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 مقدمه

 کشور دو وجود از نشان کره، دو در ایدئولوژیک و نظامی اقتصادی، سیاسی، وضعیت بررسی

 مجدد وحدت برای بزرگ چالشی تواندمی هریک که دارد، کره جزیره شبه در متفاوت کاملاً

 در حکومتی رویکردهای و مردم کره، دو جدایی از دهه هفت از بیش گذشت. باشد کره دو

 تشابه تواننمی یکسان، تاریخی پیشینه جز که است داده قرار تأثیر تحت حدی به را کشور دو

 به. گردید متصور کره جزیره شبه جنوب و شمال در مستقر دولت دو و جامعه دو بین چندانی

 که است کره جزیره شبه آن و دارد ادامه کماکان نقطه یک در سرد جنگ رسد،می نظر

 سر بر هرلحظه دوباره، جنگ از ترس و داده جای خود در را جهان مرزهای ترینامنیتی

 و سرد جنگ پایان دنبال به الملل بین نظام شکل تغییر هرچند. دارد وجود سرزمین آن مردمان

 نمود متحول جهان نقاط بسیاری در را قدرت اعمال صحنه شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی

 ترینمهم الملل، بین صحنه بر حاکم  چندقطبی تک نظام روایتی به یا فعلی گذار دوره در اما

 ممانعت به نیز آن پایان از پس شد،می کره دو مجدد اتحاد مانع سرد جنگ طول در که عاملی

 و قوا توازن جهت تلاش جز نیست چیزی اصلی عامل این و دهدمی ادامه مهم این وقوع از

 نقش میزان هرچند این، بر علاوه. کره جزیره شبه در ایمنطقه و جهانی هایقدرت نفوذ اعمال

 است، بوده بزرگ تغییراتی شاهد کره جزیره شبه مسائل در هاقدرت این تاثیرگذاری و آفرینی

 و باقیست کماکان کره جزیره شبه جاری روندهای در هاقدرت دخالت یعنی موضوع اصل اما

 بنا و داده ادامه جزیره شبه آینده در آفرینی نقش و نفوذ اعمال به هاقدرت این رسدمی نظر به

 برای شده مطرح و محتمل هایگزینه تمامی بر را موجود وضع حفظ منافع، پیگیری اصل بر

 و شمالی  کره در حکومتی و ایدئولوژیک های تفاوت دیگر، سوی از. داد خواهند ترجیح آن

  .سازد می مشکل پیش از بیش را طرفین  سازنده ارتباط که است شدید حدی به جنوبی

 لشام آن، مسائل در درگیر اصلی هایقدرت نیز و کشور دو هر برای کره، دو مجدد اتحاد 

 از است ایآمیزه روسیه فدراسیون و ژاپن چین، خلق جمهوری آمریکا، متحده ایالات

 آگاه آن بر خوبی به موضوع طرفین از هریک که خطرناک هایچالش و شگرف هایفرصت
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 اتخاذ از طرفین که است جزیره شبه آینده از اطمینان عدم همین اساس بر و هستند و بوده

 نتیجه در که دارند آن بیم طرفین تمامی. روندمی طفره کره دو حادات قبال در فعال رویکردی

 سرزمین این در خود منافع و یافته کاهش جزیره شبه در هاآن تاثیرگذاری میزان اتحاد، وقوع

 بهترین را موجود وضعیت حفظ قدرت منطق اساس، این بر. بدهند دست از را استراتژیک

 یافتن شدت وجود، این با. نمایدمی کره جزیره شبه در عذینف هایقدرت برای رو پیش گزینه

 پیش از بیش را رویکردی چنین اتخاذ آن، در نظامی تحرکات افزایش و جزیره شبه در بحران

 جزیره، شبه در مناقشات بنیادین حل به توجهی بی که روندمی آن بیم و کشیده چالش به

 از یک هیچ برای آنگاه که گردد منطقه رد خطرناک و عیار تمام نظامی تقابل یک به منجر

 شکل یا نظر اتفاق بدون رسد می نظر به اساس، این بر. داشت نخواهد دنبال به سودی طرفین

 اندازی چشم داشتن نظر در جزیره، شبه مسائل در درگیر هایقدرت میان تفاهم نوعی گیری

 فروپاشی همچون قبهغیرمتر شرایطی در مگر اتحاد وقوع و بحران حل برای مدت کوتاه

 ناگهانی، جنگی بروز یا و داخلی معضلات و المللی بین فشارهای تحت شمالی کره حکومت

 وقوع که است آگاه خوبی به نیز جنوبی کره دیگر، سوی از. رسدنمی نظر به محتمل چندان

 هاییچالش هم، مذاکره طریق از و آمیز صلح اتحادی یعنی آن شکل بهترین در حتی اتحاد

 .داشت خواهد دنبال به اقتصادی قدرت این برای را بلندمدت و بزرگ

 اساساً  شمالی و جنوبی کره با کشورمان روابط ایران، اسلامی جمهوری ملی منافع منظر از

