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ای حائدل  ای بوده است که برای حفاظت از خود، کره را منطقهمنطقه یهامیدان نبرد استراتژیک قدرت

ی بده چدین، پاپدن و    مسدیری سدنتّ   ،کره یرهی. از آنجا که شبه جزانددادهیار مدر برابر تجاوز دی ران قر

یدت  خدوبی اهمّ ه مدذکور در طدول تداریخ بد     یهدا ، هریدک از قددرت  باشدد یشرقی روسیه م یهاقسمت

ای از تداریخ خدود بدا آسدی      ههدا در برهد  اندد و هریدک از آن  استراتژیک ایدن سدرزمین را درن نمدوده   

تاریخ ادامه خواهد یافدت   رسدینظر مه ب ،اند. به این ترتی ین سرزمین مواجه بودههای ناشی از اپذیری

ایداالت   .(Mitchell, 2003: 127) و این کشورها به دیدگاه استراتژیک خود نسبت به کره ادامه خواهند داد

نفدو   ط خود بر قسمت جنوبی شبه جزیدره را بدرای مقابلده بدا     حده نیز پس از جنگ جهانی دوم تسلّمتّ

تحدت حمایدت خدود     یهدا دولت یعنوان مدلی از توسعهه ر کمونیستی و نیز ببیشتر بلون شرق و تفکّ

جندوبی   یباالخص کره ،از نیروهای خود در منطقهحده ایاالت متّ تثبیت نموده است. در حال حاضر نیز

اسدتفاده   ود،خواندده مدی شد   چدین و توسدعه طلبدی آن کشدور      یندهیبرای مقابله با آنچه تهدیدات فزا

آمریکا، چین، روسیه و پاپن خود را در  یحده. بدین ترتی  چهار قدرت مذکور شامل ایاالت متّدینمایم

 .باشندیثیرگذار مأمسائل شبه جزیره  ینفع دانسته و هریک به نحوی در مسائل آن ت

یدت اسدت.   ز اهمّبزرگ در رابطه با آن، از دو جهت حائ یهاکره و نقش قدرت یرهیالت شبه جزتحوّ 

و دوم  باشدند یدر جستجوی وحدت مد  ،بی ان ان از هم جدا شدند یهاتی که بر اثر مداخلهل آنکه، ملّاوّ

بدزرگ پدس از جندگ جهدانی دوم      یهاآن، محصول برخورد منافع قدرت یآنکه جدایی دو کره و ادامه

حقیقتی کده در بررسدی مسدائل     .(751: 1388که هنوز هم این رویارویی ادامه دارد )متین فر،  باشدیم

الملل است. ساختار، مفهومی انتزاعی است ده است، ساختار نظام بینکره از نظرها دور مان یرهیشبه جز

. فقدان اقتدار مرکدزی در  دهدیو پس از آن به رفتار بازی ران شکل م شودیکه از تعامل واحدها ناشی م

ه به میزان ظرفیتشدان،  ها بدون توجّتا دولت شودیاین ساختار به صورت یک اصل نظم دهنده، سب  م

ت اصدلی جددایی و جندگ کدره، بدی      اصلی خویش یعنی افزایش قدرت خود عمل کنند. علّ یفهیبه وظ

ناشی از تغییر ساختار چندقطبی به دو قطبی بدود کده در نهایدت رهبدران دوقطد ،      ی لیه اوّ یهایثبات

به چ ون ی توزیدع قددرت میدان خودشدان      شوروی در این راستا مریکا وموازنه را بر آن اعمال نمودند. آ

هدا بده   اکثر برسدانند. آن ی داشتند و همواره سعی کردند سهمشان را از قدرت جهانی به حددّ ه خاصّتوجّ

 قدرت را بدرای برقدرای مسدتمرّ    یت فقدان اقتدار مرکزی و ترس از جنگ در نظام بین الملل، موازنهعلّ

ای در برابدر امریکدا   ی کردند. علی رغم اینکه از زمان پایان جندگ سدرد، موازنده   تعادل میان خود پی یر

ای در قدرت را به صدورت منطقده   یشکل ن رفته است، چهار قدرت امریکا، روسیه، چین و پاپن، موازنه

حداد دو کدره   ر اتّبدین ترتید  تصدوّ   .(185: 1392، دی ران)سیمبر و  کنندیکره دنبال م یرهیشبه جز

حاضدر بده   نوشدتار  در  ،. بر این اسداس رسدیها دور از  هن به نظر مموافقت و مشارکت این قدرت بدون

جمهدوری خلدق چدین، ایداالت     یعندی  تشرید نقش چهار قدرت اصلی دخیدل در مسدائل شدبه جزیدره     
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که به همراه کره شدمالی و جندوبی اعضدای     روسیه خواهیم پرداختفدراسیون آمریکا، پاپن و  یحدهمتّ

 مذاکرات شش جانبه نیز هستند.  ی ل دهنده تشکی

 کرهی . قدرت های درگیر در شبه جزیره 1

 آمریکای حده ایاالت متّ.  1-1

ن ده، پاپد حد ط ایاالت متّدر خالل جنگ جهانی دوم و پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسّ

آن کشور بدر شدبه   ی  ساله 35ار فقین تسلیم نمود و بدین ترتی  استعمخود را بدون قید و شرط به متّ

تقل در کدره و تشدکیل کشدوری مسد    ی  رهید ا این به معنای آزادی شبه جزامّ کره پایان یافتی  رهیجز

جندگ یعندی   ی  فائقه یهاسراسر آن نبود. خأل قدرت ایجاد شده در شبه جزیره و احساس خطر قدرت

اره ات دو پد موجب ،چنین سرزمین استراتژیکی ط دی ری برحاد جماهیر شوروی از تسلّحده و اتّایاالت متّ

زیدره  از آنجا که پیشروی نیروهای شوروی از سدمت شدمال شدبه ج     وجود آورد.ه شدن شبه جزیره را ب

 رفین درت نیروهدای طد  حده پیشنهاد اسدتقرار موقّد  بیش از نیروهای آمریکایی در جنوب بود، ایاالت متّ

شدبه   تیئه نموده و بدا موافقدت آن کشدور، تقسدیم مدوقّ     درجه را به شوروی ارا 38شمال و جنوب مدار 

بدال  قداتشدان در  ها به تعهّمنافع دو کشور و عدم پایبندی آن ه به دلیل تضادّجزیره شکل گرفت که البتّ

صلی تقسدیم    احده را مسبّایاالت متّ توانیوضعیت موجود تثبیت گردید. بدین ترتی  م ،واحدی  کره

کشدور   ط شوروی بدر کدره، اسدتقرار یدک    حده از تسلّچرا که ترس ایاالت متّ ؛کره دانست ی شبه جزیره

 کمونیستی دی ر و رقابت آن دو بود که منجر به دوپارگی شبه جزیره گردید.

فدتن  شمالی بود؛ زیدرا از دسدت ر   ن ران اقدامات کره ،حده از همان آغاز تقسیم شبه جزیرهایاالت متّ

. بر همین اساس در جنگ کره، کردیرا سخت تر م هاستیبا کمونجنوبی در جهان دوقطبی، رقابت  کره

یک شمالی را از جنوب شبه جزیره پس زدند و نزد نیروهای سازمان ملل به رهبری امریکا، نیروهای کره

 ها را شکست دهند که دخالت شوروی و چین مانع از آن شد. پس از روی کار آمدن آیزنهداور در بود آن

ها شمالی امضا کرد ولی هیچ اه توافق صلحی بین آن پیمان ترن مخاصمه را با کره، امریکا 1952سال 

نظدامی   ی که امریکا با شرکت در ایدن جندگ بده دسدت آورد، حضدور     مهمّ یهاتیّامضا نشد. یکی از مز

وجانبده را  جنگ، پیمان دفاعی دی  بیش از شش دهه در این منطقه است. امریکا پس از متارکه مستمرّ

از جنوبی امضا کرد که امریکا را به داشتن نیروهای نظامی در ایدن کشدور بدرای دفدا  از آن مجد      هبا کر

جنوبی آغاز کرد و در سدال   ، استقرار تسلیحات اتمی خود را در کره1958. ضمناً امریکا از سال نمودیم

هشدت ندو  بمد      کالهدک از  980حده حددود  یاالت متّاها را افزایش داد. در این سال تعداد آن 1967

 این روندد رو بده کداهش نهداد و     1980 یه از اواسط دههد که البتّکرجنوبی مستقر  ای را در کرههسته

 .(174: 1392، دی ران)سیمبر و کالهک رسید  150تعداد آن به 

حدامی اقتصدادی، نظدامی و امنیتدی      نیتری پس از آن بزرگحده در طول جنگ سرد و حتّایاالت متّ

 اقتصدادی آن کشدور، کدره    یهدا به نحوی که بدون چتر امنیتی امریکدا و کمدک   .بوده استجنوبی  کره
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ای ایداالت  به موقعیت کنونی خود دست یابد. از یک سو چتر امنیتی و هسدته  توانستیجنوبی هرگز نم

اقتصدادی قدرار   ی  تمرکز خود را بر توسدعه  -شمالیی  هیبر خالف همسا-جنوبی  حده باعث شد کرهمتّ

جندوبی در   حدده و تدالش بدرای وارد نمدودن کدره     اقتصادی ایداالت متّ  یهاکمک ،هد و از سوی دی رد

ی  ی در برابر گسترش کمونیسدم و ارائده  ق اهداف امریکا مبنی بر ایجاد سدّتعامالت اقتصاد جهانی، تفوّ

 ر نمود.ق از حضور خود در منطقه را میسّمدلی موفّ

رد شدمالی، دو کشدور وا   ای و موشدکی کدره  هسته یحده از برنامهت متّایاال یهایبا باال گرفتن ن ران

 چهدارچوب  وحده در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون با انجام این مذاکرات ایاالت متّ ؛مذاکره شدند

ی  برنامده ی  عهاز توسد  ،شدمالی  دسازی و نزدیکی بدا کدره  خا  سیاست متعهّتنظیم شده کوشید تا با اتّ

 موار سازد.هکشور جلوگیری نموده و مسیر را برای اصالح و تغییر رپیم در آن کشور ای آن هسته

شمالی، قرار بر این شدد کده    حده و کرهمیان ایاالت متّ 1994سال ی  براساس چهارچوب توافق نامه

