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 پرونده اوكراين، مخمصه

  

  بي طرفي، سالحي براي صلح
  

 PHILIPPE DESCAMPSنويسنده:        

  برگردان:       شهباز نخعي

  

  

رهبران اوكراين مي توانستند با چشم پوشي از پيوستن به ناتو به عقب نشيني نيروهاي روسي 

نامناسب به نظر آيد، اما دست يابند.  اكنون در قلب مذاكرات، اعالم بي طرفي مي تواند 

  مزيت هاي زيادي هم دربر دارد.

  

  

) در پنوم پن در مخالفت با مداخله آمريكا در ويتنام طرح راه ١٩٦٦سپتامبر  ١ژنرال دوگل در سخنراني (

سال ديگر شود:  ٩كه بي ترديد مي توانست مانع از طوالني تر شدن جنگ به مدت حلي را ترسيم كرد 

مي تواند صلح را برقرار كند (...)، هدف توافق بايد دادن توافق براي پرهيز از بروز يك فاجعه، تنها راه حل «
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، به رسميت شناختن حق زندگي دلخواه آنها و اين باشد كه كامال "هندوچين"تضمين بي طرفي به مردم

  ».  مسئول امور خود باشند

  

مورد حمايت ارتش روسيه  فرادنيسترمخالفان حكومت مركزي با نيروهاي آن كه طي پس از جنگ دنيستر، 

شد.  اين جمهوري پيشين اتحاد  يراه حلچنين ، مولداوي خواهان وارد نبرد شدند ١٩٩٢ در بهار سال 

به تصويب  ١٩٩٤كه در سال  اساسي خود گرفتدر قانون » بي طرفي دايمي«شوروي تصميم به گنجاندن 

د آمدن و رفتن دولت هاي گوناگون، اين كشور در تصميم خود استوار ماند، در حالي كه تغيير رسيد.  با وجو

از زمان فروپاشي اتحاد شوروي با تعلل در اوكراين همسايه موجب شد كه اين موضوع پارلماني اكثريت 

  روبرو شود.

  

كه در آن زمان منجر به يك  –، براي رويارويي با نخستين اعالم استقالل در كريمه ١٩٩٢ماه مه  ٥در 

روز پس از آن در  ١٠، كي يف از پيوستن به عهدنامه امنيت جمعي امضاء شده -مصالحه بنيادين شد

، ١٩٩٧تاشكند بين روسيه، قزاقستان، ارمنستان، تاجيكستان، قرقيزستان و ازبكستان خودداري كرد.  در سال 

براساس حرف –) GUAM» (وآمدموكراسي و توسعه گسازمان «گرجستان، اوكراين، آذربايجان و مولداوي 

در » انقالب گل سرخ«پس از   را با هدف نزديك شدن به اتحاديه اروپا بنيان نهادند. -كشور ٤نام اول 

عليه انتخاب آقاي ويكتور  ٢٠٠٤در اوكراين در نوامبر » انقالب نارنجي«و  ٢٠٠٣گرجستان در نوامبر 

(ناتو) شدند، اما فرانسه و » تالنتيك شماليآسازمان پيمان «پيوستن به يانوكوويچ، اين دو كشور خواهان 

  ند.دبراي پذيرش آنها مخالفت كرمشخص تاريخ يك آلمان با تعيين 
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ه تصويب رساند، كه قانوني درمورد بي طرفي ب، ٢٠١٠آقاي يانوكوويچ پس از بازگشت به قدرت در فوريه 

، مجلس ٢٠١٤هرگونه مشاركت كشور در يك اتحاد نظامي را ممنوع مي كرد.  پس از سرنگوني او در سال 

قانون ديگري را تصويب كرد كه در آن پيوستن به  ٢٠١٧منتخب اين قانون را لغو كرد و سپس در ژوئن 

شناخته شده بود.  اين هدف در قانون سياست خارجي و امنيتي » هدف راهبردي» «ناتو«اتحاديه اروپا و 

نيز ديده مي شود.  اين امر يكي از عوامل كليدي محرك تهاجم مسكو  ٢٠١٩اساسي اصالح شده در سال 

مخالف همه تعهدات  مي شد كه * حملهبود، در حالي كه بي طرفي احتماال مانع از باالگرفتن درگيري و اين 

ه بي طرفي، وجود يك اكثريت هوادار آن در مجلس است، كه .  الزمه بازگشت باستبين المللي روسيه 

 زدا كه براي منطقه دونباسان كه گزينش يك نظام به شدت تمركزچنين امري آسان نخواهد بود همچن

  موقعيت ويژه [خودمختاري] قايل شود هم آسان نيست.