 هایهمکاری را جنوبی کره با ایران اسلامی جمهوری روابط بنیان که نحوی به است، متفاوت

 دلیل به و دهدمی تشکیل امنیتی و نظامی هایحوزه در کاریهم را شمالی کره با و اقتصادی

 بدین. ندارد وجود کشور دو میان ایبرجسته اقتصادی مناسبات شمالی کره ضعیف اقتصاد

 اسلامی جمهوری ملی منافع حفظ در یهاآنجداگ هایاولویت کشور دو از هریک ترتیب،

 سناریوهای از هریک وقوع و کره جزیره شبه بر حاکم شرایط در تغییر و هستند دارا ایران

 دو آن با ارتباط در کشورمان ملی منافع بر بسزایی تأثیر تواندمی آن، آینده مورد در شده مطرح

 روابط تاریخچه و پژوهش پیشینه بررسی ضمن ادامه، در اساس، براین. باشد داشته کشور

 هایهمکاری سر بر موجود ایهفرصت و هاچالش به اجمالی نگاهی کره، دو با کشورمان
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 سناریوی سه از هریک وقوع تاثیرات و داشت خواهیم کشور دو این با ایران اسلامی جمهوری

 .کرد خواهیم بررسی را ایران اسلامی جمهوری منافع بر کره دو وحدت اصلی

 پژوهش پیشینه 

 پیش از بیش را پژوهش موضوع پیرامون منسجم اثری وجود عدم پژوهش ادبیات بررسی

 مطالعاتی یحوزه در فارسی زبان به پژوهشی ادبیات خلأ که آن بالاخص سازد؛ می نمایان

 کتب وجود این با. است محسوس کاملاً کره یجزیره شبه به مربوط مسائل ویژه به آسیا شرق

 از. یافت پژوهش موضوع از نشانی توانمی یک هر در که گرفت قرار بررسی مورد مقالاتی و

 ذیل شرح به هستند؛ پژوهش موضوع با مرتبط که آثاری ترینمهم موجود، علمی رآثا میان

 :باشندمی

 با کره، وحدت و بزرگ هایقدرت عنوان تحت ایمقاله در همکارانش و سیمبر رضا دکتر

 ایالات کشور چهار آفرینی نقش ینحوه بررسی به گرایی واقع نو ینظریه هایآموزه از استفاده

 ذکر شایان. اندپرداخته کره یجزیره شبه معادلات در ژاپن و روسیه چین، یکا،آمر یمتحده

. دارد ارتباط پژوهش موضوع با مستقیماً که است فارسی منابع معدود جزو مقاله این که است

 مطلوب منطق براساس جزیره شبه در مؤثر قدرت چهار از هریک که معتقدند اثر نگارندگان

 چندانی توان کره دو ساختار، این در که کنندمی دنبال را موجود وضع حفظ سیاست گرایی،

 عمل پذیر کنش صورت به بیشتر قدرت، ایمنطقه ساختار به نسبت و ندارند واکنش برای

 مطالعات مرکز در کره بخش رئیس  چا ویکتور(. 8934 همکاران، و سیمبر) کنندمی

 اتحاد عنوان تحت کتابی در متحده، ایالات ملی امنیت سابق مشاور و  المللی بین و استراتژیک

 در مطالعاتی مرکز این هایکنفرانس سلسله از مفصل است گزارشی که جدید عصر در کره

 نیست مطرح اگر و اما کره، دو اتحاد مورد در: کندمی تصریح کره، جزیره شبه بحران مورد

 سازی آماده چگونگی ،اتحاد باب در اصلی پرسش ضمناً. است آن زمان اصلی موضوع بلکه

 کره ای مساله وحدت: افزایدمی وی. است ثمر پر و آمیز صلح اتحادی به دستیابی برای شرایط

 به را المللی بین یجامعه در کشورها از بسیاری حیاتی منافع که است موضوعی اما ایست
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 نیازمند کره دو اتحاد برای شرایط سازی آماده است معتقد وی. کشید خواهد چالش

 و مدون ریزی برنامه بایستمی و است مفهومی هاییایده یارائه صرف از بیش هاییتلاش

 ,Cha) گیرد قرار کار دستور در مهم، این آمیز صلح وقوع راستای در مدت بلند سازی مفهوم

4282: 3). 

 بررسی به کره، وحدت بر سرآغازی عنوان با نوشتاری در  جنوبی یکره اتحاد وزارت

 وحدت وقوع برای آمادگی جهت جنوبی هایبرنامه و کره یجزیره شبه در مناقشه یتاریخچه

 جنگ آثار شناخت برای مفیدی کمی اطلاعات که است جهت این از اثر اهمیت. است پرداخته

 در. دهدمی قرار محقق اختیار را دیگر جنگی نتیجه در وحدت وقوع احتمالی خطرات و کره

 دوسوی در را هاییتفاوت کشور دو پرتنش و مدت طولانی داییج: است آمده مذکور نوشتار

 بر هاییزخم درضمن و نیستند سازی یکسان قابل سادگی به که است زده رقم درجه 91 مدار

 این اساس بر. نیافته مرهمی هاستدهه که است گذاشته برجای سرزمین آن مردمان یپیکره

 به اندشده جدا خود عزیزان از کشور دو اییجد اثر بر که افرادی یشده ثبت آمار گزارش،

 درصد 58 یعنی نفر 99434 و انددرگذشته هاآن از نفر 99229 از بیش. رسدمی نفر 843931

 نفر 52849 بازماندگان، این میان در. برندمی سر به عزیزانشان دیدار آرزوی در هنوز هاآن از