 شدود.  سیاروپدا تأسد  ی  هید حادجنوبی و کشدورهایی از اتّ  ط پاپن، کرهانرپی کره توسّی  سازمان توسعه

ل نمدوده،  ای خود را به طور کامدل تعطید  هسته یهاسالحی  شمالی برنامه توافقنامه اعالم نمود که کره

شمالی از آن کشور خدار    ای موجود در کرهسوخت هسته یهالهیو م شوند رآکتورهای قدیمی خاموش

ای در ی بر خلع سالح هستهای مبنجنوبی اعالمیه مذاکراتی با کره شمالی طیّ کره ،. عالوه بر اینگردند

ای خود را بده طدور کامدل بدا اسدتانداردهای      سیسات هستهأد داد تشبه جزیره منتشر نمود و ضمناً تعهّ

در سدوی  دهد.  می بازرسی آپانس بین المللی انرپی اتمی منطبق نموده و به بازرسان آن سازمان اجازه

لدین رآکتدور   شدمالی بسدازد کده اوّ    بدرای کدره   د گردید دو رآکتور آب سدبک حده متعهّایاالت متّدی ر، 

سداالنه   ،ساخت این دو رآکتور به پایان برسدد  ا زمانی کهو ت دیگردیتکمیل م 2003در سال  ستیبایم

یدک   سدت یبایحدده مد  ایداالت متّ  ،د. عالوه بدر ایدن  تحویل دهبه آن کشور  فسیلی هزارتن سوخت 500

-Tovar, 2005:75) دادیشمالی ارائده مد   هسته ای به کره تضمین امنیتی رسمی در برابر تهدید نظامی یا

حده باشد و به شمالی و ایاالت متّ این موافقتنامه قرار بود پاسخ وی تمام مشکالت موجود میان کره .(6

دات حدده از انجدام تعهّد   ایاالت متّاین وجود  ه سمت عادی سازی حرکت کند. باتدریج روابط دو کشور ب

حدرف بداقی    انداخت و عادی سازی روابدط در حددّ   رییل رآکتورها را عامدانه به تأخخود سر باز زد، تکم

 از سرگرفته شد. ،ف گردیده بودجنوبی که متوقّ مشترن نظامی آمریکا با کره یهاشیماند. ضمناً رزما

ر حده و روی کامذکور ملغی گردیده و با تغییر دولت در ایاالت متّی این عوامل باعث شد موافقتنامه 

شمالی را بخشی از محور شرارت اعالم نموده  حوادث یازده سپتامبر، بوش کره و آمدن جور  بوش پسر

 یشمالی نیز با تمام قوا به توسعه کره ،خا  نماید. در مقابلو رویکرد خصمانه تری نسبت به آن کشور اتّ

ای لدین آزمدایش هسدته   م اوّمیالدی با انجدا  2006و موشکی خود پرداخته و در سال ای  هسته یبرنامه

بدا   ،نیدز اشداره شدد    ترشیای دست یافته است. همانطور که پخود، رسماً اعالم نمود که به سالح هسته

خدا   حده رویکردی چندجانبده را اتّ فشار چین مذاکرات میان طرفین از سرگرفته شد و این بار ایاالت متّ



 109 ............................................................ و وحدت شبه جزیره ی کره نقش های قدرت های جهانی و منطقه ای در حلّ بحران

حدده، چدین، روسدیه و پاپدن آغداز      ی، ایاالت متّجنوبی و شمال و مذاکرات شش جانبه با حضور کره کرد

ای ملموس دست نیافت و  اه به نتیجها هیچامّ شدمذکور در چندین دور انجام  گردید. با اینکه مذاکرات

پدس از شکسدت مدذاکرات     حاضر به از سرگیری مذاکرات به شکل سابق نیسدت.  شمالی اعالم کرد کره

بحدران در   هی جهدت حدلّ  باران اوباما مذاکرات قابل تدوجّ  تا پایان دوران ریاست جمهوری شش جانبه،

 یم ها و فشار بر کره شدمالی روی آورد حده به افزایش تحراز یک سو ایاالت متّ شبه جزیره انجام ن رفت.

هسته ای و موشکی خود را در دستور کار قرار داد. به ی پیشبرد برنامه و از سوی دی ر پیونگ یانگ نیز 

حده را بیش از پیش به صدبر اسدتراتژیک   ایاالت متّ ،فاهم و شکست مذاکرات قبلینظر می رسید عدم ت

دنبدال آن اسدت تدا حکومدت کدره شدمالی تحدت        ه است و این کشور بد در قبال کره شمالی سوق داده 

، اینوجود از آن انجام دهد. بابهره برداری الزم را حده بتواند فشارهای بین المللی فروپاشیده و ایاالت متّ

ریاست جمهوری به صراحت بیان داشت که وی رویکردی متفاوت نسبت الد ترامپ از زمان تبلیغات دون

به پیونگ یانگ هشددار  نیز به کره شمالی خواهد داشت و پس از اتتخاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا 

 حده در قبال آن کشور به پایان رسیده است. داد که صبر ایاالت متّ

ی و بسیار ارها، تهدیدات و تنش در شبه جزیره به شکلی بی سابقه باال گرفتفش در این راستا، حجم

ن کدره  نظر مدی رسدد، دیددار سدرا    ه ا بامّاز تحلیل گران نسبت به خطر جن ی جدید هشدار می دادند. 

 ر حدلّ دعطفدی  ی نقطده   ،دیددار ی لیه حده پس از کش و قوس های فراوان و لغو اوّشمالی و ایاالت متّ

شدخص   وحدده  ایداالت متّ  ی بانده و قلدرمآکره باشد. هرچند رویکرد امپریالیستی ی زیره بحران شبه ج

ن دو یددار سدرا  د اامّلفظی نموده است.  دونالد ترامپ، بارها پیونگ یانگ را مجبور به واکنش های عمدتاً

 انایدن بحدر   کشور و تالش های کره جنوبی در جهت پیشبرد مذاکرات، امیدهای زیدادی را بدرای حدلّ   

  وجود آورده است.ه دیرینه ب

 ای کدره هسدته ی  قرمز آن کشور در مورد برنامه که خطّ بودده کرکید أحده تایاالت متّپیش از این، 

 ،باشدد یشمالی م ای از طریق کرهثالث به تجهیزات هسته پرتوزا و دسترسی طرف صادرات موادّ ،شمالی

حده ایاالت متّ ت.شمالی در دسترس نیس واد از کرهن ما تاکنون هیچ گونه شواهدی دال بر صادرات ایامّ

شدمالی و تشدویق سدایر کشدورها بده دسدتیابی بده         هسدته ای کدره   یدر مورد پیامدهای جهانی برنامه

ای بده رهبدری ایداالت    ای، عواق  آن برای نظام جهانی منع گسترش تسدلیحات هسدته  تسلیحات هسته

تروریستی  یهاثالث از جمله گروه ای و دستیابی طرفستهد و دانش هحده، گسترش دسترسی به موامتّ

 تواندد یحاد دو کدره مد  هرچند اتّ .(Snyder, 2010: 4)حده به آن ن ران است و کشورهای مخالف ایاالت متّ

حده را حذف نمدوده  ای به رهبری ایاالت متّهسته یهاشمالی برای رپیم منع گسترش سالح چالش کره

زیدادی   یهدا ا در عین حدال چدالش  امّ ،وجود آورده حده و چین را بایاالت متّ و موجبات همکاری بیشتر

حداد دو  در پدی اتّ  -1به این موارد اشاره نمود:  توانیحده به دنبال دارد که از آن جمله مبرای ایاالت متّ

نجدر  م تواندیدلیل منطقی حضور نیروهای آمریکایی در شبه جزیره از بین خواهد رفت و این امر م ،کره
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 قرابت فرهن ی کره و چدین ممکدن اسدت کدره    -2به تضعیف موقعیت نظامی آن کشور در منطقه شود. 

ه حده را بد حد با ایاالت متّمتّ حده به چین متمایل نموده و تضعیف روابط کرهحد را بیش از ایاالت متّمتّ

ه در شدمال شدرق آسدیا    حاد دو کدر ایجاد یک نظم نهادینه و چندجانبه پس از اتّ -3دنبال داشته باشد. 

 .(Kim, 2015: 39)حده را به حاشیه براند ممکن است ایاالت متّ

رق آسدیا  شد کاتالیزوری برای یک تجدید نظر عمده در معماری امنیتی شمال  تواندیحاد دو کره ماتّ

یکی  ،اسر این اسحده، بلکه پاپن، چین و روسیه نیز خواهد بود. بباشد که نه تنها شامل کره و ایاالت متّ

ر ی مسدتقر د حاد دو کره منجر به خدرو  نیروهدای آمریکدای   حده این است که اتّایاالت متّ یهایاز ن ران

مریکدا  آحاد دو کره نسبت به استمرار حضدورنظامیان  منطقه پس از اتّ .(Henry, 2002: 120)منطقه گردد 

حدائلی میدان    یقده شدمالی دی در منط   روی خوش نشان نخواهد داد، باالخص چین که در غیداب کدره  

حدد  متّ هی گرایی در کرملّ مرزهای خود و نیروهای آمریکایی مستقر در کره نخواهد داشت. خیزش حسّ

آمریکایی حده در شبه جزیره و احساسات ضدد خشم عمومی بر علیه حضور نظامی ایاالت متّ تواندینیز م

ای تحده از خان کشورشان تنها بدر مت جنوبی معتقدند ایاال چرا که برخی در کره. مردم کره را بران یزد

جندوبی   هممکن است کر ،. بدین ترتی کندیخود جهت مقابله با چین استفاده م یهاپیاده سازی طرح

  .(Martin, 2011: 27-8)حضور نیروهای آمریکایی نباشد  یمایل به ادامه حاد،پس از اتّ نیز

 چین. جمهوری خلق 2-1

 ندهیود آاستراتژیک تصمیم به ورود به جنگ کره گرفت که معتقد ب مائو با این منطق 1950در سال 

 .(Kim, 2014: 231)ده اسدت  گدره خدور   ،جنوبی در جنگ کدره  قیت آمریکا و کرهبا موفّ ماًیچین مستقی 

مریکا آورود نیروهای پرشمار چینی به جنگ، ورق را برگردانید و ضمن پس زدن نیروهای تحت رهبری 

