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برگردان:
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وﻻديمير پوتين ،رييس جمهوري روسيه با حمله به اوكراين براي ممانعت از پيوستن
آن به پيمان اتﻼنتيك شمالي »ناتو« ،سوئد و فنﻼند را به سوي اين سازمان راند.
ترك بي طرفي اين دو كشور ،كه تا همين  ٦ماه پيش مورد تأييد مردم بود ،آنها را
وادار به چشم پوشي از چيزي كرد كه بخشي از هويتشان بود.
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در طول جنگ سرد ،كشورهاي شمال اروپا نمونه جامعه اي روشن بين ،ضد نظامي گري ،برخوردار از عدالت
اجتماعي و از نظر اخﻼقي برتر از دو قطب مخالف دنياي مدرن يعني اياﻻت متحده و اتحاد شوروي بودند.
مدتي طوﻻني ،مشهور ترين تجسم اين مدل نيز دو كشور سوئد و فنﻼند بودند.

تاريخي طوﻻني اين دو كشور را بهم مرتبط مي كند .فنﻼند چند قرن به پادشاهي سوئد تعلق داشت .در
طول جنگ هاي ناپلئوني ،سوئد ناگزير شد استان فنﻼند خود را به روسيه تسليم كند .از سال  ،١٨١٤اين
كشور توانست با مداومت از جنگ ها دور بماند يا مانند جنگ دوم شلسويگ در سال  ١٨٦٤اعﻼم بي طرفي
كند.

فنﻼند تاريخي ناخوشايندتر داشت .انقﻼب روسيه موجب استقﻼل آن شد اما بروز جنگ داخلي در سال
 ،١٩١٨بين »سرخ ها«ي )سوسيال – دموكرات( و »سفيدها«ي )محافظه كار( شد .محافظه كارها با حمايت
نظامي آلمان غلبه يافتند و پس از آن فنﻼند ناخواسته به جنگ داخلي روسيه كشيده شد كه تا زمان امضاي
عهدنامه تارتو در سال  ١٩٢٠ادامه يافت .به خﻼف انتظار ،كشور دموكراتيك باقي ماند و سوسيال
دموكرات ها از سال هاي دهه  ١٩٢٠امكان يافتند در انتخابات و ائتﻼف هاي دولتي شركت كنند.

درحالي كه در طول سال هاي دهه هاي  ١٩٢٠و  ١٩٣٠سوسيال -دموكرات ها در سوئد به پيشروي ادامه
مي دادند ،فاﻻند فنﻼند وارد دوره اي از تﻼطم شد كه در سال  ١٩٣٠با قصد نافرجام ايجاد يك شورش
فاشيستي به اوج رسيد .در سوئد ،حزب سوسيال -دموكرات در سال  ١٩٣٢به قدرت دست يافت و به
صورت مداوم – تنها يا متحد با ديگر نيروهاي سياسي ،-تا سال  ١٩٧٦آن را حفظ كرد .با انجام اصﻼحات
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عميق اجتماعي و شيوه اداره اخﻼق مدار ،كه سياست خارجي بين المللي بازتاب آن بود ،سوئد به عنوان
كشوري نمونه بر مبناي مدل اروپاي شمالي درآمد.

دراين حين ،پس از دو جنگ پي درپي با اتحاد شوروي بين سال هاي  ١٩٣٩و  – ١٩٤٤كه در جنگ دوم
متحد آلمان نازي بود ،-فنﻼند دستخوش تغييراتي عميق ناشي از موفقيت انتخاباتي حزب سوسيال-
دموكرات و يك حزب چپ به نام »ليگ دموكراتيك خلق فنﻼند« شد .در سال  ١٩٤٤براي خروج از
درگيري ناگزير توپ هاي خود را به سوي آلمان نشانه گرفت و بخش هايي از سرزمين خود را به اتحاد
شوروي تسليم كرد .از آن پس ،فنﻼند تنها كشور غيركمونيستي بود كه در سال  ١٩٤٨با مسكو توافق نامه
دوستي ،همكاري و كمك متقابل امضاء كرد ،از پذيرش كمك آمريكا در طرح مارشال خودداري نمود و عمﻼ
به بي طرفي متعهد شد.