 13 به کل در بازماندگان سنی میانگین و است بیشتر سال 12 از سنشان( درصد 14 از بیش)

 ربوده و جنگی اسرای تعداد که شودمی زده تخمین گزارش، همین اساس بر. رسدمی سال

 ضمناً . برندمی سر به شمالی یکره در که باشد نفر 522 از بیش هستند زنده هنوز که شدگانی

 جنگ از پس شدگان بودهر و هزارنفر صد یک حدود در جنگ زمان در شده ربوده افراد تعداد

 .(Ministry of Unification,2015) است شده برآورد نفر 589

 احتمالی مزایای بررسی در و کره برای هاییفرصت عنوان با یادداشتی در اکونومیست، یمجله

 شبه شمالی قسمت در موجود کار نیروی و جمعیتی فاکتورهای به جنوبی، یکره برای اتحاد

 مباحث از ایعمده قسمت که است توجه قابل جهت این از نوشتار این. تاس پرداخته جزیره

 جنوبی یکره برای بالاخص احتمالی اتحاد هایهزینه و مزایا به دوکشور اتحاد به مربوط

 خواهد ادغام جمعیتی با اتحاد، ضمن جنوبی یکره: افزایدمی اکونومیست. گرددمی منعطف
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 امر این. است جنوبی یکره برابر دو تقریباً کودکانش دتعدا و است ترجوان بسیار که شد

 خواهد کاهش به رو جنوبی یکره کار نیروی که چرا بود خواهد جمعیتی مزیت نوعی

 بزرگ ارتش چهارمین تعداد، نظر از که شمالی یکره ارتش انحلال این، بر علاوه. گذاشت

 میلیون 95 به کارگر میلیون 81 کل در و شودمی کارگران تعداد افزایش به منجر دنیاست

 یکره که است این دیگر توجه قابل ینکته. پیوست خواهند جنوبی یکره در فعلی کار نیروی

 برآوردهای اساس بر که شودمی شمال زیرزمینی ذخایر یعنی بادآورده ثروتی صاحب جنوبی

 The) دارند دلاری تریلیون 82 ارزشی جنوبی، یکره در تحقیقاتی یموسسه یک

Economist,2015)  
 نظامی یبودجه و تجهیزات بررسی به ساله هر که استراتژیک مطالعات المللی بین موسسه

 شبه در نظامی وضعیت مورد در مفیدی اطلاعات پردازد، می جهان مختلف کشورهای

 یکره: است آمده جنوبی یکره با مرتبط قسمت در. دهدمی قرار دسترس در کره یجزیره

 یرتبه دلار، میلیارد 2961 صرف با جهان، کشورهای دفاعی یبودجه بندی رتبه در جنوبی

 داده قرار اولویت در را خود ارتش تجهیز کشور این دهدمی نشان که دارد اختیار در را دهم

 آسیا یمنطقه در نظامی هایهزینه کل از درصد 362 از بیش پرداخت با کشور این ضمناً. است

 یرتبه درصد، 8965 با هند و درصد 8865 با ژاپن درصد، 28 با چین از پس اقیانوسیه، و

 اما، شمالی کره مورد در .(Military Balance,2016:16-17)   دارد اختیار در را چهارم

 بخش سه هر در کشور این است، معتقد (IISS) استراتژیک مطالعات المللی بین یموسسه

 این. است متکی قدیمی و کهنه تجهیزات بر دریایی و یزمین هوایی، نیروی یعنی خود نظامی

 یکی هستند گذشته تاریخ هازمینه تمامی در تقریباً  شمالی یکره متعارف هایسلاح که واقعیت

 غیرمتعارف و ای هسته هایسلاح سمت به را آن کمونیستی حکومت که است مهمی عوامل از

 سمت به شمالی یکره حکومت رکتح چرایی تبیین تعادل، عدم این و است داده سوق

 دانند،می خوبی به کشور این حاکمان که معنا بدین. کندمی تر آسان را ایهسته یزرادخانه

 احتمالی نبرد یک در خود شکست از توانندمی( ایهسته بمب) نهایی سلاح داشتن با تنها

 مسنوخی تجهیزات به ستهواب ای،فزاینده طور به شمالی یکره نظامی نیروهای. کنند جلوگیری
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 شواهد و است شده برداری کپی هاآن از داخل در یا و دارند چینی و روسی منشأ که هستند