 عیدین کنندده  نقش ت تاًیشمالی تا بندر اینچئون گردید و نهای  جر به پیشرفت جبههاز پیونگ یانگ، من

 اد.دحده در  هن داشت، تغییر جنگ کره را از آنچه ایاالت متّ یجهیچین و شوروی بود که نتی 

شمالی، در مقابدل بازسدازی کدره     اقتصادی به کره یهاافزایش کمک پس از جنگ، گسترش روابط و

داری و امپریالیسم، در دستورکار سیاست خارجی چین قرارداشت )سدیمبر   بلون سرمایه طجنوبی توسّ

 یگسدترده  یهایسالهای پس از جنگ کره، جمهوری خلق چین همکار طیّ .(179: 1392و همکاران، 

 وارد پیمدان نظدامی دوجانبده بدا کدره      1961در سدال   و شمالی را پیش گرفت نظامی و اقتصادی با کره

لدزم  خارجی به هریک از طرفین، دو کشور م یردید که بر اساس بند دوم آن، در صورت حملهشمالی گ

ی  مدیالدی و اجدرای سیاسدت توسدعه     80ی چین از اواسط دهه ،این وجود به یاری یکدی ر هستند. با

هدر   شمالی به سمت رابطه با یک سویه با کرهی  از رابطهگ، ط دنگ شیائوپینصادرات و درهای باز توسّ

تدالش نمدوده تدا ضدمن      دو کره و تعامل با دو قسمت شمالی و جنوبی شبه جزیره تغییدر مسدیر داده و  

نماید. بدراین   نیکره تأمی  رهیمنافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را در شبه جز ،ارتباط با دو کشور

تا ضدمن   کوشیدزمان و از آن  کردجنوبی را آغاز  خود با کره روابط رسمی 1992چین در سال  ،اساس
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جندوبی را نیدز دنبدال     با کدره  اقتصادی تعامل ثیرگذاری بر پیونگ یانگ، روابط حسنه وأحفظ روابط و ت

 د.کن

 ها به منظور استفاده از سیاست انزوای کره شمالی در راستای مندافع چینی ،پس از پایان جنگ سرد

کدره   ان اصدلی حدد ه عنوان یکی از حامیدان و متّ خود، بالفاصله ارتباطات نزدیکی با آن برقرار و خود را ب

ترین مشمالی برای سود بردن از منافع سیاسی و اقتصادی حاصله مطرح کردند. چین در حال حاضر مه

صدد از  در 80و  درصدد اندرپی مدورد نیداز     90 نیغذا برای کره شدمالی اسدت و همچند   ی  کنندهنیتأم

درصدد از   70تدوان گفدت کده چدین     می ،به بیان دی رکند. می نیکاالهای مصرفی این کشور را نیز تأم

گذاری مستقیم خارجی این کشور را به خود اختصدا   درصد از سرمایه 90حجم تجارت کره شمالی و 

معددن   نیتدر که در واقع بزرگ-معدن آهن موسان ی داده است. چین همچنین امتیاز انحصاری توسعه 

کی چشدم یری بدرای چدین بده     د کده از ارزش اسدتراتژی   طور بندر راجینو همین -باشدمی سرباز آسیا

شدکده  )پژوه را در اختیار داردشد، برخوردار است د باای برای ورود به دریای پاپن میجهت اینکه دروازه

 .(1392مطالعات روابط بین الملل، 

مسالمت آمیز بحدران کدره    ط چین، حمایت از وحدت صلد آمیز و حلّموضع رسمی اعالم شده توسّ

اندداختن   ریکه این کشور به دنبدال جلدوگیری و یدا بده تدأخ      دهدیا عملکرد چین نشان مامّ ،وده استب

باالخص از زمدان ریاسدت جمهدوری     -شمالی و چین وحدت دو کره با محوریت جنوب است. روابط کره

ه روابدط  بده ایدن معندا کد     ؛حادی میان دولتی تغییر شکل داده اسدت حادی ویژه به اتّاز اتّ -هو جین تائو

ایدئولوپیک نیست بلکه بدر اسداس مندافع     یهایوست یدوکشور همچون گذشته مبتنی بر مشترکات و پ

. در عدین حدال اخدتالف در دیددگاه     یدده اسدت  گرد لماتیک، امنیتی و اقتصادی تعریدف استراتژیک، دیپ

رد ارزش و تردیددهایی در مدو   شدمالی آشدکارا قابدل مالحظده اسدت و شدکّ       در ارتباط با کدره  هاینیچ

باید در نظر  .(Kim, 2014: 236-7) خوردیشمالی میان نخب ان آکادمیک چین به چشم م استراتژیک کره

بده   .میالدی شاهد تغییراتی عمده بوده است 70 ی جنوبی نیز پس از دهه داشت که روابط چین با کره

بتندی بدر مندافع اقتصدادی و     این معنا که دو کشور از روابطی تقابل محور به سمت روابطی پیچیدده و م 

ت سنّی  به دو دسته توانیاند. نخب ان فکری چین در مورد بحران دو کره را ماستراتژیک حرکت نموده

حدده  ن تحصیل کرده در ایاالت متّاقها که عمدتاً محقّها تقسیم نمود. استراتژیستگرایان و استراتژیست

کدره را مدورد   ی  رهیخود در باب شبه جز یهاتاسیس ستیبایکه چین م کنندیچنین بحث م ،هستند

 حدده موضدعی سدخت تدر در قبدال کدره      با ایاالت متّ ترکید قرار داده و ضمن همکاری نزدارزیابی مجدّ

اند کده تمرکدز را بدر مندافع     ن از آن جهت نام استراتژیست بر خود گرفتهاقخا  نماید. این محقّشمالی اتّ

باید همکاری بیشتری با ایداالت   ،بر اساس آنو اند دنیا معطوف نمودهی و استراتژیک چین در سراسر کلّ

حده صورت پذیرد. این گروه از صاح  نظران معتقدند که بدا عددم همکداری نزدیدک میدان چدین و       متّ

و مندافع   دهشمالی ش حده به تنهایی وارد معامله با کرهاین خطر وجود دارد که ایاالت متّ ،حدهایاالت متّ
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متمدادی بده    یهدا چین نادیده گرفته شود. استراتژیست ها معتقدند کشورشدان بدرای سدال   استراتژیک 

 ,Crisis Group Asia Report)ا چیزی عایدد چدین نشدده اسدت     شمالی پرداخته است امّ پشتیبانی از کره

چدین تشدبیه   ی شمالی را به سیلی محکمی بر چهدره   ای کرههسته یهاشیها آزمااستراتژیست .(2009

نزدیکی  در ها این آزمایش و از آنجا که محلّ شده چین کامالً نادیده گرفته یهایاند، چرا که ن رانهدکر

جندوبی و   در صورتی که کره ،کنندیکید مأاست. ضمناً ت دیدهلحاظ ن ر امنیت چین بوده،مرز دو کشور

 یای، دست به توسعههستهه به عنوان قدرتی کات کره شمالی برای شناسایی بالقوّپاپن در پاسخ به تحرّ

 :Feng, 2009) افتدد یسن ین نظامی خود بزنند، منافع امنیتی چین در منطقه نیز به خطر م یهاتیقابل

8). 

اساسداً متفداوت   کدره  ی حده و چین در شبه جزیره ت گرایان معتقدند منافع ایاالت متّسنّ ،در مقابل

ت گرایدان کده   خود را در اولویدت قدرار دهدد. سدنّ    ی حد دیرینه هستند و چین باید تحکیم روابط با متّ

ای بازنشسدته  یهدا پلمدات ین، تحلیدل گدران سیاسدی و د   اراغل  متفکّ شوندیمحافظه کار نیز خطاب م

اند. این گروه از صاح  نظران کماکان نسبت به دهکرشمالی خدمت  ها در کرهاز آن هستند که بسیاری

حدده همچندان   همکداری موجدود، ایداالت متّ    یهدا د فرصدت غرب بی اعتماد هستند و معتقدند بدا وجدو  

ها واشن تن را به دلیل عدم پی یدری و مشدارکت الزم   ی چین است. آنچالش برای منافع ملّ نیتربزرگ

 یهدا نیتضدم  یشمالی و نیز عدم ارائه در مذاکرات شش جانبه، عدم عادی سازی روابط دوجانبه با کره

 Crisis) کنندد یاتمی خود سرزنش م یصرف نظر کردن از برنامه جهتدر  پیونگ یانگامنیتی کافی به 

Group Asia Report, 2009). بر ایدن باورندد کده پیوندگ یاندگ در       هاینیاکثر چ ،گفت توانیدر نهایت م

امنیتی، اقتصادی و سیاسی به احتمال زیاد  یهاه و قابل اعتماد در حوزهصورت کس  منافعی قابل توجّ

ا در صورتی که تنها با فشار مضداعف مواجده شدود بده     ای خود را کنار خواهد گذاشت. امّههست یبرنامه

 .(Zhang, 2013: 3)ای خود با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد کات هستهتحرّ

تی چین در شبه جزیره بر چهار اصل جلوگیری از جنگ در شبه جزیره، جلوگیری از ندا  سیاست سنّ

 کره بوده اسدت. بدا   یرهیسالح اتمی و مقابله با وحدت جنوب محور شبه جز شمالی، خلع آرامی در کره

جین پینگ این موارد به نحوی مدورد بدازبینی قدرار گرفتده و تعددیل       یش با روی کار آمدن ،این وجود

 با .(Kim, 2014: 234-5)که فشار پکن بر پیونگ یانگ افزایش یافته است  دهدیاند و این امر نشان مشده

حد تواند وجود یک دوست و متّتنها مینه ،حمایت چین از کره شمالی، باید در نظر داشت که این وجود

حدائلی  ی تواند منطقده  د، بلکه از این طریق میکنشمال شرق آسیا تضمین ی استراتژیک را در منطقه 

ایجاد است،  را در خود جای دادهسرباز آمریکایی  29000 باًیبین چین و کره جنوبی دموکراتیک که تقر

فدراهم  هدا  سدی اسدتراتژیک را بدرای چیندی    تواند فضای تنفّحائل میی نماید. ایجاد و حفظ این منطقه 