مقتضيات »عصر جديد«

در سال  ، ١٩٥٢اورهو ككونن ،نخست وزير و رييس جمهوري آتي سخنراني پر سروصدايي در هواداري از
صلح ايراد كرد كه در آن بي طرفي فنﻼند را هويت شمالي آن خواند ) .(١اين لحظه اي كليدي در تاريخ
كشور بود .در شرايطي كه سوسيال – دموكراسي در اين بخش از اروپا برتري يافته بود ،سياست عدم تعهد
فنﻼند همراه با دستاوردهاي اجتماعي جنبش كارگري ،به اين كشور امكان داد از مدل سوئدي پيروي نموده
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و يك دولت حمايتگر و فراگير بسازد .رشد اقتصادي ،پويايي فناوري ،شهر نشيني و كاهش نابرابري ها از
ويژگي هاي اين دوره است.

فعاليت بين المللي سوئد ناشي از ارزش هاي پيشروي سياست خارجي آن بود .برتري مفروض مدل جامعه
شمالي ،كه معقول ،روشن بين و صلح جو بود ،در همه دوران جنگ سرد دوام يافت و بخشي از اين امر ناشي
از اين بود كه – به رغم پيوستن نروژ و دانمارك به سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي )ناتو( و عقد قرارداد
دوستي بين فنﻼند و اتحاد شوروي ،-در آن تنش هاي نظامي بسيار كمتر از اروپاي مركزي بود .در سال
 ،١٩٥٥فنﻼند به »شوراي شمالي« ،كه  ٣سال پيش از آن با عضويت كشورهاي نروژ ،سوئد ،ايسﻼند و
دانمارك تشكيل شده بود ،پيوست .اين همايش بين المجالس از سال هاي دهه  ١٩٥٠امكان برقراري تردد
آزاد شهروندان كشورهاي عضو ،بدون گذارنامه و مقررات مشترك درمورد بازار كار يا نظام هاي تأمين
اجتماعي را فراهم كرد.

پس از فروپاشي اتحادشوروي ،مسئله ضرورت مدل شمالي از نو ،اما با مفاهيمي متفاوت ،مطرح شد :آيا يك
راه حل جايگزين اجتماعي و دموكراتيك براي توافق هاي جهاني گري ليبرال نوي تحت رهبري واشنگتن
وجود دارد )(٢؟ از سال هاي دهه  ،١٩٧٠تغييراتي به طرح اين پرسش شتاب بخشيده بود .در سوئد،
جهش چند مليتي ها ،بروز درگيري ها درمورد صندوق هاي بازنشستگي و بحران نفتي ،موجب اولين شكست
سوسيال دموكرات ها در انتخابات پس از  ٤٤سال شده بود .با بازگشت آنها به قدرت در سال » ،١٩٨٢راه
سوم« مفهومي تازه يافت و بيش از آن كه مصالحه اي بين سرمايه داري و كمونيسم باشد ،به صورت سازش
بين سوسيال دموكراسي و ليبراليسم نو درآمد .دولت آزادي را به عنوان ابزار سياسي اقتصاد كﻼن پذيرفت،
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وزن بازار سرمايه در تراز پرداخت ها و نرخ بهره را به رسميت شناخت و تصميم گرفت از بازارهاي مالي
مقررات زدايي كند ) .(٣فنﻼند و نروژ هم در سال هاي مياني دهه  ١٩٨٠از سوئد پيروي كردند .مقررات
زدايي موجب ايجاد چرخه رونق و ركودي شد كه به بروز يك بحران بانكي و پولي بزرگ در سال هاي دهه
 ١٩٩٠منجر شد .در فنﻼند بحران ابعادي جدي تر يافت زيرا با فروپاشي اتحاد شوروي همزمان شده و
مبادﻻت بازرگاني دو كشور آن را تشديد كرده بود.