 اساس، براین. شودمی دیده کشور آن نظامی مختلف سطوح در تجهیزات سازی مدرن از کمی

 و ورکش آن پرشمار پرسنل قدرت بر مبتنی عمدتاً شمالی یکره متعارف نظامی هایقابلیت

 . (Military Balance, 2017:261)  است نامتقارن هایجنگ برای هاآن توانایی

 کره جزیره شبه و ایران روابط

 ایران در ساسانیان حکومت استقرار و میلادی هفتم قرن به کره جزیره شبه با ایرانیان ارتباط

 طریق از عمدتاً ملت، ود میان اولیه هایتماس. گرددمی باز کره در شیلا سلسله با همزمان

 کشور دو بین پلی چین و گرفتمی شکل ابریشم جاده امتداد در رسمی غیر و رسمی تجارت

 مهاجرت به مجبور ایران ماهر صنعتگران از گروهی مغول، حمله زمان در. گردیدمی محسوب

 و گونیسرن از پس مهاجران این از برخی. رفتند کره جزیره شبه به هاآن از برخی و شده

 مهاجران همچون تدریج، به و دادند ادامه کره جزیره شبه در خود اقامت به نیز هامغول خروج

 (.Jeong, 4221: 8-9) شدند تبدیل سرزمین آن جامعه از بخشی به چین، در ایرانی

 دوران در کره جزیره شبه بخش دو هر با ایران تعامل بفردی، منحصر تاریخی پیشینه چنین با

 با توانسته که است کشورهایی معدود جزو ایران که چرا. است توجه قابل بسیار نیز رمعاص

 و متوازن روابطی کره، جزیره شبه در موجود امنیتی و سیاسی معضلات و موانع تمامی وجود

 در که نماید حفظ متوالی هایدهه برای را آن و نموده برقرار یانگ پیونگ و سئول با مستمر

 . پرداخت خواهیم آن یبررس به ادامه

 جنوبی کره و ایران روابط 

 آوریل در آن دنبال به و گردید برقرار 8394 اوت در جنوبی کره با ایران دیپلمایک روابط

 گردید اندازی راه سئول در ایران سفارت 8315 اوت در و تهران در جنوبی کره سفارت 8391

 و اقتصادی سیاسی، دلایل به(. 8935 دی 89 در شده اخذ تهران، در جنوبی کره سفارت)

 92 و 52 دهه در آسیا غرب و فارس خلیج در جنوبی کره تمرکز جایگاه به ایران فرهنگی،

 نماید برقرار پهلوی رژیم با توجهی قابل اقتصادی روابط توانست سئول و شد تبدیل میلادی
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(Azad, 4285: 9 .)برگزار کشور دو فنی و یاقتصاد مشترک کمیسیون اولین ،8315 نوامبر در 

 8311 و 8319 هایسال در جنوبی کره وزیر نخست و خارجه وزیر دیدار مقدمات و شد

 هایزمینه در بازرگانی و تجاری هایهمکاری آن متعاقب. گردید فراهم ایران از میلادی

. گردید آغاز گردشگری و نفت لاستیک، خودروسازی، صنایع مخابرات، شیلات، نساجی،

 در(. 9: 8935 بابایی،) آمد فراهم جنوبی کره به ایران معدنی و سنتی اقلام صادرات زمینه ضمناً

 جمهوری نظام که بود کشورهایی نخستین از جنوبی کره ایران، در اسلامی انقلاب وقوع پی

 جمهوری با دوستانه روابط ارتقای حتی و همکاری خواهان و شناخت رسمیت به را اسلامی

 مسئول را تهران در خود وقت سفیر ، هوای دونگ کیم سئول اساس، این بر. شد ایران اسلامی

 جمهوری سیاسی مقامات به هاهمکاری ادامه برای جنوبی کره دولت نیت از رسانی اطلاع

 از پس پهلوی رژیم با کره تجاری قراردادهای از تعدادی وجود، این با. نمود ایران اسلامی

 با ایران نفت ملی شرکت قرارداد به توانمی جمله آن از که گردید، لغو ایران اسلامی انقلاب

 را ایران در خود جایگاه کرد تلاش سئول اما. نمود اشاره کره یانگ سانگ سهامی شرکت

 عربستان از نفت خرید جنوبی کره دلیل، همین به. نماید حفظ نفت خرید طریق از بالاخص

 نمود خریداری ایران از بیشتری نفت عوض در و هداد کاهش تاکتیکی اقدامی در را سعودی

(Azad,2015:9-66.) 