 کدره باشدد. بددین ترتید  وجدود      در پی داشدته  را در این منطقه چینیو کاهش حجم نیروهای نموده 

هدای  تدرین دغدغده  از مهم تا نیروهای خود را در مرز تایوان به عنوان یکی دهدیاجازه مشمالی به چین 
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حداد  د. همانطور که اشاره شد موضع رسمی چدین، حمایدت از اتّ  کنتراتژیک چین در منطقه متمرکز اس

منطقاً مخالفت چدین بدا    .ا این امر با رفتار چین بسیار متفاوت استامّ ،مستقل و صلد آمیز دو کره است

کده   داندد یخدوبی مد  ه وان متناقض است و چین بحاد با تایاین کشور برای اتّ یهاحاد دو کره با تالشاتّ

الت اخیر در شدبه جزیدره   پس از تحوّ جنوبی خواهد بود. ق با محوریت کرهحاد دو کره در صورت تحقّاتّ

بحران کره بیشدتر   هات به نقش چین در حلّباالخص از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، توجّ ،کرهی 

به کوتاهی و عدم نقش آفرینی کافی برای مجاب کردن کدره شدمالی   شده و ترامپ نیز بارها چینی ها را 

نفو  باالی چیندی هدا بدر پیوندگ یاندگ و       هم نموده است.در دست کشیدن از برنامه هسته ای خود متّ

پدیش از دیددار بدا دونالدد     یت استراتژیک این کشور برای کره ای ها باعث گردید تا کیم جونگ اون اهمّ

شی جین پینگ را در  ضمن هماهن ی با پکن، به چین سفر نموده و قه شخصاًترامپ، در سفری بی ساب

تنها یکدی از مسدائل جداری     کرهی اصلی اینجاست که مسئله ی نکته الت جاری قرار دهد. جریان تحوّ

دانسدته اندد کده    و فصدل آن را بوتده ی آزمایشدی     است و بسیاری نحوه حلّ حدهچین و ایاالت متّ میان

حده را در مورد سایر مسائل نیز شکل خواهد داد. به هر ترتید ،  کرد چین و ایاالت متّنتیجه ی آن، عمل

و ایدن امدر باعدث گردیدده تدا       حده دارای منافع بسیاری در شدبه جزیدره اسدت   چین همچون ایاالت متّ

   لی در گرو همکاری و مشارکت چینی ها باشد.  قیت هر تصمیم و تحوّموفّ

 پاپن. 3-1

ای اسدتراتژیک و سدرزمینی   کره را بده چشدم منطقده   ی  رهیهمواره شبه جز هایدر طول تاریخ، پاپن

 ل جیکدوب مکدل  محمل تهدیداتی گسترده برای امنیت پاپن باشد. چنانکه پندرا  تواندیکه م اندستهین ر

، شبه بردیسر مه آن کشور ب در ل ارتش پاپنبرای تحوّ 1888تا  1885 یهامستشار آلمانی که در سال

 همدواره تدالش   هدا یکره را خنجری خوانده که به قل  پاپن نشانه رفته است. بر این اساس، پاپند  رهیجز

ر آن به شرایط حداکم بد  اقل از آسی  پذیری خود نسبت یا حدّ اند تا به اعمال نفو  در کره پرداختهدهکر

 ند. کنجلوگیری 

ه مسائل شبه جزیدره عالقده   همواره از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهن ی ب پاپن در طول تاریخ خود

یدایویی   یمدردم پاپدن در دوره   یهیتغذبه عنوان نمونه، نشان داده و در عین حال ن ران آن بوده است. 

به برنجی که از شبه جزیدره   سال پس از میالد( همچون دوران جومون 300سال قبل از میالد تا  300)

همچون برنز و آهن نیز توسدط   نیز دی رر اصلی عناص رسدینظر مه وابسته بود و ب ،شدیکره آورده می 

ی  چینی نیدز در دوره  د. بودیسم، کنفسیوسیسم و خطّنای به آن سرزمین آورده شده باشمهاجران کره

میالدی( و از طریق کره به پاپن آورده شد. در همدین دوران، قبایدل غربدی پاپدن      710تا  300کوفون )

ند و در اوایل ایدن  کندست آوردن منابع آهن فتد ه ه را برای بتالش نمودند تا مناطق جنوبی شبه جزیر

امپراطور مغدول، کدوبالی خدان تهداجم آبدی و       .(Onozuka, 2006: 3)تعداد مناقشات افزایش یافت  ،دوره

وره انجدام داد. در ایدن د   هدا ایرا با کمک کره میالدی 1281و  1274های  خاکی خود به پاپن در سال
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بود.  هایط پاپنار کوبالی خان بود و وی خوستار اجرای همین ال و توسّزه، خراج پادشاهی گوریو در کر

کده ارتدش او شدامل    در حدالی  د کدر مواجه شد به آن حمله  هایزمانی که با مخالفت پاپن ،بر این اساس

پدس از آن کده   نیدز  تویوتدومی هیدیوشدی    .(Kendall, 2015: 127) ای بدود هزاران جن جو و کشتی کدره 

حد نمایدد، تدالش   متّ، سن وکو یده جنگ داخلی در دورهس، پاپن را پس از یک 1590در سال  توانست

 1597و  1592چین نیز گسترش دهد. هیدیوشی دوبدار در سدالهای    تاًیکرد قدرت خود را به کره و نها

ود خد میندگ در چدین را مطیدع    ی  سلسله تاًیبه کره حمله کرد تا بتواند پادشاهی چوسان در کره و نها

مقاومدت شددید    دنبال مواجهه باه ب درآورد،ف به تصرّ را سئول و پیونگ یانگ توانستبا اینکه  اامّ سازد

 & Kendall, 2015:127-128) جنگ به یک پیمدان صدلد خدتم گردیدد     تاًینها، و نیروهای چینی هاایکره

Onozuka, 2006: 3). 

ند جی در مسش گرفته بود. پس از استقرار میدر دوران انزوای پاپن، کره نیز چنین سیاستی را در پی

ی ولد  ،هاشدت قدرت، پاپن بارها تمایل خود را به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی بدا آن کشدور اعدالم د   

دا کدرد  ق پیپاپن تحقّی  میالدی( خواسته 1876شمسی ) 1255پاسخ رد شنیده بود. سرانجام در سال 

یی کده  تدا جدا   .دوز بر نفو  و دخالت پاپن در امور کره افزوده شد و روابط دو کشور آغاز گردید و روز به ر

ندگ  را به ج چین از نفو  روز افزون پاپن در کره احساس خطر کرد و برخورد منافع این دو در کره آنان

دین با یکدی ر کشانید. جنگ به سود پاپن خاتمه پذیرفت و طبق پیمدان شیمونوسده کدی کده در فدرور     

ه شد جنگ آغاز گردید، به کشور کره استقالل داد شرو دی( یک سال پس ازمیال 1895ل )آوری 1274

پدس  . (42: 1381ط پاپن قرار گرفت )حسدنی،  تسلّ تتایوان، تحی  رهیلیائوتونگ و جز ی و شبه جزیره

د. گردی 1905تا  1904 یهاگ پاپن با روسیه در سالها منجر به جنط روساز آن، اشغال منچوری توسّ

ای تبدیل شده بود، نیروهای روس را شکست داده دوران اصالحات میجی به قدرتی منطقه پاپن که طیّ

ن ترتید   کره را رسماً به خان خود ضمیمه نمود. بدیی  رهیشبه جز 1910 سالو سپس با فراغ بال در

را  شکسدت  پایان جندگ جهدانی دوم،   یجهیکه پاپن در نت- 1945تا  1910کره از سال ی  رهیشبه جز

 پاپن بود. یمستعمره -فته و تسلیم گردیدپذیر

ه یدره بد  دم شبه جزردر این دوران، مشکالت و مصائ  وسیعی در قال  مدرنیزاسیون برای م هایپاپن

به طرز وحشتناکی سرکوب و کنترل  1919ها جنبش استقاللی مردم کره را در مارس وجود آوردند. آن

واندایی  ، ایدن منطقده ت  هدا ینحوی که بدون کمدک خدارج   دند، بهکری از این تاریخ بر آنجا اعمال شدید

به از آن  ضمناً سربازان امپراطوری جن جوی پاپن که .(182: 1392، دی راناستقالل نداشت )سیمبر و 

ای زندان کدره   ، جنایات فراوانی از جمله کشتار غیرنظامیان و تجاوز بهشودیامپراطوری وحشی نیز یاد م

ندده و پدس   سدیاهی از تداریخ پاپدن باقیما   ی  د که همواره به عنوان نقطهرا در آن سرزمین مرتک  شدن

 ورده است.آوجود ه در  هن مردم و رهبران کره اعم از شمالی و جنوبی ب هایتاریکی از پاپنی  نهیزم
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دنبال شکست در جنگ جهانی دوم و پس از آن جنگ کره که منجر به تثبیت ه پس از تسلیم پاپن ب

کره به دو بخش شمالی و جنوبی شده بود، مذاکرات عادی سازی روابط میان پاپن  یرهیتقسیم شبه جز

کمی پس از تصوی  پیمدان سانفرانسیسدکو بدا میدانجی ری      یو به فاصله 1952جنوبی در سال  و کره

متنداقض دو طدرف بده شکسدت      یهدا وجود این مذاکرات به دلیل خواسته ردید. باایاالت متحده آغاز گ

و پرداخت غرامتدی   هایجنوبی به رهبری سین مان ری خواهان عذرخواهی پاپن ز یک سو کرهانجامید. ا

کدره را حداکمیتی   ی  رهید ط بر شدبه جز تسلّی  هن فت بود و از سوی دی ر پاپن حکومت خود در دوره

ن مذاکرات برای عادی سازی روابط میابدین ترتی   تا حکومتی استعماری. نمودیرفی مخیرخواهانه معّ

 ,Onozuka) ا راه بده جدایی نبدرد   میالدی ادامه پیدا کدرد امّد   50یدهه هایالس جنوبی و پاپن طیّ کره

2006: 5). 

