование от противника-врага по модели антиамериканской
советской пропаганды. Негативная идентификация, а именно –
определение себя в качестве «не другого» и «не как другого», а также
«другого» как «чужого», например, самопозиционирование в качестве
«не Европы», «не Запада» и так далее, может быть эффективной лишь
на уровне выработки сопутствующей внутригосударственной пропаганды, рассчитанной на определенные слои населения, но никак не на
все общество и тем более на все наши общества. ЕАЭС – не военнополитическое объединение государств; более того, восприятие тех или
иных внешних акторов внутри государств – членов ЕАЭС разное. Так, в
связи с событиями на Украине Российская Федерация как член ЕАЭС
была вынуждена вступить в прямую конфронтацию с США, рядом
стран ЕС и другими, и ввиду реализации направленных на защиту
своих национальных интересов действий попала под экономические
санкции. Позиция других государств – членов ЕАЭС с самого начала
кризиса на Украине и в процессе развития российско-украинского
конфликта была и остается в определенной мере отличной от позиции
России. В отличие от России Республика Беларусь находится в
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конфронтации с США и рядом других стран не из-за событий в Украине
или поддержки одной из сторон, а по поводу правящего в Беларуси
политического режима. Казахстан изначально демонстрирует сбалансированную внешнюю политику в украинских событиях и наращивает
прямые взаимоотношения с США. Армения имеет уникальный опыт
сбалансированной политики в отношении России как стратегического
союзника, США и ЕС как важнейших для себя партнеров-полюсов цивилизационной ориентации и самореализации. Поддерживая Россию в
ситуации прямой конфронтации между Российской Федерацией и
США, власти Армении сознательно идут на вероятные риски,
связанные с возможностью ухудшения ее европейского развития и
успешного взаимоотношения с США, однако на уровне общества
данные риски оцениваются неоднозначно и порой очень критично.
Таким образом, как минимум в двух из пяти государств – членов ЕАЭС
– Армении и Казахстане – США не рассматриваются в качестве врага,
а сотрудничество с ЕС для Армении является одним из стратегических
приоритетов внешней политики.
Вторым фактором, препятствующим эффективности использования
антиамериканизма в качестве одного из идеологических принципов
объединения обществ на пространстве ЕАЭС, является успешность
реализации политики «мягкой силы» США на постсоветском
пространстве. С одной стороны, все еще уместно апеллировать к
факту некой схожести и связанности постсоветских элит в качестве
возникших на базе единой советской идеологии и, соответственно,
имеющих существенный потенциал для объединения и сотрудничества
под эгидой ЕАЭС. С другой стороны, новые постсоветские элиты, в том
числе в сфере политики, экономики, гуманитарных наук (что существенно в плане характера управленческого ресурса и подходов к
принятию решений), а также частично – в военной сфере, включая и
Россию, прошли определенную западную школу и имеют различный,
но фактический опыт обучения в колледжах и университетах США и
ЕС, участия в программах переподготовки, тренингах, летних школах,
сотрудничества с западными партнерами и так далее. Подобный опыт
на протяжении всех постсоветских лет считался предметом гордости и
комплексной профессиональной идентификации.
Таким образом, в результате действия «мягкой силы» в постсоветских
обществах появилась существенная западно-ориентированная или как
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минимум гибко и разносторонне мыслящая социальная страта, активно
и эффективно включенная в различные профессиональные элиты,
вовлеченная в системы государственного управления, образования, и
в широком смысле – в экономические, социальные, политические,
военные и информационные процессы. Учитывая в определенной
мере высокий уровень западного университетского образования, а в
областях социальных наук, к сожалению, по-прежнему недосягаемый
для постсоветских вузов и научно-исследовательских институтов
уровень, участники западных программ и имеющие западные ученые
степени специалисты из постсоветских стран нередко имеют ряд
преимуществ в своих областях науки. Не следует также забывать о
миллионах туристов, которые каждый год осваивают новые просторы в
том числе и западной цивилизации и, в отличие от советских людей,
знают страны ЕС и США не понаслышке и не через преломление
отечественных новостных передач. Соответственно, их отношение к
современной антизападной риторике, напоминающей антизападную
советскую пропаганду, а также к современным отечественным
антиамериканским пропагандистам, использующим советский инструментарий в преломлении современных информационных технологий,
может варьироваться от отрицания до игнорирования.
Популистское разделение своего общества на «своих» и «чужих»,
выкрикивание лозунгов типа «кто не с нами, тот против нас» как внутри
отдельного государства, так и в сообществе государств – членов
ЕАЭС, ставит под вопрос возможность прогрессивного развития и
консолидации ресурсов наших обществ перед лицом актуальных угроз
и вызовов современности.
Правящие во всех странах ЕАЭС, в том числе в России, элиты в
последние десятилетия сами активно применяли у себя западные
модели управления, внедряли западную управленческую культуру, в
том числе в качестве антипода коррумпированности элит и «советскости» управленческого мышления. Во всех государствах ЕАЭС
коренным образом перестроена система среднего и высшего
образования по стандартам европейской Болонской системы, то есть
по модели западного образования, в основе которой лежат принципы
высшего и среднего образования в США. Соответственно, любая
постановочная негативная риторика в адрес системы, у которой мы
переняли целый ряд системообразующих характеристик, имеет
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объективные пределы и в конечном счете упрется в функционирующую
систему госуправления, ударит по модернизованным институтам
ЕАЭС.
РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, необходимыми ориентирами по информационноидеологическому сопровождению взаимодействия между государствами в рамках ЕАЭС могут быть следующие принципы:
1. Положительная идентичность граждан национальных государств,
предполагающая гордость за национальную историю, традиции,
особенности ментальности, национальные достижения в области
науки, культуры, образования, педагогики, коммуникации и так далее, может стать объединяющим принципом сотрудничества в
рамках ЕАЭС, если будет одинаково уважаться, изучаться и
адекватно восприниматься в каждом из государств – членов ЕАЭС.
ЕАЭС может стать наиболее эффективной площадкой национальной самореализации и межкультурного сотрудничества, тем самым
обеспечив существенную поддержку экономическим проектам на
уровне отдельных граждан, социальных групп и обществ в целом.
Совместное информационное сопровождение национальных праздников, событий общественной важности, научных мероприятий,
взаимосогласованная государственная информационная политика,
совместные и взаимовыгодные образовательные проекты, молодежные образовательные и спортивные мероприятия могут служить тем
форматом, через который будет происходить сближение представителей наших обществ, а также выработка и реализация общих идей.
2. В единой информационной политике на пространстве ЕАЭС необходимо использовать ценный советский опыт взаимодействия между
нашими обществами и вместе с тем следует пересмотреть все еще
активно и, возможно, не только инерционно, но и умышленно
используемые современными национальными элитами принципы
плановой экономики в осуществлении совместных экономических и
других проектов на пространстве ЕАЭС. Любой совместный
экономический, социальный или культурный проект должен быть
обоснован соответствующим спросом и не становиться результатом
одностороннего политического решения сверху. Иными словами,
если на национальном рынке нет объективного спроса на товары
или услуги государства – союзника по ЕАЭС, то следует работать
²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ îºîðºð 1. 2 0 1 8

71

Г. С. КОТАНДЖЯН, А. В. АТАНЕСЯН

над поощрением подобного спроса, а не навязывать его в качестве
довеска к членству в ЕАЭС.
3. Взаимодействие между представителями обществ в рамках ЕАЭС,
будь то летние лагеря для студентов, тренинги, встречи представителей молодежи, культуры и так далее, не должны превращаться
в некий элитный клуб для избранных или особо приближенных;
нельзя повторять печальный и, к сожалению, наработанный опыт
обменных или совместных программ, проводимых на уровне СНГ,
где участники, скажем, молодежных программ отбираются из представителей молодежного крыла лидирующих партий в качестве
поощрения партийного карьеризма молодых людей и их преданности правящим элитам. Данные представители, как правило, не
отражают интересов своих социальных групп и выступают в качестве нового поколения старых групп власти, альтернативного ресурса для замещения появляющихся руководящих ниш. Эффективность совместных или обменных программ, необходимых в качестве
сопутствующего звена политико-экономического сотрудничества в
рамках ЕАЭС, измеряется тем, насколько данная сопутствующая
работа с общественными организациями и социальными группами
может послужить «мягкой силой» по продвижению дальнейшей
интеграции национальных экономик в единое экономическое (а
также, отчасти – политическое) пространство. Иными словами, в информационную политику и соответствующие программы необходимо вовлекать не тех, кто уже вовлечен, а тех, кто либо не имеет
представления о миссии и преимуществах сотрудничества в рамках
ЕАЭС, либо не выработал определенного восприятия, либо имеет
об этом отрицательное мнение. С этой точки зрения информационно-идеологическая работа с населением должна фокусироваться
именно на вовлечении не включенных в систему политических
взаимодействий целевых групп.
4. Эффективное информационное сопровождение сотрудничества в
рамках ЕАЭС предполагает частичную интегрированность национальных информационных пространств. С этой целью, кроме деятельности информационных порталов ЕАЭС, будет полезно создание единого новостного блока в национальных государственных
телерадиокомпаниях, а также транслирование одного из национальных телеканалов каждого из государств – членов ЕАЭС на всем
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пространстве ЕАЭС. Такая необходимость продиктована не только
важностью текущей и актуальной информации о жизнедеятельности
различных сфер государства-партнера с точки зрения поиска взаимных экономических интересов и новых вариантов экономического
сотрудничества, но и обеспечит адекватный положительный имидж
государства с его культурой, политикой, экономикой, образованием
и так далее в обществах, включенных в пространство ЕАЭС.