 در. داد قرار تأثیر تحت را مخاصمه طرف دو هر با جنوبی کره تجارت عراق و ایران جنگ

 موقعیت به زیادی حد تا و نبود پایدار طرفین با هاای کره تجاری تعاملات سطح هاسال این

 جمهوری نفتی هایفرآورده واردات ارزش مثال، عنوان به .داشت بستگی جنگ میدان در هاآن

 سال در که بود دلار میلیون 924 بر بالغ مبلغی 8312 سال در جنوبی کره توسط ایران اسلامی

 در جنگ پایان تا مبلغ این وجود، این با. یافت افزایش دلار میلیارد 86895 از بیش به 8312

 هیچ با تجارت از را سئول عراق، و ایران جنگ. افتی کاهش دلار میلیون 581 به 8311 سال

 کشور دو از یک هیچ از طرفی، بی اعلام ضمن سئول زیرا ننمود محروم جنگ طرفین از یک

 ضمناً. دهد ادامه آن از پس و جنگ طول در را هاآن با تجاری روابط توانست و ننمود حمایت

 نتوانست نیز واشنگتن با سئول اتحاد و لیشما کره با ایران اسلامی جمهوری دیپلماتیک روابط
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 پایان با(. Levkowitz,2010:5) شود آن از پس و جنگ زمان در کشور دو تجاری روابط مانع

 کشور بازسازی برای ایران اسلامی جمهوری دولت اهتمام و 8311 سال در تحمیلی جنگ

 فراهم کشور دو میان ابطرو توسعه زمینه جنوبی، کره فنی و اقتصادی هایپیشرفت با همگام

 تجاری تعاملات میزان و یافت ارتقا صنعتی و فنی اقتصادی، هایهمکاری دوران این در. شد

 از استقبال ضمن کشور این بزرگ هایشرکت و کره دولت. کرد پیدا افزایش برابر چند به

 جمهوری به خود اعتبارات اختصاص میزان بر بزرگ، هایپروژه انجام و هاهمکاری گسترش

 522 از سال، ده طی کشور دو بازرگانی مبادلات حجم ترتیب بدین و افزودند ایران اسلامی

 شد موجب روند این. رسید 8331 سال در دلار میلیارد 168 به 8311 سال در دلار میلیون

 به میلادی 4288 سال در و دلار میلیارد 8865 به 4282 سال در کشور دو تجاری مبادلات حجم

 (2: 8935 بابایی،) برسد دلار میلیارد 8165 رقم

 دادمی نشان ابتدا در نیز ایران اسلامی جمهوری ایهسته یمسئله قبال در جنوبی کره موضع

 براین. هستند سئول دیپلماسی یدهنده شکل عامل ترینبزرگ کماکان اقتصادی ملاحظات که

 اتمی انرژی المللی بین آژانس 4229 سال نشست در ایران ایهسته مسئله طرح ابتدای از مبنا،

 پس آن از و فرستاد تهران به خود روابط در تعادل حفظ بر مبتنی هاییپیام سئول وین، در

 الزام هایتحریم از پیروی اساس بر عمدتاً ایران ایهسته پرونده قبال در جنوبی کره سیاست

 تنش اساس، این بر. بود گرفته شکل داوطلبانه اقدامات از اجتناب و متحد ملل سازمان آور

 ایکره بزرگ هایشرکت ای،هسته برنامه سر بر متحده ایالات و ایران اسلامی جمهوری میان

 امضای از را ایکره صنایع سایر و دوو سازی کشتی هیوندای، سامسونگ، جی، ال همچون

 از پس وجود، این با (.Levkowitz,2010:8) بازنداشت ایران با دلاری میلیارد چند قراردادهای

 رویکرد از تبعیت به جنوبی کره ایران، اسلامی جمهوری علیه ظالمانه هایتحریم یافتن شدت

 برخی و داده کاهش را ایران اسلامی جمهوری با خود اقتصادی تعاملات متحده، ایالات

 نفت خرید به توانمی جمله آن از که داد قرار مدنظر نیز را داوطلبانه و دستانه پیش اقدامات

 اشاره کشورمان جای به منطقه کشورهای سایر از نفت واردات و شده تعیین سطح از کمتر

 .نمود
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 وضع متحده ایالات ایران، اسلامی جمهوری علیه المللی بین هایتحریم تشدید پی در

 کشورهایی از را متحد ملل سازمان امنیت شورای هایقطعنامه از فراتر و یکجانبه هایتحریم

 نفت آسیایی مشتریان اوباما دولت. شد خواستار داشتند، تجاری گسترده مراودات ایران با که

 سرمایه و اقتصادی روابط سطح کاهش به را جنوبی یکره و ژاپن هند، چین، جمله از ایران

 4284 سال در را ایران از خود نفت واردات جنوبی کره آن تبع به و فراخواند ایران با گذاری

 جنوبی کره نفتی واردات روند، این ادامه در. داد کاهش قبل سال به نسبت درصد 4261 دیمیلا

 ضمناً. شد مواجه 4289 سال در درصدی 5 و 4288 سال در درصدی 82 کاهش با ایران از

 تنها و آورد در تعلیق به 4284 سال در ماه دو مدت به را ایران از نفت واردات جنوبی کره

 آن از نفت خرید به ایران، از نفت خرید ممنوعیت از متحده ایالات موقت پوشی چشم از پس

 علیه جدیدی بانکی هایتحریم ژاپن، از پس روز چند تنها جنوبی کره این، بر علاوه. داد ادامه