کده پدیش از    ،جنوبی و روی کار آمدن پارن چونگ هی در کره 1961دنبال کودتای نظامی سال ه ب

کشور آغاز گردیدد. بدا ایدن    این یکی از نظامیان ارتش امپریالیستی پاپن بود، عصر جدیدی در روابط دو 

ا پارن مدردی عمدل گدرا    تازه دموکرات نبود، امّ یهایکه حکومت استبدادی او باب میل بسیاری از پاپن

دموکرات امکان پدذیر  -بود و این امر همکاری با او را برای حزب حاکم وقت در پاپن یعنی حزب لیبرال 

 در سدر  هدا یجندوبی بدر اسداس روش پاپند     رهاقتصدادی کد  ی  بدرای توسدعه   ییها. پارن برنامهنمودیم

وی نیازمند پول  یهانیاز داشت و بیش از همه اینکه طرح هایکار به همکاری پاپن پروراند، برای اینمی

جنوبی دو موافقت نامه امضا گردیدد: یکدی    میان پاپن و کره 1965و سرمایه بود. بر این اساس، در سال 

جنوبی. شدایان  کدر    به کره هایو دی ری پرداخت غرامت از طرف پاپنعادی سازی روابط ی  توافق نامه

است که دولت پاپن از لفظ غرامت استفاده نکرد و تدرجید داد از عبدارت همکداری اقتصدادی بدرای آن      

داخلدی  ی  طرفین را در صحنهی  متن توافق عمدتاً مبهم باقی ماند تا وجهه ،استفاده کند. براین اساس

و طرف بتوانند در کشورهایشان تفسیر خود را از مفاد آن ارائه دهند. مبلد  پرداختدی از   حفظ نماید و د

میلیون دالر قروض دولتدی   200میلیون دالر کمک مالی،  300شامل اعطای  جنوبی طرف پاپن به کره

 شدد یمیلیدون دالر مد   800میلیون دالر دی ر به عنوان قروض تجاری بود که در مجمو  بال  بر  300و 

. ایدن دو توافدق   شدود یمد  2015میلیدارد دالر در سدال    6این مبلد  معدادل    ،مکه با در نظر گرفتن تورّ

د تدا دو کشدور تعامدل بهتدری بدا      کدر و کمدک   گردیدعصر جدیدی در روابط دو کشور  ،موج  آغازنامه

 :Kendall, 2015)هی ایفا نمدود  جنوبی نقش قابل توجّ اقتصادی کرهی  که در توسعه کنندراریکدی ر برق

143-5). 

، دادندد ینظر قرار مد شمالی مدّ جنوبی را برای رابطه با کره رضایت کره هایدر طول جنگ سرد، پاپن

اقددام نمودندد. در سدال    شمالی  نود، به عادی سازی روابط با کرهی  ل نظام بین الملل در دهها با تحوّامّ

 تدالش ایدن دهده    رسدیمالی آغاز شد. به نظر مش گفت وهای عادی سازی روابط بین پاپن و کره 1992

شدمالی متقاعدد کندد. بده ایدن       ها را برای بازسازی کرهپاپن مبتنی بر این دیدگاه بود که سایر قدرتی 
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شدمالی   . عدم وحدت و بقدای یدک کدره   کردندیه موحدت و عدم وحدت توجّی  به هردو جنبه ،ترتی 

ای سوق دهد که بازسازی مانع از این اخت تسلیحات هستهاین کشور را به سمت س توانستیضعیف، م

اقتصدادی خدود را بده ایدن کشدور عرضده داشدت         یها. در همین چهارچوب، پاپن کمکشدیحرکت م

شمالی بر فراز پاپدن باعدث تعلیدق     آزمایش موشکی کرهاین وجود  با  .(182: 1392، دی ران)سیمبر و 

به شکلی که پاپدن بده    ،دو کشور گردید یروابط خصمانهی  مهشمالی و ادا این کشور به کره یهاکمک

شمالی روی  خا  رویکرد مبتنی بر اعمال فشار بر کرهسمت تعامل و همکاری بیشتر با ایاالت متحده و اتّ

 آورد.

ل اینکده  . اوّشدود یچهار نکته را یداد آور مد   هایکره در نظر پاپنی  رهیبررسی تاریخی ارزش شبه جز

ها مغولی  قرون متمادی، حمله کره ن ران بوده است. طیّی ره در مورد وضعیت شبه جزیره پاپن هموا

غربدی ممکدن    یهدا ا ترس از اینکه قددرت ق به پاپن بوده است امّموفّی  تنها حمله هاایبا همکاری کره

 یهایارغ از ن ران. دوم، فرسدینظر مه واقع بینانه ب ند، در اواخر دوران ادونکف است شبه جزیره را تصرّ

ه اند به پاپن حمله کنند و همدانطور کد  تالش نکرده در کره هیچ گاه به تنهایی حاکم یهاحکومت ،پاپن

اآرامی و اغتشداش در  است. سدوم، ند   فتهها انجام گرو تحت حمایت مغولبار  کار تنها یک گفته شد این

اریخ هرگداه  تد ست و چهارم اینکه، در طول کره، پاپن را به دخالت در امور آن سوق داده ای  رهیشبه جز

ده، شدبه  پاپن )مثل دوران هیدیوشی و دوران امپریالیستی( اقدام به حمله علیه کشورهای منطقده نمدو  

سدت. بدراین   شمال شرقی آسیا بوده ا یهانیکره یکی از اهداف و مسیرهای دستیابی به سرزمی  رهیجز

یدا دی در    ت تا زمانی که پاپن قصد حمله به شبه جزیدره از نقطه نظر تاریخی نتیجه گرف توانیاساس م

کشورهای آسیایی را نداشته باشدد، حفدظ ثبدات و آرامدش در کدره بدرای امنیدت پاپدن حیداتی اسدت           
(Onozuka, 2006: 4). 

ت واهد داشحاد دو کره در صورت وقو ، هریک پیامدهایی برای امنیت پاپن به همراه خسناریوهای اتّ

ل بده ایداالت   واحدد و متماید  ی  ل اینکه، پاپن کره. اوّرسدینظر مه نکات ضروری بن ایو در نظر داشتن 

چدرا کده    ،مطلدوب نیسدت   هایرای پاپنبواحد و بی طرف  . دوم اینکه، یک کرهدهدیحده را ترجید ممتّ

 هرینکده، کد  و سدوم ا  .نظر قرار دهدد روابط بهتری با چین و روسیه را مدّ ،ممکن است برای تثبیت موازنه

 ی انهدر صدورت رفتدار خصدم   . زیدرا  مطلدوب نیسدت   هایحد و متمایل به چین به هیچ وجه برای پاپنمتّ

ه بدرای  حداد دو کدر  نقش کره در امنیت پاپن حیاتی خواهد بود. بدر ایدن اسداس، اتّ    ،چین در قبال پاپن

حده و تّمخود با ایاالت ی  حد روابط دوستانهمتّ امیدوارند کره هایای پیچیده است و پاپنمعادله هایپاپن

 پاپن را ادامه دهد.

گفت که گرچه پاپن مواضع رسمی مثبتی از خود نشان داده است اما بده طدور    توانیم بدین ترتی 

متحدد را رقید     . کدره 1 :. پاپن مخالف اتحاد دو کره است زیدرا کندیاصولی از اتحاد دو کره حمایت نم

امنیتدی نیدز، بهبدود روابدط آمریکدا و دو کدره از اهمیدت پاپدن در          . از نقطه نظدر 2. داندیخود م ندهیآ
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منفی بجدای   ریرقابتی پاپن در برابر چین تأث هی. اتحاد دو کره بر بن3آمریکا خواهد کاست.  یهااستیس

ای با پاپن خواهدد داشدت.   واحد ظرفیت بیشتری برای رقابت منطقه کره ،. در درازمدت4خواهد گذارد. 

 تدا از نفدو  خدود در یکدی از دو کدره )کدره       دهدیدوکره این امکان را مانند چین به پاپن م . معامله با5

و نفدرت دو کدره نسدبت بده      هدا ی. جهت دهی بخشی از ن ران6جنوبی( علیه دی ری بهره برداری نماید. 

دراز  متحدد، در  . به لجاظ اقتصدادی نیدز یدک کدره    7. دهدییکدی ر، ن رانی و نفرت از پاپن را کاهش م

موجد  خدرو  نیروهدای     تواندد ی. وحدت دو کره مد 8مدت توان رقابتی بیشتری با پاپن خواهد داشت. 

واحد ممکن است در صددد روابدط نزدیدک تدر بدا چدین و        کره شود و کره رهینظامی آمریکا از شبه جز

 .(770: 1388روسیه برای متوازن کردن روابط خود با پاپن و ایاالت متحده برآید )متین فر، 

سداس  بدر ا  ،حداد آن کدره و اتّ ی  رهید که سیاست پاپن در قبال شدبه جز  شودی، مشاهده مسانبدین 

م پس از آن بسیار مبه رهیحاد دو کره و سرنوشت شبه جزگرایی و پراگماتیسم شکل گرفته است. اتّعمل

 ،ینت. بندابرا نموده اسدو پاره متمایل تر  یرهیپاپن را به حفظ وضع موجود و شبه جز ،است و این ابهام

ای و هسدته  یمه، حفظ وضع موجود و تالش برای مهار برناهایگزینه برای پاپن نیترنهیبهترین و کم هز

 ،ع در پیوندگ یاندگ  در این راستا، پاپنی ها همواره نسبت به تغییدر موضد   .باشدیشمالی م موشکی کره

 خدوبی بدر  ه بد مذاکرات نداشته اند. پاپنی ها  مشارکت مثبتی درخا  نموده اند و رویکردی سرسختانه اتّ

یدز بحدران   و فصدل مسدالمت آم   می دانند که حلّ کره واحد آگاه هستند و ضمناًی ه پتانسیل های بالقوّ

نمدود.   مات وحدت دو کره و تقویت یک رقی  منطقه ای را فراهم خواهدد هسته ای در شبه جزیره، مقدّ

ت آن ق وحدد و فصل بحران در شدبه جزیدره و تحقّد    ا در حلّال پاپنی هبر این اساس، عدم مشارکت فعّ

   . طبیعی به نظر می رسد، هرچند موضع رسمی آن کشور حمایت از وقو  صلد آمیز وحدت بیان شود

 روسیه. فدراسیون 1-4

 هیبه قرن نوزدهم و زمانی بازمی گردد کده روسد   ،کرهی  رهیورود روسیه به مسائل شبه جزی  سابقه