ԵԱՏՄ-ՈՒՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՄԱՆ
ՀԱՐՑՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՇԱՐԺԱՌԻԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ-ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հ. Ս. ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ, գեներալ-լեյտենանտ, քաղաքական
գիտությունների դոկտոր (ՌԴ), պրոֆեսոր (անվտանգային
քաղաքականություն), ՀԱՊԿ-ի գիտափորձագիտական խորհրդի անդամ,
ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ,
Ա. Վ. ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
(քաղաքական սոցիոլոգիա), ԵՊՀ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի
վարիչ, ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ի ԱՌՀԻ-ի գիտնական-վերլուծաբան
ՊՐՈԲԼԵՄԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԵԱՏՄ շրջանակներում ավելի ու ավելի մեծ թափ են առնում միջպետական հարաբերությունների հաստատութենացումն ու խորացումը, սակայն
դրան զուգահեռաբար ավելի ինտենսիվ են դառնում նաև ԵԱՏՄ-ին անդամակցող յուրաքանչյուր պետության ազգային շահերի դեմ ուղղված
արտաքին սպառնալիքները: Ընդսմին դրանք հաճախ դուրս են գալիս
զուտ տնտեսական ոլորտի սահմաններից` շոշափելի կերպով դրսևորվելով նաև քաղաքական, ռազմական, տեղեկատվական-հոգեբանական
ու սոցիալական բնագավառներում: Դրա հետ մեկտեղ ԵԱՏՄ անդամ
պետությունների ազգային անվտանգային միջավայրների միջև օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող տարբերությունների հետևանքով դրանց
ազգային քաղաքական վերնախավերը և հասարակությունները տարբեր կերպ են ընկալում իրենց ազգային անվտանգության դեմ ուղղված
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ներքին և արտաքին սպառնալիքները, ինչը հաճախ ԶԼՄ-ներն ավելի են
ուռճացնում:
Բացի այդ, արդի աշխարհում հասարակությունների շահերը, որոնք
բնույթով դյուրափոփոխ են, մեծ մասամբ լինում են ոչ պակաս կարևոր,
քան տնտեսական ու քաղաքական նպատակահարմարության ավելի
իներցիոն ավանդական չափանիշները: Քաղաքականության մեջ հասարակական շահերի արտացոլման և հասարակության աջակցության վրա
խարսխումը արդյունավետ պետական կառավարման ռազմավարության
ձևավորման հիմքն է, ինչպես նաև քաղաքական որոշումների օրինականության և հանրային ընդունելության ապահովման կարևոր պայմանը:
Պետությունը, որը հասարակության նկատմամբ իշխանության քաղաքական կազմակերպությունն է, նույնական չէ հասարակությանը: Վերջինիս
բնորոշ են տնտեսական, հոգևոր, սոցիալական, քաղաքական ոլորտները, մինչդեռ պետությունը միայն քաղաքական ոլորտի միջուկն է:
Հասարակությունը` իր սոցիալական խմբերի ու շահերի լայն սպեկտրով,
պատմական հիշողությամբ և զանգվածային վարքի տրամաբանությամբ
ու դինամիկայով հանդերձ, երբեք չի լինում լիովին ենթակա համատարած վերահսկողությանն ու կանխատեսմանը, այլ ունի արժեքային-գաղափարախոսական հենք ու հիմնավորում, և դրա հետ մեկտեղ միշտ եղել
է պետության հիմքը, իսկ այսօր նաև նրա շարժիչ ուժն է: ՈՒստի և հասարակական շահերի համընկնումը, հանրային գիտակցության մակարդակով արտաքին սպառնալիքների ու մարտահրավերների նույնական
ընկալումը ցանկացած` ռազմաքաղաքական, թե տնտեսական, միջպետական միավորման ստեղծման համար անհրաժեշտ գործառութային
միջավայրն ու հիմքն են:
Այս առումով այսօր առավել խոցելի է այն արժեքների և գաղափարական
ուղենիշների համակարգը, որն անհրաժեշտ է ԵԱՏՄ-ին բովանդակություն, մտքերի ու գործողությունների և առաքելության միասնականություն
հաղորդելու համար, առանց ինչի ոչ մի միջպետական կազմավորում չի
կարող արդյունավետ կերպով գործել և զարգանալ:
Իսկ ի՞նչն է այսօր կապում ԵԱՏՄ-ին անդամակցող պետությունների
ժողովուրդներին: Այս հարցի պատասխանն սկզբունքորեն կարևոր է ոչ
միայն ղեկավար մարմինների մակարդակով ընդունվող ու մեր երկրները
միավորող որոշումների հասարակական աջակցության և օրինականության, այլև այդ որոշումների կշռադատվածության և երկարաժամկետության ապահովման տեսանկյունից: Ակնհայտ է, որ Եվրասիական տնտե74
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սական միությունն ստեղծված չէ որպես իրավիճակային, կարճաժամկետ
նախագիծ: Միմյանց հետ փոխգործող և ԵԱՏՄ ստեղծմանը մղող ինչպես
դրական, այնպես էլ բացասական բնույթի մի շարք ներքին և արտաքին
գործոններ շարունակում են պայմանավորել այն ոչ գծային գործընթացների դինամիկան, որոնք ազդում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
անվտանգության ազգային համակարգերի վրա: Այդ դինամիկայից հետևող հակամարտային գործողությունների ու որոշումների ինտենսիվացման փաստը ազդանշում է յուրաքանչյուր պետության ազգային անվտանգության շահերի համար ռիսկերի առաջացման մեծ հավանականությունը և Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Հայաստանի,
Ղրղզստանի և այլ պետությունների շահերը միավորող երկարաժամկետ
համագործակցության շրջանակներում նրանց փոխգործության ամրապնդման անհրաժեշտությունը:
ԵԱՏՄ գաղափարախոսական կամ արժեքային-գաղափարական հիմքի
հարցն սկզբունքորեն կարևոր է նաև այն պատճառով, որ ԵԱՏՄ-ին
անդամակցումը, որը զուտ քաղաքական բնույթի որոշման արդյունք էր,
պետություններն իրագործել են տարբեր պայմաններում և տարբեր
արտաքին ու ներքին քաղաքական նկատառումներով: Այդ պետություններում տվյալ հարցով հանրաքվե չի անցկացվել, ուստի և հասարակությունները տվյալ որոշմանը կողմ (ինչպես նաև` դեմ) չեն քվեարկել: Հարկ է
նշել, որ հանրաքվեները չեն կարող փոխարինվել սոցիոլոգիական հարցումներով, որոնց մասնակցում է մեր հասարակությունների միայն մի
որոշ ընտրանքային մասը: Որպես արդյունք` այն տնտեսական առավելությունները, որոնք ԵԱՏՄ-ն տրամադրում է իր անդամ պետություններին` այդ պետությունների մասնակցությամբ գործող այլ տնտեսական
միությունների ու կազմակերպությունների համեմատությամբ, նախապես
չէին հիմնավորվել և չէին ստացել հայտատու պետությունների հասարակությունների աջակցությունը` հաստատված հանրաքվեով:
Միևնույն ժամանակ, ԵԱՏՄ շրջանակներում միավորմանը զուգակցել և
զուգակցում են ոչ միարժեք ու հակասական փորձագիտական գնահատականները, ասեկոսները, հերյուրվածքները և ենթադրությունները, որոնք,
որպես կանոն, պաշտոնական տեղեկատվության անբավարար համաձայնեցվածության ու համոզչության վկայությունն են: Բացի այդ, ԵԱՏՄին անդամակցության արդյունավետության գնահատականները, որոնք
հնչեցնում են մասնակից պետությունների ղեկավարները (մասնավորապես` Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Հայաստանի առաջ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ îºîðºð 1. 2 0 1 8
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նորդները) պարբերաբար լսվում է «դաշնակցային շահ – ազգային շահ»
երկճյուղման երանգը, երբ կոլեկտիվ շահերին ազգային շահերի համապատասխանեցման պրոբլեմը շեշտվում է իբրև մի ռազմավարություն,
որը ԵԱՏՄ-ում ներգրավված գործընկերների միջև փոխհարաբերություններ ապահովելու գործում կազմակերպությունը` որպես միասնական համակարգ, պետք է համարի ելակետ: ԵԱՏՄ հաստատութենական ամբողջականության մեջ ազգային շահերի չհամախմբվածությունը և մեր պետությունների վերնախավերի ու հասարակությունների կողմից դրա ոչ
միանշանակ ընկալումը վկայում են այս նախագծի երկարատևության
ապահովման նպատակով ընդհանուր տեղեկատվական քաղաքականության և արժեքային-գաղափարախոսական նախադրյալների ձևավորման
անհրաժեշտությունը: ԵԱՏՄ շրջանակներում իրագործվող տեղեկատվական քաղաքականությունը չպետք է սահմանափակվի զուտ տնտեսական
մտածողության միասնական ուղենիշների ստեղծմամբ, այլ պետք է միտված լինի այն գործողությունների, հարաբերությունների ու որոշումների
ամբողջ համալիրին, որոնք արտացոլում են Ռուսաստանի Դաշնությանը,
Բելառուսի Հանրապետությանը, Ղազախստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը և Ղրղզստանի Հանրապետությանը միասնական տնտեսական միության մեջ միավորող ռազմավարական շահերը:
Բացի վերը նշված փաստարկներից, որոնք արտացոլում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հասարակությունները միավորող գաղափարախոսության գործառական-ռազմավարական կարևորությունը, այդ թվում`
ԵԱՏՄ շրջանակներում ազգային վերնախավերի ընդունած քաղաքական
որոշումների օրինականացման, միջպետական գործակցության այս կամ
այն չափման վերաբերյալ ԵԱՏՄ պետությունների հասարակությունների,
ազգային վերնախավերի, ինչպես նաև պետություններում վերնախավերի
ու հասարակությունների միջև մշտական երկխոսության մեթոդով հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը, գոյություն ունեն ԵԱՏՄ
համախմբված գաղափարախոսության ստեղծման անհրաժեշտությունը
պայմանավորող մի շարք յուրահատուկ պատճառներ: Նման համախմբված գաղափարախոսությունը պետք է արտացոլի մեր հասարակությունների փիլիսոփայության ու մտածողության մեջ գոյություն ունեցող
ընդհանուրի և առանձնահատուկի զուգորդումը ինչպես ոչ վաղ անցյալում ԽՍՀՄ կազմում նրանց ընդհանուր պատմության համատեքստում,
այնպես էլ մեր հասարակություններում ազգային հպարտության ու ազգային ինքնագիտակցության ժամանակակից դինամիկայի հաշվառմամբ:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԱՓՈՎ ԵՆ ՓՈԽՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ԵՎ
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԲՆՈՒՅԹԻ
ԴԱՇՆԱԿՑԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԸ

ԽՍՀՄ շրջանակներում Ռուսաստանի, Բելոռուսիայի, Հայաստանի, Ղազախստանի ու Ղրղզստանի միջև ռազմավարական փոխհարաբերությունների առաջին հերթին առավելագույնս հաստատութենացված և համակարգային փորձն սկզբնապես հիմնված էր ոչ այնքան տնտեսական
շահի, որքան սոցիալիստական հասարակության համատեղ կառուցման
գաղափարի վրա, որը ներառում էր փոխադարձ եղբայրական օգնության,
ազատության, կապիտալիզմի դեմ պայքարի, հավասարության, աթեիզմի
և այլ սկզբունքներ: Խորհրդային քաղաքական գաղափարախոսության
մեջ այս սկզբունքները շատ հակասական կերպով էին արտացոլում
տնտեսական շահերը: Տնտեսական գործոնի՝ որպես հասարակությունների ու պետությունների կյանքում գաղափարախոսական գերակայության առաջնայնությունն արտացոլված էր հասարակական զարգացումը
բացատրելու համար կիրառվող մարքսիստական բազիսավերնաշենքային մոտեցման մեջ: Միևնույն ժամանակ, տնտեսական շահերն իրենց
շուկայական դրսևորումներով հակադրվում էին հասարակական բարոյականության գաղափարախոսական սկզբունքներին և, ընդհանուր առմամբ, հրամցվում էին որպես «նեխող կապիտալիզմի» (պրոլետարիատի
պայքարի օբյեկտի), իսկ հետագայում նաև` կոռուպցիայի, տեղերում
կաշառակերության, «որոշ անգիտակից քաղաքացիների ցուցաբերած»
շահամոլության հոմանիշ: ՈՒստի և շուկայական դրսևորումներով տնտեսական շահ փնտրելը համարվում էր հանցավոր վարքի տարատեսակ և
խորհրդային մարդու բարոյականությանը անհարիր երևույթ:
Հետաքրքրական է նշել, որ թեև ներքին քննարկման ասպարեզում
տնտեսական շահն ուներ միանշանակ բացասական երանգավորում, սակայն ԽՍՀՄ արտաքին քաղաքականությունում այն խաղում էր առանցքային դեր, մասնավորապես` որոշ հնարավոր դաշնակիցների հետ հարաբերություններում ԽՍՀՄ-ը փորձում էր նրանց շահագրգռել ոչ միայն
գաղափարապես, այլև տնտեսապես: Դա հաճախ դաշնակիցների և համախոհների հետ (Կուբա, Վիետնամ, Հյուսիսային Կորեա և այլ պետություններ) հարաբերություններում հանգեցնում էր տնտեսական առումով
շուկայական մտածողությանն ու վարքին զիջումների, որոնք կոմունիստական գաղափարախոսության դոկտրինային մաքրության տեսակետից
անտրամաբանական էին, սակայն քաղաքական նպատակահարմարության տեսանկյունից` արդարացված:
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Մինչ օրս հետխորհրդային հանրապետությունների քաղաքացիների մեծ
մասը ինչ-որ չափով ձևարկված–իներցիոն, որոշակի չափով էլ հիմնավոր
կերպով ավելի շատ բացասաբար, քան դրականորեն է վերաբերվում
տնտեսական վերնախավին, կապիտալի կուտակմանը և տնտեսական
շահին: Զանգվածային գիտակցության մեջ «գործարար» բառի ընկալումը
դեռ մասամբ կրում է կապիտալիզմի խորհրդային ընկալման կնիքը, ինչպես նաև զուգորդվում է «խառնակ իննսունականներին» մեր հասարակություններում առաջացած բացասական երանգավորումների` լկտիություն, ամբարտավանություն, անօրենություն, օրենքի, հասարակական
բարօրության և պետական շահերի անտեսում հանուն անձնական շահի:
Հետվերակառուցումային շրջանում տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող ոչ պետական սուբյեկտների վարքի նկատմամբ հասարակության
արձագանք եղան նրանց հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները անգրագիտության, անկրթության, անդաստիարակության մեջ: Մյուս կողմից` ազգային տնտեսական վերնախավերի ներկայացուցիչների մեծ մասը, որը
նույնպես հետխորհրդային հասարակությունների ներկայացուցիչ էր,
ցուցադրաբար շեշտել է իր պատրաստականությունը «մարտի բռնվելու»
շուկայական վարքի բացասական զանգվածային ընկալման հետ` ջանալով ամեն կերպ արտահայտել իր գերազանցությունը, տարանջատվել
հասարակության մեծ մասից, արհամարհել հասարակական կարծիքը,
համախմբվել կլանների ձևով, դիտավորությամբ ստեղծել կենցաղի ու
վարքի այնպիսի խորհրդանշական ձևերի համակարգ, որոնք խարսխված
լինեին ֆինանսական կապիտալի վրա և մարմնավորեին իշխանությունը:
Եթե դիտարկենք Եվրամիության պետությունները, ապա պրագմատիզմը, պոզիտիվիզմը և ռեալիզմը` որպես ազգային մտածողության,
կենցաղի ու պետական զարգացման ռազմավարության ձև ունեցող
արևմտակենտրոն եվրոպական ազգերը այսօր միավորված են ոչ միայն
ընդհանուր տնտեսական շահերի, այլև, առաջին հերթին, ժողովրդավարական արժեքների, այդ թվում` քաղաքացիների ազատության, հիմքի
վրա: Ինչ վերաբերում է հետխորհրդային հասարակություններին, որոնց
բնորոշ են մտածողության ու վարքի արժեքային-գաղափարախոսական
կողմնորոշիչների գերակշռությունը, ոգեղենությունն ու սրտակցությունը,
արևմտաեվրոպական կենսակերպի համեմատությամբ՝ հասարակական
հարաբերությունների սակավ պրագմատիզմը, մի յուրահատուկ ու եվրոպացու համար ոչ միշտ հասկանալի և ընդունելի ազատության ընկալում,
ապա նրանց համար տնտեսական շահը` գործոն, չի կարող տնտեսական
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միության շրջանակներում լինել բավարար միավորիչ համակարգաստեղծ
սկզբունք:
Այժմ էլ խորհրդային ու հետխորհրդային մարդու գաղափարական-արժեքային առանձնահատկությունն այն է, որ հետխորհրդային հասարակություններում անհատների ու սոցիալական խմբերի վարքի և գործունեության շարժառիթավորման համակարգում դեռ շարունակում է կարևոր դեր
խաղալ բարոյական-խորհրդանշական խրախուսումը, ինչպես նաև տարբեր արտակարգ գոյավիճակներում (ինչպիսիք են Հայրենական մեծ պատերազմը, խամ ու խոպան հողերի յուրացումը, Բայկալ-Ամուրյան երկաթուղու շինարարությունը և այլն) անշահախնդիր ազգամիջյան փոխհարաբերությունների ամենաարժեքավոր փորձը: Ընդսմին միասնական
խորհրդային պետության և խորհրդային հասարակության կազմում ազգային հասարակությունների համագործակցության փորձը ցույց է տալիս
տնտեսական օգուտների նկատմամբ բարոյական շահերի գերակշռումը:
Այլ կերպ ասած` մեր հասարակություններն ունեն ոչ թե տնտեսական, այլ
ավելի շատ արժեքային-գաղափարախոսական շահի վրա հիմնված համագործակցության օգտավետ փորձ: Խորհրդային մարդու և հասարակության արժեքային-գաղափարախոսական շարժառիթավորումը հնարավորություն տվեց հասնելու համաշխարհային մասշտաբի նվաճումների և ձեռք բերելու յուրովի հաջողակ անգլոսաքսոնական համաշխարհային տնտեսական պրագմատիկության նկատմամբ մի շարք առավելություններ:
Միևնույն ժամանակ, համակարգի ներսում, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի հետ ծավալվող փոխգործություններում բարոյական հրամայականի չարաշահումը հանգեցրեց այն բանին, որ հաճախ ստվերային հատվածում գործող ազգային տնտեսական վերնախավերի ձևավորման հետ
մեկտեղ մեր հասարակությունների մի որոշ մասը շարունակում է աշխատել և իր մասնագիտական պարտականությունները կատարել առանց
բավարար ֆինանսատնտեսական վարձատրություն ստանալու՝ արդյունքի բարձր որակական մակարդակը պահպանելով միայն իր գործին նվիրվածության, ազնիվ աշխատանքի և հայրենասիրության անհրաժեշտության մեջ համոզված լինելու շնորհիվ: Արդյունավետ գործունեության և անհամապատասխան վարձատրության միջև գոյություն ունեցող հակասությունը մի ռիսկ է, որը քայքայում է հասարակության մեջ քաղաքացիների
տնտեսական շարժառիթավորման համակարգը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխգործության տնտեսական հիմքերը:
Այսպիսով` խորհրդային հանրության և հետխորհրդային հասարակությունների մեծ մասի փորձը վկայում է, որ շուկայատնտեսական շահերի
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առնչությամբ դրսևորվում է գաղափարախոսական կաղապարմամբ ու
քննադատական վերաբերմունքի որոշակի իներցիոնությամբ պայմանավորված մի յուրօրինակ գաղափարախոսական «արմատականություն»:
Ինչ վերաբերում է հարցի գործառութային-պրագմատիկ կողմին, ապա
դարձյալ ԵԱՏՄ պետություններից և ոչ մեկը այսօր գիտութենահենք
արտադրական-տեխնոլոգիական առաջընթացի արդիական իմաստով չի
կարող գնահատվել որպես արդյունաբերական: Նման իրավիճակում չի
կարելի հույս ունենալ, թե ԵԱՏՄ ներսում ծավալվող տնտեսական փոխգործության համակարգում դրանք համաշխարհային տնտեսության առաջադիմական զարգացման միտումների հաշվառմամբ կունենան ավելի
ծանրակշիռ մասնակցություն: Համապատասխանաբար, առանձին անդամ պետությունների ոչ միայն ազգային մակրոտնտեսական, այլև արդյունաբերական-տեխնոլոգիական շահերը ներկայումս այն գործոնները չեն,
որոնք ինչպես վերնախավերի, այնպես էլ հասարակությունների մակարդակով մեր երկրները միավորեին ԵԱՏՄ կազմում:
Համապատասխանաբար, ԵԱՏՄ-ն` որպես տնտեսական միություն, ըստ
էության, դեռևս չունի այն անհրաժեշտ համախմբող տեղեկատվագաղափարախոսական ռեսուրսը, որը լիներ Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Հայաստանի ու Ղրղզստանի տարածքում հետխորհրդային
հասարակությունների միավորման ինքնաբավ աղբյուր: ԵԱՏՄ-ին պետք
է միջպետական տնտեսական միության ռազմավարական օգտավետության պարզ, և միևնույն ժամանակ, համոզիչ գաղափարական-գաղափարախոսական հիմնավորում, որը հասարարակական և առօրեական ազգային գիտակցության մակարդակով լիներ հասկանալի և ընդունելի, ինչպես նաև ունենար շարժառիթավորման դինամիկ ռեսուրս:
ԵԱՏՄ-Ն
ՈՉ
ԹԵ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Է,

ԱՅԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ԵԱՏՄ շրջանակներում հասարակությունների միջև փոխգործության արժեքային-գաղափարախոսական սկզբունքները առաջին հերթին պետք է
հիմնված լինեն խորհրդային հասարակության մեջ ժողովուրդների արդյունավետ համագործակցության փորձի վրա, ընդհանուր հաղթանակների և
ձեռքբերումների վրա, ոչ թե բացասական, այլ միայն դրական նույնականության վրա: Այս առումով ԵԱՏՄ-ում ազգային հասարակությունների
համախմբման նպատակով ընդհանուր թշնամու կերպարի՝ որպես համակարգաստեղծ գործոնի շեշտումը կանխապես ձախողված ռազմավարություն է, որը հետագայում անխուսափելիորեն կհանգեցնի համակարգի
հերթական փլուզման:
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ԵԱՏՄ շրջանակներում միջմշակութային փոխհարաբերությունների ընդհանուր արժեքային բնութագրերի ստեղծման գործում անդրադարձը
խորհրդային անցյալի արժեքավոր փորձին` որպես հնարավոր մոտեցումներից մեկը, պետք չէ դիտել որպես Խորհրդային Միության վերականգնման օգտին բերվող փաստարկ: Միևնույն ժամանակ, սխալական է
նաև խորհրդային փորձի արժեքավորությունը հերքելու ամբոխահաճ և,
բարեբախտաբար, եզրահանված միտումը: ԵԱՏՄ անդամ պետություններին, բացի ազգային գաղափարից և գաղափարախոսությունից, անհրաժեշտ է միասնական հոգևոր-գաղափարախոսական բաղադրատարր:
Հակառակ դեպքում` ԵԱՏՄ շրջանակներում պետությունների տնտեսական փոխհարաբերությունների հաստատութենացմամբ դրանց առանձնակի կարևորության շնորհումը համագործակցության ռազմավարական
շարժառիթավորման տեսանկյունից չի ունենա անհրաժեշտ հնչողություն
և կդառնա այլ պետությունների ու կազմակերպությունների հետ նման
փոխհարաբերությունների այլընտրանքներից մեկը, ընդ որում, հնարավոր է` ոչ միշտ լավագույններից: ԵԱՏՄ անդամ գործընկերների տնտեսական շահերի գերադասելիության ընկալումը անհրաժեշտ է հիմնավորել
ոչ միայն օբյեկտիվ առավելություններով, այլև գաղափարապես ապահովել դրանց ներընկալումը (ինտերնալացումը), այսինքն` դրանք դարձնել
սուբյեկտիվորեն ցանկալի և որպես շարժառիթներ ընկալելի:
Համապատասխանաբար, այս հարցում պետք չէ հակաամերիկյան քարոզչության խորհրդային մոդելով կիրառել հակառակորդ-թշնամուց տարանջատման միջոցով ինքնանույնականացման տեղեկատվագաղափարախոսական գործիքարանը: Ժխտական նույնականացումը, այն է՝ իրեն
որոշարկումը որպես «ոչ ուրիշի» և «ոչ որպես ուրիշի», իսկ «ուրիշին»
որպես «օտարի», օրինակ` ինքնադիրքորոշումը որպես «ոչ Եվրոպայի»,
«ոչ Արևմուտքի» և այլն, կարող է արդյունավետ լինել միայն ուղեկցող
ներպետական քարոզչության մշակման մակարդակով, երբ այդ քարոզչությունը նախատեսված է ոչ թե ամբողջ հասարակության, առավել ևս`
մեր բոլոր հասարակությունների, այլ բնակչության որոշակի խավերի համար: ԵԱՏՄ-ն պետությունների ռազմաքաղաքական միություն չէ, ավելի´ն, ԵԱՏՄ անդամ պետություններում այս կամ այն արտաքին դերակատարի ընկալումը միանգամայն տարբեր է: Այսպես. ՈՒկրաինայի իրադարձությունների կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը` որպես
ԵԱՏՄ անդամ, ստիպված էր գնալ ԱՄՆ-ի, Եվրամիության մի շարք պետությունների և այլ երկրների հետ անմիջական առճակատման, և իր ազգային շահերի պաշտպանությանն ուղղված գործողություններ ձեռնարկե²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ îºîðºð 1. 2 0 1 8
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լու պատճառով ենթարկվեց տնտեսական պատժամիջոցների: ՈՒկրաինայի ճգնաժամի ծագման հենց սկզբից և ռուս-ուկրաինական հակամարտության զարգացման ընթացքում ԵԱՏՄ մյուս անդամ պետությունների
դիրքորոշումը եղել և մնում է Ռուսաստանի դիրքորոշումից որոշակիորեն
տարբեր: Այսպես. Բելառուսի Հանրապետությունը ևս ԱՄՆ-ի ու մի շարք
այլ պետությունների հետ առճակատման մեջ է, սակայն ոչ թե ՈՒկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների կամ կողմերից մեկին աջակցելու, այլ Բելառուսում իշխող քաղաքական վարչակարգի պատճառով:
Ղազախստանը ուկրաինական իրադարձությունների նկատմամբ սկզբից
ևեթ վարում է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն և անմիջականորեն հարաբերություններ է զարգացնում ԱՄՆ-ի հետ: Հայաստանն ունի հավասարակշռված քաղաքականություն իրականացնելու մի
յուրահատուկ փորձ. Ռուսաստանի նկատմամբ` որպես ռազմավարական
դաշնակցի, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության նկատմամբ` որպես իր համար ամենակարևոր քաղաքակրթական ուղղվածության և ինքնաիրացման գործընկեր-բևեռների: Հայաստանի իշխանությունները, Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի միջև բացահայտ առճակատման իրավիճակում աջակից լինելով Ռուսաստանին, գիտակցաբար գնում են հավանական ռիսկերի` կապված եվրոպական զարգացման և ԱՄՆ-ի հետ նպաստավոր
փոխհարաբերությունների վատթարացման հնարավորության հետ, սակայն հասարակության մակարդակով այս ռիսկերը գնահատվում են ոչ
միանշանակ կերպով, իսկ երբեմն` խիստ քննադատաբար: Եվ այսպես.
ԵԱՏՄ հինգ անդամ պետություններից առնվազն երկուսը` Հայաստանը և
Ղազախստանը, ԱՄՆ-ը չեն դիտում որպես թշնամի, իսկ ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը Հայաստանի համար արտաքին քաղաքականության
ռազմավարական գերակայություններից է:
Երկրորդ գործոնը, որը խոչընդոտում է հակաամերիկականության՝ որպես ԵԱՏՄ տարածքում հասարակությունների միավորման գաղափարախոսական սկզբունքներից մեկի արդյունավետ օգտագործմանը, հետխորհրդային տարածքում ԱՄՆ-ի «փափուկ ուժի» քաղաքականության
հաջող իրացումն է: Մի կողմից՝ դեռ տեղին է հենվել այն փաստի վրա, որ
հետխորհրդային վերնախավերը որոշ չափով միմյանց նման են և
փոխկապված, քանի որ ձևավորվել են միասնական խորհրդային գաղափարախոսության հենքի վրա, և ըստ այդմ՝ ունեն զգալի ներուժ ԵԱՏՄ
հովանու ներքո միավորվելու և համագործակցելու համար: Մյուս կողմից`
նոր հետխորհրդային վերնախավերը, ներառյալ՝ Ռուսաստանում, այդ
թվում` քաղաքականության, տնտեսության հումանիտար գիտությունների
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(ինչը էական է կառավարչական ռեսուրսի և որոշումների ընդունման
նկատմամբ մոտեցումների առումով), ինչպես նաև մասամբ ռազմական
ոլորտներում անցել են որոշակի արևմտյան դպրոց և ունեն ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի
քոլեջներում և համալսարաններում ուսանելու, վերապատրաստման
ծրագրերին, ուսումնավարժանքներին, ամառային դպրոցներին մասնակցելու, արևմտյան գործընկերների հետ համագործակցելու և այլ տարաբնույթ, բայց փաստացի փորձ: Ընդսմին բոլոր հետխորհրդային տարիներին նման փորձը հպարտության և համալիր մասնագիտական նույնականացման առարկա էր:
Այսպիսով` «փափուկ» ուժի գործադրման հետևանքով հետխորհրդային
հասարակություններում ի հայտ եկավ արևմտակողմնորոշված կամ
առնվազն ճկուն կերպով ու բազմակողմանիորեն մտածող մի էական սոցիալական շերտ, որն ակտիվ և արդյունավետ կերպով ընդգրկվել էր
տարբեր մասնագիտական վերնախավերում, պետական կառավարման,
կրթության համակարգերում և լայն առումով` տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, ռազմական ու տեղեկատվական գործընթացներում:
Քանի որ արևմտյան համալսարանական կրթությունն ունի որոշ չափով
ավելի բարձր, իսկ սոցիալական գիտությունների ոլորտում հետխորհրդային բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների համար,
ցավոք, անգամ անհասանելի մակարդակ, հետխորհրդային երկրներից
արևմտյան ծրագրերի մասնակիցները և արևմտյան գիտական աստիճաններ ունեցող մասնագետները գիտության իրենց ոլորտներում հաճախ ստանում են մի շարք առավելություններ: Չի կարելի մոռանալ նաև
այն միլիոնավոր զբոսաշրջիկներին, որոնք ամեն տարի յուրացնում են
նոր, այդ թվում` արևմտյան քաղաքակրթության տարածություններ, և, ի
տարբերություն խորհրդային մարդկանցից, ԵՄ-ի երկրները և ԱՄՆ-ը գիտեն ո՜չ ուրիշների պատմածով և ո՜չ էլ հայրենական լրատվական հաղորդումների միջոցով: Համապատասխանաբար, խորհրդային հակաարևմտյան
քարոզչությունը հիշեցնող ժամանակակից հակաարևմտյան հռետորաբանությանը, ինչպես նաև ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով համեմված խորհրդային գործիքարանն օգտագործող ժամանակակից հայրենական հակաամերիկյան քարոզիչների նկատմամբ վերաբերմունքը կարող է փոփոխվել բացասումից մինչև անտեսում:
Ինչպես ԵԱՏՄ անդամ առանձին պետությունում, այնպես էլ այդ պետությունների միությունում հասարակության ամբոխահաճ բաժանումը «յուրայինների» և «օտարների», «ով մեզ հետ չէ, նա մեր դեմ է» տիպի կարգախոսների վանկարկումը հարցականի տակ են դնում մեր ժամանակների
²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ îºîðºð 1. 2 0 1 8