. شد سئول در ملت بانک شعبه تعطیلی خواستار و رسانده تصویب به ایران اسلامی جمهوری

 ایران گاز و نفت بخش در جدید گذاری سرمایه از نیز را جنوبی کره هایشرکت هاتحریم این

 شخص 445 با معامله جنوبی کره دولت دیگر، حرکتی در(. Chang,2014) نمودمی منع

 خود هایتحریم سیاه فهرست به را هاآن نام و کرد اعلام ممنوع را ایرانی حقوقی و حقیقی

 (.Azad,2012:184) نمود وارد ایران اسلامی جمهوری علیه

 به جنوبی کره ،8+5 به موسوم کشورهای با ایران اسلامی جمهوری ایهسته توافق از پس

 به و نموده بازیابی را کشورمان با خود اقتصادی تعاملات سطح و روابط کرد تلاش سرعت

 ددهمی نشان آمارها که همانطور اساس، برهمین. بازگرداند داشت هاتحریم از قبل که شکلی

 جنوبی کره و گردید روبرو سابقه بی رشدی با ایران اسلامی جمهوری از کشور آن نفت خرید

 خود تعاملات نمود، تلاش جنوبی کره ضمناً. شد تبدیل ایران نفت اصلی مشتریان از یکی به

 سرعت به نیز را ایران اسلامی جمهوری با گذاری سرمایه و آموزشی فرهنگی، هایحوزه در

 مختلف هایزمینه در روابط توسعه برای بزرگی هایفرصت ترتیب بدین و دبخش ارتقا

 در ایکره هایشرکت گذاری سرمایه توریسم، فنی، هایهمکاری انرژی، هایحوزه بالاخص

 وجود، این با.  آمد وجود به ایران داخل در جنوبی کره ساخت مصرفی کالاهای تولید و ایران
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 این در نیز هاییمؤلفه دارد، وجود کشور دو مناسبات توسعه یفرارو که هاییفرصت رغم به

 و آمریکا با جنوبی کره روابط. نماید ایفا منفی نقش رابطه این در تواندمی که است موجود بین

 -تهران تجاری مبادلات به نسبت بیشتری بسیار حجم از واشنگتن -سئول تجاری، مبادلات

 سیاسی پیوندهای دارای جنوبی کره و متحده یالاتا براین، افزون. است برخوردار سئول

 بر بنا اگر. است متبلور کشور دو امنیتی -نظامی گسترده هایهمکاری در که هستند مستحکمی

 از دور عنوان هیچ به و دهندمی ترجیح را واشنگتن هاایکره باشد، آمریکا و ایران میان انتخاب

 بار را سئول ایران، اسلامی جمهوری با متخصو جهت به آمریکایی مقامات که نیست ذهن

 تنش بی روابط دیگر ازسوی. دهند قرار فشار تحت تهران با مناسباتش کاستن برای دیگر

 انتشار یانگ پیونگ تهران نظامی هایهمکاری از گاهی از هر که اخباری و شمالی کره با ایران

 مدنظر کشور آن با روابط یمتنظ در بایستمی و نیست سئول مقامات مطلوب هرگز یابدمی

 (.82-89: 8935 بابایی،) گیرد قرار

 شمالی کره و ایران روابط

 شمالی کره مبنا، این بر. گردید برقرار 8319 آوریل در شمالی کره و ایران دیپلماتیک روابط

 وقت وزیر نخست از و نمود اندازی راه سال همان ژوئن اواخر در را تهران در خود سفارت

 وجود، این با. آورد عمل به دعوت یانگ پیونگ از رسمی دیدار برای هویدا امیرعباس ،ایران

 طریق از را کشور آن با خود روابط ایران و ننمود قبول را یانگ پیونگ دعوت هویدا

 انتقادات کاهش برای وقت حکومت زمان، آن در. نمودمی پیگیری پکن در خود سفارتخانه

 گفتگوهای از ناشی را خود تصمیم یانگ، پیونگ حکومت شناسایی سبب به غرب بلوک

 کره و ایران بین دیپلماتیک روابط برقراری از سئول گرچه و دانست کره دو میان جاری

 دو میان اگر کرد اعلام ایران ی امورخارجه وزیر خلعتبری، عباسعلی نمود، تأسف ابراز شمالی

 کره با روابط برقراری از ایران امتناع برای دلیلی آمده، وجود به مراوداتی و گفتگوها کره

 در جانبه دو  موافقتنامه چند کشور دو پهلوی، رژیم سقوط از پیش تا. ندارد وجود شمالی

 امضا به( 8311) دولتی میان خبری هایآژانس و( 8312) فرهنگی ،(8319) تجاری هایزمینه
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 دنبال را تجاری اهداف عمدتاً که آمدند ایران به شمالی کره رسمی مقامات برخی و رسانده