رفش که به تدازگی تحدت تصّد    را واقع در شرق دور یهانیحاکمیت خود در سرزم نمودیمتزاری تالش 

ف از شرق سیبری و شدرق دور را تصدرّ   ییهاتزاری بخش هیتثبیت نماید. در این زمان روس ،درآورده بود

ق که متعلّرا و اوساری  واقع در شمال رودهای آمور یهانیسرزم ،آی ون 1858نموده و از طریق پیمان 

روسیه توانست یکدی از منداطق دریدایی واقدع در      1860دست آورده بود. در سال ه نیز ب ،به چین بودند

کدره  ی  رهید مرز خود را تدا امتدداد مدرز شدبه جز     ،شمال شرقی چین را به اختیار درآورد و بدین شکل

هدا بدرای   روس .(Joo, 2003: 143)لین بار هدم مدرز کدره شدد     روسیه برای اوّ ،توسعه بخشد. بدین ترتی 

دسدت  ه رف شده، کنترل بخش بزرگی از منچوری را نیدز بد  تازه تصّ یهانیتثبیت کنترل خود بر سرزم

لین بدار روسدیه از   اوّ ،. براین اساسندا بدین منظور به موقعیتی غال  در کره نیز احتیا  داشتامّ ،گرفتند

د را از تهدید خارجی مصون ن اه شرقی خو یهانیآن جهت وارد شبه جزیره گردید تا منچوری و سرزم

کدره، انکدار   ی  رهیپئواستراتژیک از شبه جزی  هدف اصلی روسیه استفاده 1904تا  1895دارد. از سال 
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گرم از طریق بنادر کره بود. زمدانی کده پاپدن خواهدان عقد        یهابرتری نظامی پاپن و دسترسی به آب

 ،از انجام آن خودداری نمدوده و بددین شدکل    ی دومنشینی روسیه از منچوری و کره گردید، تزار نیکوال

لین جنگ مدرنی بود که بر سدر  به وقو  پیوست. این اوّ 1905و  1904جنگ روسیه و پاپن در سالهای 

ه کنترل شدبه جزیدره را بد    ،هاآن پاپن با غلبه بر روس و طیّ افتادیفاق مکره اتّی  رهیحاکمیت شبه جز

ا این بار نیز در تالش نمود موقعیت خود را در شبه جزیره بازیابد امّ دست گرفت. هرچند روسیه باردی ر

 .مقابل پاپن و بریتانیا مغلوب شد

 وبه پاپدن اعدالن جندگ نمدوده      1945آگوست  8حاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم، اتّ طیّ

ت آگوس 15 که درلین دسته از نیروهای آن کشور در روز دوازدهم همان ماه وارد کره شدند. هن امی اوّ

به شد فقین تسلیم نمود، نیروهای شوروی پیشروی زیادی در قسدمت شدمالی   پاپن خود را به متّ 1945

ل بدا حضدور در   مای 1000حده بیش از جزیره انجام داده بودند و این در حالی بود که نیروهای ایاالت متّ

وروی بر شط حده از تسلّایاالت متّ این امر باعث شد، .(Tovar, 2005: 51)خان شبه جزیره فاصله داشتند 

یداالت  د. بر ایدن اسداس، ا  نکیستی دی ر در آسیا احساس خطر شبه جزیره و ایجاد یک کشور کمون کلّ

ن ایدن مددار   درجه و نیروهای آمریکایی در پدایی  38حده پیشنهاد داد نیروهای شوروی در باالی مدار متّ

ای ن، نیروهآشبه جزیره و استقرار دولت منتخ  در  لّمستقر گردیده و تا انجام انتخابات سراسری در ک

کده   گیرندد. همدانطور  لی و جنوبی شدبه جزیدره را برعهدده    ت کنترل دو قسمت شمامذکور به طور موقّ

 رت مدذکور بده  تی باشد، ادامده یافتده و هریدک از دو قدد    اشاره شد، این شرایط که قرار بود موقّ ترشیپ

 یکپارچده و مسدتقل را زیرپدا گذاشدته و     داتشان در قبدال کدره  تعهّ ،منظور تثبیت منافع خود در منطقه

کره مستقر نمودندد.   رهییت خود را در قسمت شمالی و جنوبی شبه جزها، دول تحت حماهرکدام از آن

االت کدره را حاصدل رقابدت شدوروی و اید     ی  رهید از لحاظ تاریخی تقسیم شبه جز توانیبدین ترتی  م

کدی از  حدده ی جهانی دوم دانسدته و روسدیه )شدوروی( را در کندار ایداالت متّ      حده پس از پایان جنگمتّ

 به حساب آورد. رهیبان اصلی تقسیم شبه جزمسبّ

پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی در شمال، شوروی آن را به عنوان تنهدا حکومدت مشدرو     

د، در جندگ کدره از   مردم کره شناسایی کرد. این کشور بر اساس منطق سداختار دو قطبدی جندگ سدر    

ای با این کشور شد که براسداس  ، وارد پیمان دوجانبه1961نابودی این کشور جلوگیری کرد و در سال 

بازی ر سوم، به نفع هم مداخله کنندد. شدوروی همچندین    ی  آن دو دولت توافق کردند در صورت حمله

، 1980 یای که در دههبه گونه ،دادیشمالی در طول جنگ سرد ارائه م وسیعی به کرهی  کمک ساالنه

تا اواخر جنگ سرد تغییدری در سیاسدت شدوروی     ،. بنابراینشدیی مبه عنوان تنها حامی این کشور تلقّ

هن دامی کده گوربداچف در     .(7-176: 1392وجود نیامد )سدیمبر و همکداران،   ه نسبت به شبه جزیره ب

ی نمدود، تغییدر بزرگدی در سیاسدت خدارجی      جندوب  اواخر جنگ سرد اقدام به عادی سازی روابط با کره

و  آمدد یحاد جماهیر شوروی به حسداب مد  حد طبیعی اتّشمالی متّ فاق افتاد. پیش از این، کرهشوروی اتّ
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حدده و  ایداالت متّ  یجندوبی چیدزی جدز دسدت نشدانده      ضمناً رهبری شوروی بارها اعالم کرده بود کره

فکدری  ی  وهیجنوبی و شد  دام گورباچف در مورد کرهاق ،عروسک خیمه ش  بازی آن نیست. با این حال

نشان داد که سیاست خارجی شوروی پس از این نه بر اساس ایددئولوپی،   ،جدید او در قبال شبه جزیره

خدا  رویکدرد   اتّ .(Ahn, 2012: 21)ی شدکل خواهدد گرفدت    بلکه بر اساس مالحظات اقتصادی و منافع ملّد 

روسدیه را بده بدازی ری     ،ه گرفتن از حکومت کمونیستی کره شمالیجنوبی در روابط و فاصل اولویت کره

بحدران  ی  ای در مسائل شرق آسیا تبدیل نمود و روسیه شانس شرکت در مدذاکرات چهارجانبده  حاشیه

یدت شدرق آسدیا    پوتین بدر اهمّ ی  شمالی را از دست داد. این امر باعث شد تا در دوره ای اول کرههسته

یدت  روسدیه در مسدائل شدرق آسدیا اهمّ    ی  شمالی برای حضور دوباره تعامل با کرهکید شود. بنابراین أت

حرکت به سمت متعادل نمودن روابط با دو کره کده از اواسدط    .(177: 1392یافت )سیمبر و همکاران، 

ریاست جمهوری پوتین به او  خود رسدیده   یط یلتسین آغاز شده بود، در دورهمیالدی توسّ 90 یدهه

جندوبی هم دام بدا تشددید اقددامات       یشمالی ضمن ن هداری روابط خوب با کدره  روابط با کرهو بهبود 

حده، چین و پاپن در دستور کار قرار گرفت مشترن با سایر بازی ران مسائل شبه جزیره شامل ایاالت متّ

(Bazhanov, 2006: 3). 

 بط با کدره ه جزیره، رونق رواثیرگذاری روسیه در مسائل شبأ، پس از کاهش تاشاره شدهمانطور که   

 دودفمو دیمیتری  جنوبی ضمن بهبود روابط با کره شمالی در دوران ریاست جمهوری والدیمیر پوتین

سدت  ده اولویت بیشتری در سیاست خارجی روسیه بد  ،کرهی  رهییت یافته و شبه جزبیش از پیش اهمّ

و نظدام   ه بر دو مفهوم امنیت اقتصادیکری  رهیآورده است. کرملین در سیاست خود نسبت به شبه جز

روش بدرای   نیتدر کید نموده است. پوتین و مدودف تاکید بر مسدائل اقتصدادی را مناسد    أت چند قطبی

کت روسیه ی برای مشارهمّخا  دیپلماسی انرپی به ابزار ماز این رو، اتّ. اندافتهیارتباط همزمان با دو کره 

ل ای آن تبدیک روسیه و بهبود محیط امنیت بین المللی و منطقهدر اقتصاد جهانی، حفظ نفو  استراتژی

ات ه کدرّ مفهوم چند قطبی بودن نظام بین الملل در دوران پوتین و مدودف بد  ،شده است. از سوی دی ر

مال شدرقی  نشان از چشم انداز روسیه از قدرت در شد  رسدینظر مه مورد استفاده قرار گرفته است که ب

ده در حالت متّباالخص چین دارد. ضمناً روسیه با برتری و هژمونی ایا ،رهای منطقهآسیا و روابط با کشو

فهدم   یندهنشان ده تواندیمنطقه مخالفت نموده و استفاده از مفهوم چندقطبی بودن نظام بین الملل م

 .(Ahn, 2012: 35-7)ی قدرت در جهان باشد روسیه از موضع فعلی خود در توزیع کلّ

شمالی و حرکدت آن بده سدمت     رپیم کرهی  هیّت چشم انداز روشنی برای تغییر روروسیه معتقد اس

شوروی سابق، چین و ویتنام وجود دارد که  یهایجمهوری  اقتصاد بازاری با استفاده از تجارب گذشته

برخدی نداظران در    ،امری ضروری است. بدراین اسداس   ،بین المللی یهایق آن تعامل و همکاربرای تحقّ

شمالی نه تنها منجر بده تضدعیف    بین المللی بر کره یهامیمعتقدند افزایش فشار اقتصادی و تحرمسکو 