وقتي كه صفحه جنگ سرد ورق خورد ،هواداران جريان ليبرال نو به »فنﻼندي سازي« حمله كردند .در همه
كشورهاي شمال اروپا ترغيب به مقتضيات »عصر جديد« شدت مي يافت .براي هر مسئله اجتماعي يك
نسخه ليبرال نو بر مبناي رياضت اقتصادي ،كاهش ماليات ،خصوصي سازي ،واگذاري كارها به پيمانكاران
خصوصي و شيوه هاي مديريتي پيچيده مي شد .در سال هاي دهه  ،١٩٩٠پيوندهاي تنگ و محرمانه بين
سوئد و »ناتو« در طول جنگ سرد افشاء شد .سوئد با آن كه پيشرو بود ،به صورتي چاره ناپذير از مدل
شمالي فاصله مي گرفت .يك بار ديگر ،فنﻼند به صورت سرمشق درآمد و در سال  ١٩٩٢خواهان پيوستن
به اتحاديه اروپا شد  .گزينه اي كه دو سال بعد در يك همه پرسي به تأييد مردم نيز رسيد .دولت نروژ هم
همين كار را كرد ولي در همه پرسي باخت و براي تأييد تصميم خود ناگزير شد تا سال  ١٩٩٤صبر كند.
فنﻼند و سوئد در سال  ١٩٩٥عضو اتحاديه اروپا شدند.

در آن زمان بود كه برخﻼف خصوصيت شمالي و بي طرف گذشته ،هويتشان به عنوان اروپايي و غربي
بازتعريف شد ،اگرچه اين دو خصوصيت با هم همزيستي داشتند و شايد هنوز هم دارند .در همين دوره بود
كه نخستين بحث ها درمورد امكان پيوستن به »ناتو« درگرفت .از سال  ،١٩٩٤فنﻼند و سوئد در »مشاركت
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براي صلح« پيمان اتﻼنتيك شركت دارند .نيروهاي مسلح فنﻼند با جديت مي كوشند خود را با خصوصيات
نظامي »ناتو« تطبيق دهند .همين روند اخيرا آنها را به خريد  ٦٤هواپيماي جنگي آمريكايي اف ٣٥ -واداشته
كه قابليت حمل سﻼح هاي هسته اي را نيز دارد .در همه سال هاي دهه هاي  ٢٠٠٠و  ٢٠١٠فنﻼند و
سوئد در عمليات »حفظ صلح« ناتو مشاركت كرده و با اين سازمان توافق هايي درمورد حمايت تداركاتي از
نيروهاي متحد مستقر يا درحال عبور از خاك خود كرده اند.

پاسخگويي به اشغالگري روسيه در اوكراين ،تا حدي زياد ناشي از اين تغييرات تدريجي ،اعم از پذيرش
اجت ماعي ،نمايندگي رسانه اي و گفتمان سياسي است كه زمينه را براي به راست لغزيدن كل نيروهاي سياسي
آماده مي كند .به اين مفهوم ،جنگ اوكراين و اثر آن بر روي افكار عمومي اروپا ،تنها كاري كه كرده شتاب
بخشيدن به گذر از اين آخرين مرحله جذبي است كه از مدت ها پيش آغاز شده بود .پيوستن فنﻼند و
سوئد به »ناتو« عوارض سنگيني براي اين دو كشور و نيز روابط بين المللي در اروپا و دنيا خوهد داشت .اين
پيوستن ،دستكم اكنون ،ناقوس مرگ جهاني گري پيشروي شمالي خواهد بود.