 به ایران اسلامی انقلاب از پیش کشور دو سیاسی و تجاری روابط وجود، این با. کردندمی

 (.Azad, 4285: 14-9) نرسید توجهی قابل سطوح

 بود کشورهایی اولین از شمالی کره اسلامی، انقلاب پیروزی و پهلوی رژیم سرنگونی از پس

 وزیر و وزیر نخست معاون ،"آدام هو" آقای. نمود حمایت اعلام اسلامی انقلاب از که

 مقدس شهر در و آمد ایران به 8951 اسفند در هیاتی، رأس در شمالی، کره وقت امورخارجه

 اسلامی انقلاب پیروزی و رسید( علیه الله رحمة) خمینی امام انقلاب، کبیر رهبر حضور به قم

 اسلامی جمهوری شناختن رسمیت به متعاقباً و نمادین ماقدا این به عنایت با. گفت تبریک را

 گسترش راستای در و گردید جدیدی مرحله وارد کشور دو روابط شمالی، کره طرف از ایران

 سرانجام و گرفت قرار توجه مورد شمالی کره در سفارت افتتاح لزوم کشور، دو بین مناسبات

 دفتر) شد افتتاح یانگ پیونگ در ایران اسلامی جمهوری سفارت 8998 فروردین 81 در

 ایالات و ایران اسلامی جمهوری میان تعارضات  بحبوحه در(. 892: 8911 سیاسی، مطالعات

 و انداخت راه به سئول علیه کمپینی تهران، در شمالی کره وقت سفیر  اوک بیونگ چا متحده،

 متحده ایالات برای یجاسوس به را جنوبی کره ایران، اسلامی جمهوری مقامات با دیدار در

 کره اقدامات وجود این با. شد سئول با تهران دیپلماتیک روابط پایان خواستار و نمود متهم

 یافت ادامه سئول با ایران اسلامی جمهوری دیپلماتیک روابط و نبرد جایی به راه شمالی

(Azad, 4285: 91 .)با انایر اسلامی جمهوری روابط گسترش سرآغاز تحمیلی، جنگ شروع 

 رکود و قحطی طبیعی، فجایع با تحمیلی جنگ شروع زیرا آید،می حساب به شمالی کره

 تسلیحات کننده صادر کشورهای همکاری عدم و گردید همزمان یانگ پیونگ در اقتصادی

 .گردید کشور دو نظامی و سیاسی روابط گسترش به منجر ایران، اسلامی جمهوری با نظامی

 در کشور این. بود بیطرفی ایران علیه عراق تحمیلی جنگ قبال در شمالی کره رسمی موضع

 نظیر جنگی جنایات ارتکاب دلیل به یا و جنگ آغازگر عنوان به را عراق رسمی، بیانیه هیچ

 ها،کشتی شهرها، و غیرنظامی مسکونی مناطق به حمله یا و شیمیایی هایسلاح از استفاده

 برخی و شمالی کره رهبر سونگ، ایل کیم ولی ننموده، محکوم باستانی آثار و نفت هایچاه
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. نمودند تقبیح همواره را ایران علیه عراق تحمیلی جنگ شفاهی، بیانات در کشور آن مقامات

 اضافه، به. کرد محکوم شیمیایی هایسلاح کاربرد دلیل به ویژه به را عراق رژیم شخصاً وی

 مواضع از اند،داشته جنگی مناطق از بعضاً و ایران از که دیدارهایی طی شمالی کره مقامات

 ساله 1 دوره در(. 891: 8911 سیاسی، مطالعات دفتر) اندکرده حمایت ایران اسلامی جمهوری

 کردند سفر شمالی کره به ایران اسلامی جمهوری رتبه عالی مقامات از برخی تحمیلی، جنگ

 اسلامی جمهوری وقت دفاع وزیر و یروز نخست روزه سه دیدار به توانمی جمله آن از که

 در اسلامی شورای مجلس وقت رئیس رفسنجانی هاشمی الله آیت سفر ،8319 اکتبر در ایران

 وقت جمهور رئیس ای خامنه علی سید الله آیت رهبری معظم مقام سفر نهایتاً و 8315 سال

 هایبخش در هایینامه توافق دوره این در ضمناً. نمود اشاره کشور آن به 8313 مه در ایران

 و معادن استخراج ،(8314) ورزش ،(8314) تجارت و علم اقتصاد، ،(8314) ماهیگیری

 ترتیب، بدین(. Azad,2012:7-176) رسید امضا به کشور دو میان نیز( 8311) فنی هایکمک

 .نهاد افزایش به رو کشور دو خارجی سیاست در یانگ پیونگ-تهران هایهمکاری اهمیت

 مشترک نظرات المللی بین مسائل از بسیاری در کشور دو سیاسی، هایگیری جهت ظرمن از

 آفریقای نژادپرستانه هایسیاست تقبیح اسرائیل، صهیونیستی غاصب رژیم محکومیت. اندداشته

 مداخله و تجاوزگرانه هایسیاست علیه مبارزه فلسطین، مردم یهاآنآرم از حمایت جنوبی،

 ایران، اسلامی جمهوری جمله از توسعه، درحال و سوم جهان کشورهای علیه آمریکا جویانه

 خارجی سیاست در کشور دو مشترک مواضع از نمونه چند...  و لیبی نیکاراگوئه، شمالی، کره