و احتمدال رویدارویی نظدامی    بلکه تنها به افزایش تنش  ،شودیداخلی از کیم جونگ اون نم یهاتیحما
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شدکلی کده بده     شمالی بده  ها به انجام اصالحات در کرهروس .(Vorontsov, 2013: 259-260)زند دامن می

 .ایجاد ثبات در منطقه کمک نموده و ضمناً فضای تجاری بهتری برای روسدیه فدراهم آورد، عالقمندندد   

شمالی امکان بهبود موقعیت تجداری و اقتصدادی مسدکو در شدمال شدرق       زیرا ثبات و اصالحات در کره

چند جانبده نیدز عالقمندد     یاه. روسیه از نقطه نظر اقتصاد سیاسی به انجام پروپهکندیآسیا را فراهم م

جنوبی از طریق خدان   انتقال گاز به کره یهمچون خط لوله ییهابه طرح توانیاست که از آن جمله م

 یهدا که باعث پیوند بخش . پروپه هاییدکرکره اشاره ی  رهیشمالی و راه آهن سراسری در شبه جز کره

 .(Toloraya, 2016: 3-4) شوندیشرقی روسیه به شبه جزیره م

چشم انداز ش رفی برای گسترش صادرات انرپی روسیه در شرق دور را در خدود   ،کرهی  رهیشبه جز

شمال شرق آسیا را برای روسیه فراهم ی مسیر انتقال انرپی به منطقه  تواندیچرا که م ؛جای داده است

دسدت   ،تدوزیعی  یاهد رسداخت ینماید. منابع موجود در شرق سیبری و ساخالین عمدتاً به دلیدل نبدود ز  

اند و برای عرضه به بازارهای منطقه مطلوب هستند. حجم بداالیی از میدادین نفدت و    نخورده باقی مانده

درصدد از نفدت    25طوری که ساخالین بده تنهدایی حددود    ه اند، بگاز روسیه در شرق سیبری واقع شده

الیل دی ری کده موجد  شدده    درصد از گاز طبیعی آن را در خود جای داده است. یکی از د 6روسیه و 

عدم وجود بنادری خالی از یخ در مجاورت آن است، به شکلی کده   ،بیفتد ریصادرات از این  خایر به تأخ

ی که در نزدیکی شهر والدی وستک قرار دارند، هم ی در طول زمستان یخبندان شدید از سه بندر مهمّ

شدمالی   یشنهادی خود، به بندر ناجین در کرهپ یروسیه در خط لوله ،. به همین دلیلکنندیرا تجربه م

 :Joo, 2009) شدود یناجین دچار یخبندان نمد  ،زیرا برخالف بنادر والدی وستون .عالقه نشان داده است

55). 

ریلدی  ی  صال آن بده شدبکه  کره و اتّی  رهیاز منظر حمل و نقل ریلی، راه آهن سراسری در شبه جز

ه بد اردات، صادرات و و از حاصل یو خواهد بود و همراه با درآمدهاروسیه، فرصتی فوق العاده برای مسک

یدز بدرای   هی از طریق حمل و نقل ندرآمد قابل توجّ تواندیجنوبی به بازار اروپا م صال کرهدلیل امکان اتّ

ضدمن فدراهم    تواندد یمانتقال نفت و گاز  یهامسکو به ارمغان بیاورد. از نقطه نظر بازار انرپی نیز، پروپه

در زرگدی  آوردن بسترهای الزم جهت بهره برداری از منابع موجود در ساخالین و شرق سدیبری، بدازار ب  

 طحی قابدل سد ، تمایل مسکو به ن هداری روابط با پیونگ یاندگ در  این وجود اختیار روسیه قرار دهد. با

ن ه از زماشکلی کبه  .قبول، روسیه را از محکوم نمودن رفتارهای تحریک آمیز آن کشور بازنداشته است

شورای امنیت سازمان ملل حمایدت   یهانامهاز قطع،  2006شمالی در سال  ی کرهاانجام آزمایش هسته

 ها امتنا  ورزیده است.نموده و از وتوی آن

، والدیمیدر  2006شمالی در سال  ط کرهای توسّتنها شش ماه پس از آزمایش زیرزمینی سالح هسته

دولتدی و   یهدا شدمالی را بدا امضدای فرمدانی بده سدازمان       ای کرههسته یامهپوتین مخالفت خود با برن

دولتی و سرمایه گذاری روسدیه را از   یهانهادهای سرمایه گذاری روس نشان داد. فرمان مذکور، سازمان
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ی بده پیوندگ یاندگ کده     فنّد  یهدا صادرات یا حمل و نقل سخت افزار نظامی، تجهیزات، مواد یدا کمدک  

اقددامات   ،شمالی به کار گرفته شود، منع نموده است. بدین ترتید   تسلیحاتی کرهی  نامهدر بر تواندیم

تجاری با همکاری  یهاشمالی و اجرای طرح روسیه نشان داده است که تمایل روسیه برای رابطه با کره

 ضدمناً  .(Joo, 2009:  56) دهدد یعا  قدرار نمد  آن کشور، اولویت منافع امنیتی روسیه را چندان تحت الشّد 

ی هدا میتحدر روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، ممانعت چندانی از اعمال 

شدمالی از جملده    کدره ای و موشدکی  هسدته ی  برنامده حن علیده  لی شدیدالهانامهشدید و تصوی  قطع

 داندد یمد خوبی ه ب به عمل نیاورده است؛ چرا که روسیه 2016شورای امنیت در سال  2270 ینامهقطع

شمالی به  کرهکره همکاری نموده و ی  رهیجزی دخیل در مناسبات قدرت در شبه هاقدرتباید با سایر 

 ی فشار دی ری از جان  غرب بر روسیه تبدیل نشود، بلکه روسیه از آن استفاده نماید.نقطه

 ختلفدی بدرای  ملی بده دالیدل   شدما  بحران اتمی کره استفاده از نیروی نظامی برای حلّ ،این وجود اب

گزیر ظامی، نانل اینکه امنیت مناطق شرقی روسیه در پی رویارویی اوّ ؛روسیه کامالً غیر قابل قبول است

شدمالی بده سدمت مرزهدای      قرار خواهد گرفت. دوم اینکه، شمار زیادی از پناهجویدان کدره   ریتحت تأث

ر صدورت  ده کشور خدود نیسدت. سدوم اینکده     ها بروسیه هجوم خواهند آورد و روسیه خواهان ورود آن

شمالی به احتمال بسیار زیاد، )همانند آنچه در جنگ عدراق و افغانسدتان دیدده     نظامی به کرهی  حمله

ه کد شد( تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهدای روسدیه و چدین مسدتقر خواهندد شدد       

شدمالی،   هاین امر، صدرف نظدر از خدود کدر     یجهیر نتهد. ددافزایش  داًیتنش در منطقه را شد تواندیم

مر حده( به حالت آماده باش درآمده و این اتّمای جهان )چین، روسیه و ایاالت نیروهای سه قدرت هسته

یدروی  اسدتفاده از ن  ؛برخی صاح  نظران روس معتقدند ،برای منطقه بسیار خطرنان است به طوری که

نده(  کره، شمال شرق آسدیا را همچدون غدرب آسدیا )خاورمیا    ی  هرینظامی برای حل بحران در شبه جز

کدره، روابدط مسدکو بدا     ی  رهید ناتمام خواهد نمود. ضمناً هر نو  درگیری در شبه جزی ها درگیر جنگ

یدره  شبه جز کات نظامی دربر این اساس روسیه با تحرّ .پیچیده خواهد نمود داًیواشن تن و توکیو را شد

ای و شدبه  ر ترویج خلع سدالح هسدته  دموضع روسیه  .(Vorontsov, 2013: 224-5)است  ت مخالفشدّه ب

 وجدود  اپن و چدین همپوشدانی دارد. بدا   پحده، ای با مواضع ایاالت متّهسته یهاعاری از سالحی  رهیجز

شدمالی فدارغ از    یای کرههسته یهاییباید در نظر داشت که الاقل برای روسیه، انحالل کامل توانا ،این

دف پیشدبرد  اولویت و تنهدا هد   نیترمهم ،و فصل سایر مسائل در شبه جزیره جاد چهارچوبی برای حلّای

تی کده  مذاکرات نیست و این امر یکی از مسائل مرتبط با سایر مشکالت اسدت. از نظدر روسدیه در صدور    

ی ممکن است خطر درگیدر  ،سیتم پایدار امنیت جمعی رخ دهدای بدون ایجاد یک سیخلع سالح هسته

بدین  .(Vyacheslav et al, 2010: 84)نظامی و بی ثباتی در شبه جزیره و به تبع آن منطقه را افزایش دهد 

ن شدبه  موضع روسدیه در قبدال بحدرا    توانیترتی  براساس اظهارات مقامات روسیه و رفتار آن کشور م

 حاد آن را در موارد زیر خالصه نمود:کره و اتّ رهیجز
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 ثبات در شبه جزیره و صلد پایدار در آن است. روسیه خواهان حفظ. 1

 شمالی باید به شکلی بین المللی تضمین شود. از نظر روسیه، کدره  روسیه معتقد است امنیت کره. 2

 یهدا ی راند ن لیدل ده ا بد شمالی به انجام اصالحات اقتصادی و بهبود روابط خود با غرب عالقمند است امّ

 ال تضدمین خا  نموده است و به احتمال زیداد در قبد  ی و خصمانه اتّشدید از امنیت خود، رویکردی دفاع

 بین المللی نشان خواهد داد. یامنیت خود، رفتاری مسئوالنه نسبت به جامعه

کره، هدیچ قددرتی نبایدد    ی  رهیدلیل اهمیت پئواستراتژیک شبه جزه که ب کنندیکید مأها تروس. 3

 ختیار ب یرد.حد را منحصراً در امتّ موضع غال  در کره

کدره و  ی  هریچند جانبه گرایی بهترین روش برای ایجاد صلد پایدار در شبه جز ،از دیدگاه روسیه. 4

 شمال شرق آسیا است.ی  منطقه

د شدبه جزیدره را در دسدت    حاد مجدّنقش رهبری در روند اتّ ها، دو کره باید خودشاناز دید روس. 5

   خارجی تعیین کنند.خود را مستقل از نفوی  ندهیگرفته و آ

ایدد ابتددا   تددریجی و طدوالنی باشدد. دو کدره ب     ،حاد دو کدره روسیه اصرار دارد مسیر منتهی به اتّ. 6