83

Հ. Ս. ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ, Ա. Վ. ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ

կարևոր սպառնալիքների ու մարտահրավերների պայմաններում մեր
հասարակությունների առաջընթաց զարգացման և ռեսուրսների համախմբման հնարավորությունը:
ԵԱՏՄ բոլոր պետություններում, այդ թվում` Ռուսաստանում, իշխող վերնախավերը վերջին տասնամյակներում ակտիվորեն կիրառել են կառավարման արևմտյան մոդելը, ներդրել են արևմտյան կառավարչական
մշակույթը, այդ թվում` որպես հակադրություն վերնախավերի կոռումպացվածության և կառավարչական մտածողության «խորհրդայնության»:
ԵԱՏՄ բոլոր պետություններում միջին և բարձրագույն կրթության համակարգը արմատապես վերակազմակերպվել է ըստ եվրոպական Բոլոնյան
համակարգի ստանդարտների, այսինքն` ըստ արևմտյան կրթության մոդելի, որի հիմքում ԱՄՆ-ի բարձրագույն և միջին կրթության սկզբունքներն
են: Համապատասխանաբար, ցանկացած բացասական հռետորաբանություն` հնչեցված այն համակարգի հասցեին, որից մենք ընդօրինակել
ենք մի շարք համակարգաստեղծ բնութագրեր, ունի օբյեկտիվ սահմաններ և ի վերջո դեմ կառնի պետկառավարման գործող համակարգին,
հարված կհասցնի ԵԱՏՄ արդիականացված հաստատություններին:
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այսպիսով` ԵԱՏՄ շրջանակներում պետությունների միջև փոխգործությունների տեղեկատվագաղափարախոսական ուղեկցման համար անհրաժեշտ ուղենիշներ կարող են լինել հետևյալ սկզբունքները.
1. Ազգային պետությունների քաղաքացիների դրական նույնականությունը, որը ենթադրում է հպարտություն ազգային պատմությամբ,
ավանդույթներով, մտածելակերպի առանձնահատկություններով, գիտության, մշակույթի, կրթության, մանկավարժության, հաղորդակցության և այլ ոլորտներում ազգային նվաճումներով, կարող է դառնալ
ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության ծավալման միավորիչ
սկզբունք, եթե հավասարապես հարգվի, ուսումնասիրվի և համապատասխանաբար ընկալվի ԵԱՏՄ անդամ յուրաքանչյուր պետությունում: ԵԱՏՄ-ն կարող է դառնալ ազգային ինքնիրացման և միջմշակութային համագործակցության առավել արդյունավետ ասպարեզ`
դրանով իսկ տնտեսական նախագծերի համար ապահովելով զգալի
աջակցություն առանձին քաղաքացիների, սոցիալական խմբերի և
ընդհանուր առմամբ հասարակությունների մակարդակով: Ազգային
տոների, հասարակական կարևորություն ունեցող իրադարձությունների, գիտական միջոցառումների համատեղ տեղեկատվական ուղեկցումը, փոխհամաձայնեցված պետական տեղեկատվական քաղաքա84
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կանությունը, համատեղ փոխշահավետ կրթական նախագծերը, երիտասարդական կրթական ու մարզական միջոցառումները կարող են
լինել այն ձևաչափը, որի միջոցով տեղի կունենան մեր հասարակությունների ներկայացուցիչների մերձեցումը, ինչպես նաև ընդհանուր
գաղափարների ձևավորումն ու իրացումը:
2. ԵԱՏՄ տարածությունում միասնական տեղեկատվական քաղաքականության իրագործման ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել մեր
հասարակությունների միջև փոխգործության արժեքավոր խորհրդային
փորձը, և, միևնույն ժամանակ, հարկ է վերանայել ԵԱՏՄ տարածությունում համատեղ տնտեսական և այլ նախագծերի իրականացման
գործում դեռևս ակտիվ և, հնարավոր է, ոչ միայն իներցիայով, այլև
կանխամտածված կերպով ներկայիս ազգային վերնախավերի օգտագործած պլանային տնտեսության սկզբունքները: Ցանկացած համատեղ տնտեսական, սոցիալական կամ մշակութային նախագիծ պետք
է հիմնավորված լինի համապատասխան պահանջարկով և չդառնա
վերևից իջեցվող միակողմանի քաղաքական կարգադրության արդյունք: Այլ կերպ ասած` եթե ազգային շուկայում չկա ԵԱՏՄ անդամ
դաշնակից պետության ապրանքների կամ ծառայությունների օբյեկտիվ պահանջարկ, ապա հարկ է ոչ թե դրանք պարտադրել որպես
ԵԱՏՄ անդամակցության «ծանր բեռ», այլ միջոցներ ձեռնարկել նման
պահանջարկի խրախուսման ուղղությամբ:
3. ԵԱՏՄ շրջանակներում հասարակությունների ներկայացուցիչների միջև փոխգործությունը, լինի դա ուսանողների ամառային ճամբարների,
ուսումնավարժեցումների, երիտասարդության, մշակույթի գործիչների
հանդիպումների և այլ ձևերով, չի կարելի վերածել ընտրյալների կամ
առանձնակի մերձավորների համար նախատեսված ինչ-որ ընտրյալների ակումբի, չի կարելի կրկնել ԱՊՀ մակարդակով անցկացվող փոխանակման կամ համատեղ ծրագրերի տխուր և, ցավոք, արդեն սովորական դարձած փորձը, երբ, օրինակ, երիտասարդական ծրագրերի
մասնակիցներն ընտրվում են իշխող կուսակցությունների երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներից` երիտասարդների կուսակցական
պաշտոնատենչությունը (կարիերիզմը) և կառավարող վերնախավերին նրանց հավատարմությունը խրախուսելու համար: Այս ներկայացուցիչները, որպես կանոն, չեն արտահայտում իրենց սոցիալական
խմբերի շահերը և հանդես են գալիս որպես իշխանության հին խմբերի
նոր սերունդ, այլընտրանքային ռեսուրս` ղեկավարման համակարգում
առաջացող «խորշերն» զբաղեցնելու համար: ԵԱՏՄ շրջանակներում
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իրագործվող համատեղ կամ փոխանակման ծրագրերի՝ որպես քաղաքական-տնտեսական համագործակցությանն ուղեկցող անհրաժեշտ
տարրի արդյունավետությունը որոշվում է ըստ այն բանի, թե որքանով
կարող է հասարակական կազմակերպությունների և սոցիալական
խմբերի հետ զուգընթացաբար տարվող աշխատանքը ծառայել որպես «փափուկ ուժ», որի կիրառումը նպատակաուղղված է ազգային
տնտեսությունների հետագա ինտեգրմանը՝ միասնական տնտեսական (ինչպես նաև` մասամբ քաղաքական) տարածության ձևավորմամբ: Այլ կերպ ասած` տեղեկատվական քաղաքականության մեջ և
համապատասխան ծրագրերում անհրաժեշտ է ներառել ոչ թե նրանց,
ովքեր արդեն ներգրավված են, այլ նրանց, ովքեր կա՜մ պատկերացում չունեն ԵԱՏՄ շրջանակներում ծավալվող համագործակցության
նպատակների և առավելությունների մասին, կա՜մ այս հարցում չունեն
որոշակի դիրքորոշում, կա՜մ էլ ունեն բացասական կարծիք: Այս տեսանկյունից բնակչության հետ տարվող տեղեկատվական-գաղափարախոսական աշխատանքը պետք է կենտրոնանա հենց քաղաքական
փոխգործությունների համակարգում չընդգրկված նպատակային խմբերի ներգրավման վրա:
4. ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության արդյունավետ տեղեկատվական ապահովումը ենթադրում է ազգային տեղեկատվական
տարածությունների մասնակի ինտեգրվածություն: Այս նպատակով
օգտակար կլինի, բացի ԵԱՏՄ տեղեկատվական պորտալների գործունեությունից, ազգային պետական հեռուստառադիոընկերություններում ստեղծել նորությունների հաղորդման միասնական բլոկ, ինչպես
նաև կազմակերպել ԵԱՏՄ անդամ պետություններից յուրաքանչյուրի
ազգային հեռուստաալիքներից մեկի հեռարձակում ԵԱՏՄ ամբողջ
տարածքով: Դրա անհրաժեշտությունը ոչ միայն պայմանավորված է
գործընկեր պետության կենսագործունեության տարբեր ոլորտների
մասին ընթացիկ և հրատապ տեղեկույթ տարածելու նպատակահարմարությամբ, ինչը կարևոր է փոխադարձ տնտեսական շահեր և
տնտեսական համագործակցության նոր տարբերակներ գտնելու տեսակետից, այլև ԵԱՏՄ տարածքում ընդգրկված հասարակություններում կապահովի պետության և նրա մշակույթի, քաղաքականության,
տնտեսության, կրթության և այլ ոլորտների համապատասխան դրական կերպարի ձևավորումը:
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ON THE ISSUE OF THE VALUE GUIDELINES
IN PURSUANCE OF POLITICAL
AND ECONOMIC INCENTIVES FOR STATES
AND MOTIVATION OF SOCIETIES TO INTERACTION
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EAEU
H. S. KOTANJIAN, Lieutenant General, Doctor of Political Science (RF),
Professor (Security Studies), Member, CSTO Academic-Expert Council,
Head, National Defense Research University (NDRU), MOD, RA,
A. V. ATANESYAN, Doctor of Political Science, Professor (Political
Sociology), Head, Chair of Applied Sociology, YSU, Research Fellow,
Institute for National Strategic Studies, NDRU, MOD, RA
INTRODUCTION TO THE PROBLEM