  

ميدان «وانسته اند به صورت ول تاريخ، بي طرفي غالبا همراه با وجود حكومت هاي حايلي بوده كه مي تدرط

سبب  ١٨١٥نوامبر  ٢٠قدرت هاي اروپايي درآيند.  پس از جنگ هاي ناپلئوني، عهدنامه پاريس در » جنگ

يس شد و براي اين كشور دو قرن بدون جنگ به ارمغان ئسو» شناسايي رسمي و اصيل بي طرفي دايمي«

يك «به عنوان  ١٨٣٩و  ١٨٣١عهدنامه هاي لندن  آورد.  بلژيك در زمان دستيابي به استقالل نيز طبق مفاد

شناخته شد.  با پذيرش اين موضع، دربارهاي اتريش، فرانسه، انگلستان، » حكومت مستقل و هميشه بي طرف

دهه صلح برخوردار شده و به ويژه از درگير شدن در  ٨پروس و روسيه به اين كشور امكان دادند كه از 

  مصون بماند.   ١٨٧٠آلمان در سال  -جنگ فرانسه

  

جنبه  ١٩٠٧اكتبر  ١٨تا قرن بيستم، حق بي طرفي بر مبناي سنت بود.  اين حق در توافق نامه الهه در 

ين است كه به صورت اعهد به تكشورهاي كوچك را پيدا كرد.  يك كشور بي طرف مت از محافظحقوقي 
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نظامي در درگيري با ديگر كشورها شركت نكند و درعوض احترام به تماميت ارضي آن محفوظ مي ماند.  

از جمله  –متعهد است به اين كه از حمايت طرفين جنگ با نيروي انساني يا دراختيار گذاشتن سرزمين خود 

ود برخوردار باشد.  اين ابزار خودداري كند و درعين حال مي تواند از توانايي دفاع نظامي از خ -فضاي هوايي

  مي باشد.  ئيا دا -به مناسبت يك درگيري خاص –موقت  اعمال سياست خارجي مي تواند

  

است كه در » جنوب«بي طرفي با عدم تعهد تفاوت دارد.  عدم تعهد ناشي از اراده شماري از حكومت هاي 

شوروي بركنار بمانند.  جنبش عدم تعهد  دوره جنگ سرد مي خواستنداز حوزه نفوذ دو قطب آمريكا و اتحاد

)MNA بروز ملقب به تيتو و جواهر لعل نهرو  يوسيبپبا بيانيه مشترك جمال عبدالناصر،  ١٩٥٦) در سال

پابرجا مانده اما اعضاي آن در درگيري ها شركت نمي كنند و تعداد خيلي كمي از اعضاي پاگرفت و همچنان 

حاضر، تنها كشور اروپايي عضو اين جنبش بالروس است كه به آن كشورهاي بي طرف هستند.  درحال 

) نيز هست.  اين ساختار دفاع مشترك زير نفوذ OTSC» (سازمان پيمان امنيت جمعي«شكلي متناقض عضو 

د... جزاير نروسيه قرار دارد كه نيروهاي آن از خاك بالروس براي رفتن به سوي كي يف استفاده مي كن

اما بي طرف باقي ماندند.  اوكراين،  ن به اتحاديه اروپا از اين پيمان خارج شدندمالت و قبرس با پيوست

پس از جنگ  ٢٠٠٧هرزگووين و صربستان به عنوان ناظر در آن حضور دارند.  صربستان در سال  -بوسني

  وو بي طرفي را برگزيد.سكو

  

چالش اصلي براي كشورهاي بي طرف ، داشتن تضمين محترم شمرده شدن بي طرفي شان است كه در 

سوييس را بدون توجه به » ديركتوار«، نيروهاي فرانسوي ١٧٩٨گذشته غالبا زيرپانهاده شده است.  در سال 

د و خواستار ، آلمان به بلژيك يك اخطار دا١٩١٤اوت  ٢در سابقه يك قرن بي طرفي آن تسخير كردند.  

عبور نيروهايش از خاك آن شد.  دو روز بعد، نيروهاي آلماني درسراسر كشور پراكنده بودند و عمال بي 
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بود، براي حمايت از  ١٨٣١طرفي لوكزامبوگ را نيز نقض كردند.  انگلستان كه تضمين كننده عهدنامه سال 

ان دربند رعايت بي طرفي كشورها در طول جنگ جهاني دوم، آلمان نازي چندبروكسل وارد جنگ شد.  