ی  وهاده و پس از توافق بر سدر نحد  نظر قرار دای نسبتاً طوالنی مدّهمزیستی مسالمت آمیز را برای دوره

و زور  جنوبی باید از اعمدال فشدار   حده و کرهمتّانجام آن، دست به اجرای آن بزنند. بر این اساس ایاالت 

 زند.شمالی یا فروپاشی آن اجتناب ور در جهت تغییر کره

 اقل رویکدردی دّحخا  نماید یا حدی است که رویکردی دوستانه با روسیه اتّمتّ روسیه خواهان کره. 7

 دخیل در مسائل آن داشته باشد. یهاخنثی نسبت به قدرت

حددی کده   متّ مخالفت خواهد کدرد. کدره   حدمتّ حده در یک کرهنظامی ایاالت متّروسیه با حضور . 8

شد و شرق ناتو با آسیایی رویکرد گسترش بهی  به مثابه نسخه تواندیم ،حده باقی بماندحد ایاالت متّمتّ

 .(Joo, 2014: 181-3)نظامی جدید در نزدیکی مرزهای روسیه را فراهم آورد  یها اهیموجبات ایجاد پا

جدای زین   ،م عجی  و غری  و ناخوشدایند باشدد  شمالی هرچقدر ه ها معتقدند حکومت کرهروس. 9

 تدوان یمد  ،راینپیش روست. بنابی  نهیهای بد، بهترین گز نهیت ندارد و در میان گزبهتری در کوتاه مدّ

گیری نای جلدو رویکرد روسیه را حفظ ساختار امنیتی موجود در جهت ثبات منطقه دانست و این به مع

. باشدد یشمالی مد  هحاد دو کره و یا تزلزل در موقعیت امنیتی کراز هرگونه تغییر ناگهانی در ارتباط با اتّ

د بده بمد  اتمدی    شمالی مسلّ هرگونه شرایط اضطراری و یا سناریوی فروپاشی برای کره ،در این صورت

 .(Toloraya, 2016: 4)نامناس  است 

دنبال دستیابی ه فعلی خود نه ب یهاییو توانا هاتیه به قابلروسیه با توجّ ،رسدینظر مه در مجمو  ب

ط کامل یک کشور دی ر بدر آن  دنبال پیش یری از تسلّه کره، بلکه بی  رهیبه موقعیتی غال  در شبه جز

 ای با روسیه ندارد. بدراین اسداس، در  حده که روابط چندان دوستانهاست؛ باالخص قدرتی مثل ایاالت متّ

شمالی به عنوان کشوری مستقل و نقش آفریندی آن بده    ت، حفظ کرهت و میان مدّچشم انداز کوتاه مدّ
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برای روسیه مطلوب خواهد بود.  ،حده در منطقهپئوپلتیک ایاالت متّ یهایی در برابر جاه طلبعنوان سدّ

فت و میان سدران دو  کره، حفظ روابط متوازن با دو کره، کمک به گی  رهیروسیه حفظ ثبات در شبه جز

دخیل در مسائل شدبه   یهااقتصادی و همکاری با سایر قدرت یهالیکره در جهت بهره برداری از پتانس

ه بده خطدرات و   کره را دستور کار قرار داده و بددین ترتید  فدراسدیون روسدیه نیدز بدا توجّد       ی  رهیجز

پدیش رو بده دنبدال داشدته باشدد،       یهدا نهیحاد ناگهانی دو کره و سایر گزکه ممکن است اتّ ییهاچالش

روسیه  ،. بر این اساسدهدیحفظ وضع موجود را بر سایر سناریوهای محتمل برای شبه جزیره ترجید م

 خا  کرده و نه از آن پشتیبانی خواهد کرد.االنه اتّحاد دو کره نه رویکردی فعّعمالً در قبال اتّ
 

 نتیجه گیری

 

رای حاد کره بدرای هریدک از چهدار قددرت مدذکور دا     که اتّص است براساس آنچه بیان گردید، مشخّ

ی یش از مزایدا بد حاد، احتمالی وقو  این اتّ یهانهیو از آنجا که هز باشدینکات مثبت و منفی بسیاری م

کدره  ی  رهید دنبال حفظ وضدع موجدود در شدبه جز   ه حده، چین، پاپن و روسیه ب، ایاالت متّباشدیآن م

 منجدر بده   تواندد یمد شدده و  قدرت در شمال شرق آسیا  توازنباعث تغییر در کره  حاد دواتّزیرا  هستند

 شود. تبعات گوناگون اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای چهار قدرت مذکور

ی هدا قددرت ساختار نظام بین الملل چه در زمان دوقطبی بودن نظام بین الملدل و چده پدس از آن،    

  ران بر مناطق تحدت نفدو   ط دیفع و جلوگیری از تسلّاکثر سازی مناای را به سمت حدّجهانی و منطقه

و پی یدری   یکی از بهترین مصادیق این نو  رقابدت  توانیمکره را ی  رهیجزخود واداشته است که شبه 

از  شبه جزیدره را در سدالهای پدس   منافع به حساب آورد. سیاست حفظ وضع موجود، موجبات ثبات در 

 ای  ینفع در مناسبات شبه جزیره اجدازه ی جهانی و منطقههاقدرتکره فراهم آورده و این امر به  جنگ

شدمالی در بده چدالش     کدره اقددامات  ایدن،  وجدود   ه خوبی پی یری کنند. بامنافع خود را ب تا داده است

اتمی ی برنامه ی  توسعهکشیدن نظم موجود و تجدیدنظر طلبی آن کشور به شکلی خصمانه و همراه با 

ای را بده واکدنش واداشدته اسدت.     ی جهدانی و منطقده  هدا قددرت در ایدن حدوزه،    ی فراوانهاشرفتیپو 

فته اسدت  گر نشأتشمالی از ناامیدی آن کشور از وضعیت فعلی  کره  ی ی تجدیدنظر طلبانههااستیس

وادار  جهت ایجاد یک محیط خارجی مناس  تر و بقای رپیم خود از ایدن طریدق   و آن کشور را به تالش

م شدبه  پر ابهدا ی اقدامات حفظ وضع موجود را بیش از پیش به چالش کشیده و آینده نموده است. این 

در  هدا قددرت منافع و ترس از کم رنگ تدر شددن نقدش     تضادّ ،به نحوی که کندیمجزیره را پیچیده تر 

 د شبه جزیره در رفتار این کشورها نمایان است.حاد مجدّصورت اتّ

 ی رهید جزیت پئوپلتیک شبه ملل پس از پایان جنگ سرد، اهمّبا وجود تغییر در ساختار نظام بین ال

ای در ی بدزرگ و منطقده  هدا قددرت مستقیم بر دخالدت   ریتأثکره بدون تغییر باقی مانده است و این امر 
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ی موجود در شدبه جزیدره بدی    هاچالشنخواهند توانست نسبت به  هاقدرتمسائل آن دارد. هرچند این 

مسائل، ناچار به همکاری بدا یکددی ر      ناکارآمدی یک جانبه گرایی در حلّتفاوتی پیشه نموده و به سب

ی هاقدرتی وقو  این امر، نحوهحاد و نامعلوم شبه جزیره پس از اتّی  ندهیآمنافع و  ا تضادّ، امّباشندیم

دخیل در امور این سرزمین را بیش از پیش به حفظ وضع موجود در جهت پی یری منافع خود عالقمند 

تسلیحاتی کره شمالی، سیاسدت حفدظ   ی هرچند افزایش تنش ها و پیشرفت سریع برنامه  موده است.ن

ی وخامت وضعیت انسانی در کره شمالی، ادامده   وضع موجود را بیش از پیش به چالش کشیده و ضمناً

شدبه   حفدظ صدلد و ثبدات در    ،برای هر چهار قدرت مذکور اغیرممکن می نماید، امّ روند فعلی را تقریباً

و هدیچ یدک خواسدتار تغییدر ناگهدانی در       شدود یمد محسدوب   هاتیاولو نیترمهمکره یکی از ی  رهیجز

رونددی طدوالنی    حاد دوکدره طدیّ  اتّ دهندیموضعیت آن نیستند. به همین دلیل هرچهار کشور ترجید 

دخیدل در  ی اصدلی  هدا قددرت هیچ یدک از   رسدینمت و صلد آمیز انجام شود. بر این اساس، به نظر مدّ

ی آمریکا، فدراسیون روسیه و پاپن حدهمتّکره شامل جمهوری خلق چین، ایاالت ی  رهیجزمسائل شبه 

 ند.روند منتهی به وقو  آن حمایت کنخا  نموده و از حاد دو کره اتّاالنه در قبال اتّموضعی فعّ

مالی، شد حده و کدره  شکست مذاکرات قبلی و نافرجام ماندن توافقات پیشین میان ایاالت متّ هرچند 

ر و ان دو کشدو ا مذاکره در سدطد سدر  امّ در هاله ای از ابهام قرار می دهدقیت مذاکرات جاری را نیز موفّ

 نهایتداً  وو فصدل بحدران    ال کره جنوبی در پیشبرد این مذاکرات، امیدهای زیادی برای حلّمشارکت فعّ

بده   شددیداً  ،ر بحدران ثّ و فصدل مد   حدلّ  ،ایدن  وجدود  اکره ایجاد نموده است. بی وحدت در شبه جزیره 

پاپنی  وابسته است. در این میان -باالخص چینی ها -مشارکت قدرت های درگیر در مسائل شبه جزیره

خدود  ی ه واسطه ی رویکرد سرسختانه و بدبیناند ه مذاکرات باشند، بی ها بیش از آن که تسهیل کننده 

هوری و جم 5+1اسرائیل در مذاکرات هسته ای  نسبت به پیونگ یانگ نقشی مشابه عربستان سعودی و

ای درگیدر  هد فاق نظر و تجمیع منافع میدان قددرت   در این شرایط، نوعی اتّاسالمی ایران ایفا می کنند. 

 یّطد چند که این امدر  نظر می رسد، هره ضروری ب هشبه جزیرمسالمت آمیز بحران و وحدت  جهت حلّ

  . شده استر نالت نظام بین الملل تاکنون میسّییر و تحوّسالیان پس از جنگ کره و با وجود تمامی تغ
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