Notwithstanding the fact that the initiative of institutionalization and
enhancement of interstate interactions within the framework of the
EAEU is gaining momentum, simultaneously the external threats to
safeguarding the national interests of each of the EAEU member states
intensify, with those threats often crossing beyond the lines of economic
activity and to a considerable extent touching the political, military,
informational and psychological, as well as the social components of
the EAEU member states’ activity. Respectively, there do exist (and
sometimes, are heated up in mass media) those differences in external
and internal national security threats, emerging from substantive
varieties of distinct national security environments, in the perceptions
by the EAEU member states’ national political elites and societies.
Besides, in contemporary world the societal interests, more mobile by
their nature, mostly are as important as more inertial traditional criteria
of economic and political appropriateness. Calculation on reflecting the
public interest and public support in politics is the basis for formulating
the strategy of effective public administration, as well as the most
important condition for legitimizing political decisions. The state,
representing the political organization of power over the society, does
not conform to the society. The society embraces inherent economic,
spiritual, social and political spheres, whereas the state is the nucleus
of the political sphere. With its broad spectrum of social interest
groups, historical memory, logic and dynamics of collective behavior,
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the society never fully rests with total control and prognosis, but
always has an underlying value and ideological rationale and
reasoning, and with it, originally was meant to be the foundation, and
for now – is the driving force of the state. In that event, the coincidence of
public interests, and similar perception of external threats and challenges
at the level of public awareness are a key functional milieu and a base for
establishing any interstate union, be it a military-political, or an economic
alliance.
In this sense, nowadays the most vulnerable is the system of values
and ideological guidelines necessary for imparting the EAEU with
content, uniformity of thoughts and actions, as well as mission, without
which no interstate association can effectively function, neither
develop.
What is binding the nations of the EAEU states today? The answer to
this question is of prime importance not only from the point of providing
for the public support and legitimacy of decision-making at the level of
governing bodies uniting our countries, but also for the benefit of
guaranteeing the rationality and longevity of those decisions. Evidently,
the Eurasian Economic Union has not been designed as one of a
situational and short-term project. A whole set of interacting factors, as
well as internal and external factors, both positive and negative, urging
that a union be formed, keeps on determining the dynamics of nonlinear processes which have an impact on the national security
systems of the EAEU member states. The fact of intensification of
conflict actions and decisions, by cause of this dynamics, warns about
the strong possibility of risks to the interests of each of the states’
national security, and the necessity for strengthening the interaction
among the RF, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, and the
other states within the framework of long-term cooperation unifying
their interests.
The question of the EAEU’s ideological or value and ideological
foundation is essentially important also owing to that the entry to the
EAEU, being a purely political decision, was carried out by states in
various terms and diverse external and internal political context. No
referendum was held in those states, thus, the societies never voted
for (and against) that decision. It is worthwhile that the referendums
88