نبود و بسياري از كشورهاي بي طرف از جمله نروژ، هلند، بلژيك و دانمارك را تسخير كرد و متحدش ايتاليا 

هم بي طرفي يوگوسالوي و يونان را نقض كرد.  اتحاد شوروي هم همين كار را با كشورهاي بالت (استوني، 

د فنالند را نيز تصرف كند.  انگلستان هم ايسلند را اني انجام داد و سعي كررومبيسارابيا در لتوني و ليتواني) ، 

هم، اياالت متحده  ١٩٦٩تصرف نمود.  بلغارستان و تركيه از بي طرفي موقت خود صرفنظر كردند.  در سال 

ا بي طرف را به جنگ ويتنام كشاند كه خسارت هاي آن رالئوس و كامبوج را بمباران كرد و اين دو كشور 

  همه مي دانند.

  

با اين همه، بسياري از كشورها توانستند در شرايطي بي نهايت دشوار بي طرفي خود را حفظ كنند كه البته 

يس از جمله اين كشورها ئبراي انجام آن ناگزير در اصول دموكراتيك خود تعديل كردند.  سوئد و سو

مانند  –عالوه بر حداقل منافع راهبردي   هستند كه در طول دو جنگ جهاني بي طرفي خود را حفظ كردند.

اين دو كشور توانستند از امكانات نظامي براي دفاع از سرزمين  -لند كه از جنگ داخلي آسيب ديدرمورد اي

يس نيروي بازدارنده قابل مالحظه اي است.  سوئد ئخود برخوردار شوند.  ارتش شبه نظامي كنفدراسيون سو

را ازسر گرفت و با صرف هزينه زياد به  -لغو شده بود ٢٠١٠كه در سال  –خدمت وظيفه  ٢٠١٧در سال 

 ١٩٥٠توليد سالح پرداخت.  فنالند و اتريش، دولت هاي حايل در دوره جنگ سرد در سال هاي دهه 

  تضمين هايي از دو قطب قدرت درباره احترام گذاردن به بي طرفي و ارتش خود دريافت كردند.

  

بي  يطرفي روندي واقع بينانه در سياست خارجي است و برخي از حكومت ها براي يك كشور كوچك، بي

طرف نقش هاي ديپلوماتيكي ايفا مي كنند كه تناسبي با وزن جمعيتي و اقتصادي آنها در جهان ندارد.  اين 
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 باعث سرگرفتن گفتگو شوند كه براي تعادل نيروها و همزيستي مسالمت آميز  كشورها به كرات توانسته اند

ديدها نقش اساسي دارد و فقط محدود به دو قدرت بزرگ نيست.  از اين جمله، برگزاري هو برطرف كردن ت

در هلسينكي و ژنو  ١٩٧٥تا اوت  ١٩٧٣يه ئ) است كه در ژوCSCE» (كنفرانس امنيت و همكاري اروپا«

مبناي صلحي پايدار  برگزار شد.  اين فرصت و مهلتي براي تنش زدايي بود و متن نهايي كنفرانس هلسينكي

در اروپا با احترام به حاكميت و حقوق مردم، تماميت ارضي كشورها و نيز رعايت حقوق بشر و آزادي هاي 

تا به حال، به همه آنچه در اين كنفرانس مقرر شد عمل نشده،اما مي تواند امروز چهارچوبي   اساسي شد.

  براي خروج از بحران باشد.

  

) به ويژه امكان CSCE» (كنفرانس امنيت و همكاري اروپا«، ١٩٩١ي در دسامبر درپي فروپاشي اتحاد شورو

و آنها را به  مي مستقر در خاك خود دست كشيدهسالح هاي اتاز داد كه بالروس، قزاقستان و اوكراين 

)، TNP» (پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي«كشور به  ٣روسيه انتقال دهند.  دربرابر پيوستن اين 

، روسيه، انگلستان و اياالت متحده را متعهد كرد كه به استقالل، ١٩٩٤دسامبر  ٥توافق امضاء شده در 

حاكميت و مرزهاي اوكراين احترام بگذارند.  قابل درك است كه چرا كي يف امروز خواهان تضمين هاي 

با نظامي زدايي اي كه امنيتي قوي تر است...  به نظر مي رسد كه بي طرفي پايدار به دشواري مي تواند 

  روسيه خواهان آن است تجانس داشته باشد.  