غالبا شنيده مي شود كه بي طرفي ستون پايدار هويت ملي سوئد بوده ،درحالي كه فنﻼند عمل گراتر و
پاي بندتر به واقعيت سياسي بوده است .سياست فنﻼند با اميد به اين كه جنگ سرد مي تواند پشت سر
گذاشته شود ،فعال تر و مبتكرتر بوده و كنفرانس امنيت و همكاري اروپا ،كه بين سال هاي  ١٩٧٣و ١٩٧٥
در هلسينكي برگزار شد گواه اين امر است .به نظر رييس جمهوري ككونن ،فنﻼند مي بايد نقش »سازنده
پل« بين شرق و غرب را داشته باشد .ايده اين بوده كه بﻼتكليفي امنيتي با تقويت اعتماد و خلع سﻼح حل
شود و در آينده پايگاهي براي همگرايي قطب هاي قدرت ايجاد شود.
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درحالي كه در دوران جنگ سرد ،كشورهاي شمال اروپا يك جامعه امنيتي چند وجهي تشكيل داده بودند كه
از همبستگي و منافع مشترك در روابط خارجي حمايت مي كرد  ،مرحله كنوني پيوستن به »ناتو« همراه با
نظامي شدن جامعه و نظام جديدي از باورها است كه نيروي تسليحاتي را داراي قدرت پيشگيري از جنگ
مي داند .گسترش پيمان اتﻼنتيك برمبناي نظريه بازدارندگي – از جمله هسته اي -خود بر پايه اين فرض
مبهم است كه بازيگران عرصه با توجه به تسليحات طرف مقابل ،عقﻼني عمل مي كنند.

مفهوم مشترك در اين بحث ها تنها بر مبناي اين اميدواري است كه ثبات از راه بازدارندگي به دست مي
آيد .اين اصل عبارت از اين است كه كسي را كه از او مي ترسيم را بايد ترساند و در نهايت اين اصل
برپايه ايجاد تعادل از راه وحشت قرار دارد .اين حالت معكوس بي طرفي زمان جنگ سرد ،دستكم در زمان
هايي مشخص ،و شيوه اي براي حل درگيري هاي جهاني تهديد كننده بشريت بوده است .راهبرد جاري
كنوني برپايه تنگ نظري تخريب متقابل است .به عﻼوه ،ترسي كه روسيه ايجاد كرده ديدگاه ساده نگرانه
رودررويي »امپراتوري شر« و »قهرمانان آزادي« را تغذيه مي كند.

روسيه با جنگ عليه اوكراين ،فنﻼند و سوئد را در آغوش »ناتو« افكند .با اين حال ،درخواست هاي عضويت
آنها مرحله اي مكمل در باﻻگرفتن خصومت بين روسيه و »ناتو« و نيز درحدي كمتر بين روسيه و اتحاديه
اروپا است .گسترش پيمان اتﻼنتيك شمالي به سوي شرق از سال هاي دهه  ،١٩٩٠يكي از عوامل تعيين
كننده درگيري كنوني بوده است .از زمان بحران موشكي كوبا در سال  ،١٩٦٢جهان هرگز به يك جنگ
هسته اي چ نين نزديك نبوده و هر گام ديگر در اين مسير خطر را بيشتر مي كند .در چنين وضعيتي ،از همه
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حساس تر اين است كه عضويت در »ناتو« موكول به تعهد در تﻼش براي بازدارندگي هسته اي است .در
نتيجه ،اين احتمال كم به نظر مي رسد كه در آينده نزديك فنﻼند و سوئد به سياست پيشين خود درمورد
اعتماد و خلع سﻼح بازگردند .عمر آرمان شمالي به سر آمده است.

تصميم اين دو كشور نه فقط باعث بيم از درگرفتن يك غائله بين »غرب« و روسيه مي شود ،بلكه موجب
تقويت وابستگي اتحاديه اروپا به واشنگتن نيز مي گردد و روند تقسيم دنيا به دو اردوي مخالف و تشديد
نظامي گري در وابستگي هاي متقابل نيز مي شود .عواقب گسترش »ناتو« نه فقط روسيه ،بلكه بخش عمده
اي از نيمكره جنوبي و آسيا را نيز نگران مي كند .دراين مورد نگراني ها ماهيتي مشابه با نگراني هاي
استراليا و اياﻻت متحده نسبت به توافق امنيتي اي است كه جزاير سليمان با چين امضاء كرده است.

اين تحوﻻت يادآور روندهايي است كه به جنگ جهاني اول منجر شد .در اين مرحله ،سناريوي يك فاجعه
نظامي جهاني را نمي توان منتفي دانست ) .(٤با آن كه چنين چيزي در چشم انداز كوتاه مدت نيست ،اما
رويداد آن را مي توان در يك مقطع  ١٠يا  ٢٠ساله ديد ،مگر آن كه روند رخدادهاي دنيا – به عنوان نمونه
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