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ îºîðºð 1. 2 0 1 8

THE VALUE GUIDELINES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EAEU

are by no means an alternative for any public opinion polls among
some selective parts of our societies. In sum, the economic
advantages of the EAEU membership, as compared to other economic
alliances and organizations with membership of the EAEU participating
states, originally were not substantiated and endorsed by referendum
support from the societies of applicant-states.
At the same time, the consolidation process in the framework of the
EAEU was and still is being associated with numerous ambiguous and
contradictory expert assessments, rumors, conjectures and
assumptions, which, as a rule, testify to the lack of coherence and
credibility of official information. Besides, the estimations of the EAEU
membership efficiency by the leaders of the member states (namely,
the leaders of Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia) are
occasionally voiced in the context of “allied interest vs. national
interest” dichotomy. Here, accentuated is the problem of concordance
of the national interests with the collective interests as a strategy,
which the organization as an integrated system should emerge from in
ensuring the interrelationships among the EAEU partner states. The
unconsolidated state of national interests in the institutional integrity of
the EAEU, and the ambiguous perception of those interests by the
elites and societies of our states indicates the necessity of formulating
a common information policy, as well as value and ideological
prerequisites for ensuring the longevity of the given project. The
information policy within the framework of the EAEU should not be
limited to defining the common guidelines of purely economic thinking:
it rather be targeted at the entire complex of actions, relations and
decisions, mirroring the strategic interests, bonding the Russian
Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the
Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic into an integrated
economic alliance.
Besides all the aforementioned arguments in favor of the functionalstrategic importance of the ideology unifying the societies of the EAEU
member states, including the necessity of legitimizing the political
decisions made by the national elites within the EAEU framework, the
development of relations via ongoing dialogue among the EAEU states’
societies, national elites and societies within the states regarding one
or another dimension of inter-state interaction, there exist a number of
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specific reasons necessitating the development of a consolidated
ideology of the EAEU. Such a consolidated ideology ought to mirror
the blending of the common and specific philosophy and mentality of
our societies both in the context of the recent common history within
the USSR, and with the account of the contemporary dynamics of the
national identity and national pride in our societies.
ARE THE MUTUAL ECONOMIC AND OTHER ALLIED INTERESTS
ADEQUATELY COORDINATED AND EXPRESSED?
First and foremost, the ultimately institutional and systemic experience
in strategic interrelations among Russia, Belarus, Armenia,
Kazakhstan and Kyrgyzstan within the framework of the USSR, was
originally founded not as much upon economic interests, but rather on
the idea of jointly building a socialist society, embracing the principles
of fraternal mutual help, freedom, equality, atheism, fight with
capitalism, and etc. In the Soviet political ideology said principles used
to reflect the economic interests in quite a conflicting way. The
economic factor supremacy as an ideological priority in the life of the
societies and states was mirrored in the Marxist base and
superstructure approach to the interpretation of the social
development. And with it, the economic interests in their market
manifestations were opposed to the ideological principles of public
morality. In totality they were served up as synonymous to the
“decaying capitalism” (as an object of struggle for the proletariat), and
subsequently also – to corruption, bribery on the spot, and
mercenariness displayed “by some unconscientious citizens”. As a
result, the pursuit of economic interest in its market manifestations was
believed to be a variety of some felonious behavior, and was believed
to be an antipode to the Soviet person’s morality.
Interesting it is that notwithstanding the explicitly negative connotation
of the economic interest inside the internal discourse, in the external
policy of the USSR the economic interests did play one of the key
roles, namely, as per the relations with potential allies, whom they tried
to turn on not only ideologically, but also in economic sense. In its
relations with allies or accomplices (to name, Cuba, Vietnam, North
Korea, etc.) the USSR frequently made illogical from the point of
doctrinal purity of communist ideology concessions in the market
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thinking and behavior in economic aspect, which were nevertheless,
justified from the point of political conjuncture.
To this day, myriads of post-Soviet people somewhat formally and
inertially, to a certain extent reasonably perceive the economic elite,
accumulation of capital and economic interests in a negative rather
than a positive context. The word “businessman” in the mass
consciousness is still partially coupled with the Soviet perception of
capitalism, as well as with the negative connotations which appeared
in our societies in the “hard 90s”, such as impudence, insolence,
lawlessness, outlawry, defiance of public good and state interests for
the sake of private profit. The instant feedback of the society on the
behavior of non-state subjects in economic activity in the postperestroika epoch conveyed accusation in illiteracy, lack of education
and low culture. On the other hand, as representatives of post-Soviet
societies, too, most of the representatives of national economic elites,
pointedly displayed their eagerness to “take the fight” with the mass
negative perception of the market behavior, by showcasing their
superiority in every possible way, distancing themselves from the
public majority, disregarding the public opinion, consolidating in clans,
pointedly designing a system of symbolic patterns of mode of life and
behavior, based upon the financial capital and embodying power.
If we take a look at the European states, it is evident that today the
Western-centric European nations, with their pragmatism, positivism and
realism as a model of national thinking, way of life and state
development strategy, are united not only on the basis of common
economic interests, but primarily on the basis of democratic values,
including the freedom of citizens. As for the post-Soviet societies with
prevailing value and ideological guidelines of thinking and behavior,
spirituality and mentality, with less pragmatics of public relations as
compared to the West-European setup, with the specific perception of
freedom not always understandable and acceptable for a European, it
should be noted that for them the economic interest cannot serve as a
sufficient backbone principle integrating in the framework of an
economic alliance.
The value and ideological peculiarity of the Soviet and “post-Soviet”
person is still incorporated in the importance of the role of moral and
symbolic incentives in the system of behavior motivation and activities
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of individuals and social groups in post-Soviet societies, as well as in
the most valuable experience of the disinterested international
cooperation, worked out in various existential and emergency situations
(to name, the Great Patriotic War, developing the Virgin Soil, the BaikalAmur Mainline construction, etc.). And with it, the practice of cooperation
of national societies within a united Soviet state and Soviet society
manifests the prevalence of moral interests above the economic benefit.
In other words, our societies possess a useful experience of
cooperation, based upon not economic, but rather value and ideological
interest. The value and ideological motivation of the Soviet person and
society invested in the world scale achievements and a number of
advantages regarding the Anglo-Saxon world of economic pragmatics
successful in its way.
Furthermore, the abuse of the moral imperative in the interaction within
the system, as well as with the outer medium, led to the reality in
which, parallel with the formation of national elites, frequently
operating in the shadow sector, a definite part of our societies
continues to work and carry out its professional duties, not receiving
adequate financial and economic remuneration, and simultaneously
preserving the high level of the product quality only owing to the loyalty
to its work, belief in the necessity of working honestly and being a
patriot. The assumed proneness to conflict between the productive
activity and its inadequate remuneration is a jeopardy, which
demoralizes the system of citizens’ economic motivation inside the
society, as well as undermines the economic groundwork for the EAEU
member states’ cooperation.
Thus, the experience of Soviet and most of the post-Soviet societies
demonstrates a unique ideological “fundamentalism” from the point of
ideological subjugation of critical treatment towards the marketeconomic interests with certain inertia.
In terms of the functional and pragmatic side of the question, then,
here again, today none of the EAEU states may be estimated as
industrial in the up-to-date meaning of the science-intensive production
and technological progress. In such a state of affairs, one cannot count
on those states’ more substantial participation in the system of
economic interaction within the EAEU in the context of the progressive
tendencies of world economic development. Correspondingly, at this
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moment not only national macroeconomic, but also industrialtechnological concerns of separate member states defy being factors
consolidating our countries in the framework of the EAEU either on the
level of elites, or the societies.
Respectively, the EAEU as an economic alliance, in its essence
doesn’t bear such an indispensable consolidating informationideological resource, fit for becoming a self-sufficient source for uniting
the post-Soviet societies on the space of Russia, Belarus, Kazakhstan,
Armenia and Kyrgyzstan. The EAEU is in need of a simple, and at the
same time, convincing ideal and ideological substantiation of the
strategic effectiveness of an economic interstate union, understandable
and acceptable on the level of national public and everyday
consciousness, as well as retaining a dynamic motivating resource.
THE EAEU IS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION AND NOT A
STATE
The value and ideological principles of interaction among the societies
in the framework of the EAEU should, first and foremost, be based
upon the experience of effective collaboration among the nations in the
Soviet society, on common victories and achievements, on positive
and in no event on negative identity. In this sense, the stake on the
image of a common enemy as a backbone factor, capable of uniting
the national societies inside the EAEU, is initially a failure strategy,
which will inevitably result in the successive collapse of the system.
Addressing to the worthwhile experience of the Soviet past as one of
the approaches to creating a common value characteristic of
intercultural relationship in the framework of the EAEU should not be
perceived as an argument in favor of restoring the Soviet Union.
Meanwhile, the populist and, fortunately, marginal tendency of
disavowing the valuable Soviet experience is erroneous. Besides the
national idea and ideology, in the member states of the EAEU a unified
spiritual-ideological component is also required, otherwise, the
institutionalization of economic interrelations among the states in the
framework of the EAEU as “specifically important” from the perspective
of strategic motivation of the cooperation will lack the required
sounding, and will simply become one of the alternatives of suchlike
relations with other states and organizations, and what’s more,
perhaps, not always one of the best alternatives. The perception of the
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EAEU partner states’ economic interests as preferable ones is
necessary to substantiate not only by objective advantages, but also to
ideologically ensure their internalization, i.e., make them subjectively
desirable and acceptable as motives.
In that event, with reference to this issue, one should not perceive the
information-ideological toolkit of self-identification via distancing from
the adversary-enemy by the model of the Soviet anti-American
propaganda. The negative identification, namely, the definition of
oneself as “not other” and “not like other”, but rather “the other” as “an
alien”, for instance, self-positioning as “non-Europe”, “non-West”, and
so on, may be effective only at the level of elaborating the collateral
domestic propaganda reckoned on certain layers of population, but by
no means on the entire society, and what’s more, not on all our
societies. The EAEU is not a military-political alliance of states;
moreover, various is the perception of one or another actors inside the
EAEU member states. Thus, in relation to the events in the Ukraine,
the Russian Federation, as an EAEU member, was obliged to enter
into immediate confrontation with the US, along with a number of EU
countries and so forth, and in view of taking actions in pursuit of
defending its national interest, was imposed economic sanctions on.
The standing of the other EAEU member states, from the very
beginning of the Ukrainian crisis, and throughout the development of
Russian-Ukrainian conflict, was and remains different from that of
Russia. In contrast to Russia, the Republic of Belarus is in
confrontation with the US and several other countries not because of
the Ukraine events or for supporting one of the conflicting sides, but
because of the political regime ruling in Belarus. Kazakhstan initially
demonstrates a balanced external policy regarding the Ukrainian
proceedings, and builds up its own direct relations with the US.
Armenia’s experience of balanced policy towards Russia as its
strategic ally, and the US and the EU as key partners – civilizational
poles of orientation and self-realization, is absolutely unique. While
supporting Russia in such a situation of direct confrontation between
the Russian Federation and the US, the Armenian leadership
consciously runs the plausible risks of possible aggravation of its
European development and successful relationship with the US.
However, on the societal level, such risks are estimated quite
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ambiguously and sometimes very critically. Thus, at least in the two of
the EAEU countries – Armenia and Kazakhstan – the US is not viewed
as an enemy, and the cooperation with the EU is considered as one of
the strategic priorities of Armenia’s external policy.
The second factor impeding the efficiency of exploiting the antiAmericanism as one of the ideological principles of uniting the
societies on the territory of the EAEU is the effectiveness of
implementing the US “soft power” policy on the post-Soviet space. On
the one hand, it is still appropriate to address to the fact of some
similarity and cohesion among the post-Soviet elites as emerged on the
basis of the common Soviet ideology, and, accordingly, possessing
some tangible potential for unifying and collaborating under the auspices
of the EAEU. On the other hand, the new post-Soviet elites, including in
the field of politics, economics, the humanities (which is substantial in
terms of the nature of the managerial resource and approaches to
decision-making), and also partially in the field of military, including in
the Russia, went to a certain Western school, and do have diverse, but
factual learning experience in the US and EU colleges and universities,
participation in retraining and training courses, summer schools,
cooperation with western partners, and so forth. Throughout all the postSoviet years, such an experience was considered a source of pride and
comprehensive professional identification.
As a result of the “soft power” implementation in the post-Soviet
societies, as follows, a significant pro-western stratum or, at least, one
with flexible and versatile judgment, turned out. It is actively and
effectively incorporated into diverse professional elites and engaged in
the public administration systems, education, and, on a large scale,
economic, social, political, military and information processes. Taking
into account to a certain extent the high level of the western education
in the social science – unfortunately, still unattainable in the postSoviet higher education and research institutions – the participants of
western programs and specialists from post-Soviet countries who have
received western academic degrees quite often have a number of
advantages within their academic fields. One should not disregard also
the millions of tourists who open up new reaches every year, including
within the Western civilization, and in contrast to the Soviet people, they
are familiar with the EU countries and the US based not on hearsay or
refraction of home news reports. Respectively, their approach towards
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the contemporary anti-Western rhetoric, which reminds the anti-Western
Soviet propaganda, as well as towards the nowadays domestic antiAmerican propagandists, who use the Soviet toolkit in refracting modern
information technologies, may well vary from denial to disregard.
The populistic differentiation of the society into “friends” and “foes”, the
calling out of slogans of the type “He who is not with us is against us”
both inside a separate state, and in the community of the EAEU
member states, that contravenes the possibility of progressive
development and consolidation of resources of our societies in face of
today’s actual threats and challenges.
In the last decades the ruling elites themselves in all the countries of
the EAEU, including the RF, have practiced the western model of
management and rooted the western managerial culture, also as an
antipode to the Soviet-style managerial thinking. In all the EAEU
countries, the middle and higher education system is drastically
redesigned by the European Bologna System, i.e., by the European
education model, in the basics of which underlie the principles of the
US higher and middle education. Respectively, any staged negative
rhetoric in address of the system, from which we did take up a
considerable amount of backbone characteristics, has objective limits
and, in the end, is going to rest against the state functional system, nail
at the modernized institutes of the EAEU.
RECOMMENDATIONS