  

بي طرفي درپيش گرفته شده توسط تركمنستان، مغولستان، مولداوي و صربستان از زمان پايان جنگ سرد، 

تنايي شده است.  اين وضعيت با آن كه كامال جنبه نظامي دارد، عبه درستي رعايت نشده و حتي به آن بي ا

سياسي از آزادي عمل بزرگي برخوردار است.  اين امر مانع از آن نشده كه به عنوان مثال، سوئد، در عرصه 

.  بي طرفي مانع از برگزاري رزمايش هاي به عضويت اتحاديه اروپا درآيند ١٩٩٥اتريش و فنالند در سال 
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رمورد صربستان نشده ) دOTSC» (سازمان پيمان امنيت جمعي«و » ناتو«مشترك، درمورد سوئد و فنالند با 

است.  همچنين، بي طرفي مانع از شركت در مأموريت هاي حفاظت از صلح و حتي اقدامات الزامي نظامي 

نمي شود، مشروط به اين كه اين اقدامات تنها توسط مرجع مشروع حقوق بين المللي يعني شوراي امنيت 

  سازمان ملل متحد تجويز شده باشد.

  

، هرگز بيم از گسترش طلبي روسيه در اروپا تا اين حد ١٩٦٨در سال » بهار پراگ«از زمان درهم كوبيدن 

ايجاد كرده است.  نظر سنجي ها  -با آن كه ناتوان است -» ناتو«نبوده است.  اشغال اوكراين واكنشي به نفع 

نتي مخالف پيوستن به ناتو هستند، نشان مي دهد كه اين تب درميان سوئدي ها و فنالندي ها ، كه به طور س

يس ئ، رسائولي نينيستهبا اين حال، آقاي   رواج بيشتري يافته و ناگهان نسبت به آن گرايش يافته اند.

ماگدالنا آندرسون، فراخوانده است.  » خونسردي«جمهوري محافظه كار فنالند هم ميهنان خود را به حفظ 

اگر «پوزيسيون خواسته كه از حرارت جنگ طلبانه خود بكاهند: نخست وزير سوسيال دموكرات سوئد هم از ا

بدهد، اين كار موجب بي ثباتي بيشتر اين منطقه از اروپا  "ناتو"يط كنوني درخواست عضويت به سوئد در شرا

با اين حال، اين دو كشور همكاري نظامي فزاينده اي با اياالت متحده دارند.  ».  و افزايش تنش ها خواهد شد

اين را نمي توان منتفي دانست كه اين همكاري بخشي محرمانه از كمك درصورت بروز خطر فوري، مشابه 

  داشتند، باشد كه آلمان ها به طور تصادفي از آن اطالع يافتند. ١٩٤٠يس در سال ئانسه و سووضعيتي كه فر

  

يس و شوراي اروپا پيشنهادي ئيس كنفدراسيون سوئري، ر -كلميكمي پيش از اشغال اوكراين، خانم ميشلين 

ه درخور ارزش هايي پا براي آن كوكه اتحاديه ارمبني بر اين جسورانه براي اين دوره هاي جنگي داده بود 

، »بي طرف و غير متعهد«كه ادعا مي كند باشد و استقالل راهبردي به دست آورد، مي بايد يك قدرت 

ري بي طرفي فعال  -از ديد خانم كلمي)».  ١مستقل و بدون خشونت در ميان قطب هاي قدرت  شود («
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طق اچنان كه درمورد من بود، در همه كشورهاي عضو خواهدابزاري مطلوب براي ايجاد همگرايي منافع 

بدل شدن به يك قدرت سياسي و نظامي به اتحاديه اروپا «يس چنين بوده است.  او توضيح مي دهد كه: ئسو

امكان مي دهد كه زير نفوذ اين يا آن قطب قدرت قرار نگيرد، دربرابر فشارها بهتر مقاومت كند، درگير 

».  و در موقعيت انفعال و بي تحركي قرار نگيرد نشود ت است بيانيه هايي كه تنها خاصيت آنها بازي با لغا

اين امر امكان مي دهد كه به خواست اوكراين درمورد ورود به اتحاديه اروپا پاسخ مثبت داده شود و حتي 

  يس هم مدنظر قرار گيرد...ئنامزدي سو

ترجمه كرده است. ويراستار  »اشغال«را  invasion* مترجم اين مقاله و ديگر مقاالت پرونده اوكراين لغت 

  جايگزين كرده است. اين توضيح به خواست مترجم اضافه شده است.» حمله«مقاله آن را با لغت 

  

١-  

Micheline Calmy-Rey, Pour une neutralité active. De la Suisse à l’Europe, Savoir 
suisse, Lausanne, 2021. 