Herewith, the following principles may be the necessary guidelines in
pursuance of the information-ideological maintenance for the
interaction among the states in the framework of the EAEU:
1. The positive identity of citizens of nation states presuming dignity for
their national history, traditions, peculiarities in mentality, national
achievements in the spheres of science, culture, education, teaching,
communications, etc., may become a unifying principle for
collaboration in the framework of the EAEU, unless those are equally
respected, studied and adequately apprehended in each of the EAEU
member states. The Eurasian Economic Union may become a more
effective platform for national self-realization and intercultural
cooperation, thus, ensuring significant support to economic initiatives
at the level of separate citizens, social groups and societies, as a
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whole. The collateral data support to the celebration of national
holidays, events of public importance, scientific events, mutually
agreed state information policy, joint and mutually beneficial
educational projects, youth educational and sports activities, too,
may be the format via which we shall achieve the convergence
among representatives of our societies, as well as the elaboration
and implementation of common ideas.
2. In the common information policy covering the EAEU domain, it is
necessary to employ the valuable Soviet experience of interaction
among our societies. Along with it, one should still reconsider the
principles of the planned economy, actively and, perhaps, not only
inertially, but also willfully applied by our present-day national elites, in
implementing the contemporary economic and other projects on the
territory of the EAEU. Any conjoint economic, social or cultural
initiative ought to be substantiated by the subsequent demand and
not to become an end result of the one-sided political decision from
above. In other words, if in the market there is no certain demand for
some product or service offered by an EAEU partner state, then one
should take care for the encouragement for such a demand, rather
than impose on as an appendage to the membership in the EAEU.
3. The interaction among the representatives of the societies within the
EAEU, be it student summer camps, trainings, youth, cultural or other
meetings, should not turn into a somewhat elite club for the chosen
or specially close ones; one should avoid the wistful and,
unfortunately, ineffective experience of exchange or joint programs,
carried out at the CIS level, where participants of, let’s say, youth
programs are chosen from amongst the representatives of the youth
wing of leading parties as an incentive for party careerism at the
young people and their loyalty to the ruling elites. Those
representatives, as a rule, do not reflect the interests of their social
groups and act as the new generation of the elder groups holding the
power, as an alternative resource for filling in the emerging
administrative niches. The efficiency of joint or exchange programs,
necessary as a concomitant link in the political-economic cooperation
within the framework of the EAEU, is estimated by reckoning to what
extent the given attending work with the NGOs and social groups
may serve as a “soft power” for advancing the further integration of
national economies into a single economic (and, in part, political)
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domain. Strictly speaking, it isn’t the people, who are already
engaged in the information policy and corresponding programs, who
should be enrolled in, but those who either have no idea of the
mission and advantages of the cooperation within the framework of
the EAEU, or haven’t worked out a distinct perception, or are of
negative opinion of it. From this point of view, the information and
ideological work with the population ought to focus on engaging
those who aren’t the insiders of the system of the target groups’
political interaction.
4. The effective data support to the cooperation within the framework
of the EAEU assumes partial integration of national information
domains. For that purpose, besides the activity of the EAEU data
portals, the establishment of a common news block in the state
national TV and radio companies, as well as the broadcast of one of
the national TV channels of each of the EAEU member states in the
entire EAEU space, will be productive. Such a necessity is not only
due to the significance of the ongoing and actual information about
the activity in the different spheres of a member state from the point
of mutual economic interests and new alternatives of economic
cooperation, but it will also provide for the adequate positive image
of a state with its culture, policy, economy, education, etc., in the
societies integrated into the EAEU domain.
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Æ ·ÇïáõÃÛáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ¨ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ
§²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ï»ïñ»ñÁ¦ ÉáõÛë »Ý ÁÝÍ³ÛíáõÙ áñå»ë ÐÐ äÜ ä²ÐÐ-Ç §Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ï¦
é³½Ù³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ëÇ Ñ³í»Éí³Í` ÁÝ¹·ñÏí³Í ´àÐ-Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í §¸áÏïáñ³Ï³Ý ¨
Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³Ùë³·ñ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ¦:
Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ íÏ³Û³Ïáã»Ý û·ï³·áñÍí³Í ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:
Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ µ»ñíáÕ ÷³ëï»ñÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý ¨
·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ Ñ³ÙÁÝÏÝÇ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ñ»ï:
¸Ç³·ñ³ÙÝ»ñÁ, ëË»Ù³Ý»ñÁ, ·Í³·ñ»ñÁ, ÝÏ³ñÝ»ñÁ, Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ñëï³Ï,
ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇï³ÝÇ:
Ðá¹í³ÍÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ í»ñÍ³Ýí³Í ÉÇÝ»Ý û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ:
Ò»é³·ñ»ñÁ Ñ»ï ã»Ý í»ñ³¹³ñÓíáõÙ:
Ðá¹í³ÍÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ ·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá:
ÜÛáõÃ»ñÇ Ù³ë³Ùµ Ï³Ù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ïåáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý
·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

Ê ñâåäåíèþ àâòîðîâ è ÷èòàòåëåé
«Ðàáî÷èå òåòðàäè» èçäàþòñÿ â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ê âîåííî-íàó÷íîìó æóðíàëó
«Àéêàêàí áàíàê» ÍÈÓÎ ÌÎ ÐÀ, âêëþ÷åííîìó â óòâåðæäåííûé ÂÀÊ-îì «Ñïèñîê
ïðèåìëåìûõ æóðíàëîâ äëÿ ïóáëèêàöèè ðåçóëüòàòîâ äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé».
Àâòîðû äîëæíû äàâàòü ñíîñêè íà èñïîëüçîâàííûå íàèáîëåå âàæíûå èñòî÷íèêè.
Àâòîðû îòâåòñòâåííû çà äîñòîâåðíîñòü è íåñåêðåòíîñòü ôàêòîâ, ïðèâîäèìûõ â
ñòàòüÿõ.
Ïîçèöèè àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàþò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Äèàãðàììû, ñõåìû, ÷åðòåæè, ðèñóíêè, ôîòîñíèìêè äîëæíû áûòü èñïîëíåíû â
÷åòêîì èçîáðàæåíèè, ïðèãîäíûìè äëÿ ïå÷àòè.
Â ñòàòüÿõ äîëæíû áûòü ðàñêðûòû óïîòðåáëÿåìûå àááðåâèàòóðû.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ñòàòüè ïóáëèêóþòñÿ ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé íàó÷íîé ýêñïåðòèçû.
Ïåðåïå÷àòêà ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.
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