 هایسال طول در و بوده تعهد عدم جنبش فعال اعضای از کشور دو هر. شودمی محسوب

 از شمالی کره حمایت. اندداشته یکدیگر با کینزدی همکاری ایران اسلامی انقلاب از پس

 تبلور یانگ پیونگ در ECDCجنوب هایهمکاری اجلاس اولین در ایران اسلامی جمهوری

 علیه آمریکا نظامی تجاوز شمالی کره. است تعهد عدم جنبش عضو کشور دو همکاری عینی

 کرد محکوم را ایران مسافربری هواپیمای سرنگونی و فارس خلیج در ایران اسلامی جمهوری

 شمالی کره این، بر علاوه. شد المللی بین آبراه این از خارجی نیروهای کلیه خروج خواستار و

. است نموده حمایت ایران اسلامی جمهوری از المللی بین مجامع و هاآنسازم در همواره
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 برای زیادی یتاهم از که بشر حقوق و ای هسته آمیز صلح برنامه با ارتباط در اخیراً بویژه،

. است بوده ایران اسلامی جمهوری از حمایت در شمالی کره آرای است، برخوردار کشورمان

 ضمن و کرده حمایت کره دو وحدت آرمان از همواره نیز ایران اسلامی جمهوری متقابلاً

 خروج خواهان ،"اسپریت تیم" نظامی سالانه مانور انجام خاطر به آمریکا کردن محکوم

 آمیز صلح پیشنهادهای از ایران اسلامی جمهوری همچنین،. است بوده منطقه از بیگانه نیروهای

 و استقبال مجدد وحدت به تمایل و کره جزیره شبه از تشنج دفع برای کره دو رهبران

 (.893-891: 8911 سیاسی، مطالعات دفتر) است کرده پشتیبانی

 ایران اسلامی جمهوری میان نظامی ستردهگ روابط وجود از غربی منابع و اطلاعاتی هایدستگاه

 جنگ سالهای در هاهمکاری این گسترش مدعی و آورده میان به صحبت شمالی کره و

 مرکز گزارش از بخشی در  کوردزمن آنتونی مثال، عنوان به. هستند آن از پس و تحمیلی

 شرق شمال و کره جزیره شبه در نظامی توازن عنوان با  المللی بین و استراتژیک مطالعات

 با شمالی کره: کندمی ادعا و پرداخته شمالی کره تسلیحاتی و نظامی روابط بررسی به آسیا،

 دهدمی ادامه نظامی تجهیزات و اسلحه فروش حوزه در فعالیت به جهانی، ای شبکه از استفاده

 در شمالی هکر. هستند برمه و سوریه ایران، تجهیزات این کننده دریافت اصلی کشورهای و

 درصد 12 تقریباً که است نموده صادر بالستیک موشک 522 حدود چیزی گذشته سال بیست

 222 تا 822 فروش میان این در و پذیرفته صورت 8339 تا 8311 سالهای مابین تعداد این از

 به نوع همین از موشک 22 الی 45 و 8311 و 8311 سالهای در ایران به بی اسکاد موشک

 اسکاد هایموشک فروش به ضمناً. است گرفته قرار ویژه توجه مورد عربی یحدهمت امارات

 81 شده گفته این، بر علاوه. است شده اشاره نیز کشورمان به شمالی کره نودونگ و سی

 ادعا گزارش این. اندشده منتقل ایران به میلادی 4225 سال در کشور آن موسودان موشک

 جمهوری به توجهی قابل فنی هایکمک اسکاد، هایوشکم ساخت در شمالی کره کندمی

 5 هواسنگ موشک تولید یکارخانه ساخت به منجر هاکمک این و است نموده ایران اسلامی

 به اشاره ضمن نویسنده. است شده 8311 سال در هاآن شدن عملیاتی و ایران در 8 شهاب یا

 نظامی رژه در که شمالی کره نودونگ یهاموشک تهران، و آباد اسلام با یانگ پیونگ همکاری
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  غوری هایموشک همان ناچیز، هاییتفاوت با را درآمد نمایش به کشور آن 4282 سال

 یانگ پیونگ البته که است خوانده ایران اسلامی جمهوری 8 قدر بالاخص و 9 شهاب پاکستان،

 تمامی وجود، این با(.   Cordesman,2016:182-202) اندنموده رد را ادعاها این هردو تهران و

 صحه ایران اسلامی جمهوری و شمالی کره میان ای هسته همکاری عدم بر مذکور منابع

 خارجی روابط یکمیته گزارش در  والش جیم نمونه، عنوان به. اندنموده تاکید آن بر و گذارده

 گاه هیچ عاتیاطلا نهادهای: کندمی تصریح 4285 جولای 41 مورخ آمریکا نمایندگان مجلس

 گزارشی نیز اتمی انرژی المللی بین آژانس و اندنشده کره و ایران بین ایهسته همکاری مدعی

 بر علاوه. است نداده ارائه حوزه این در شمالی کره و ایران اسلامی جمهوری همکاری بر مبنی

 ادعایی گزهر نیز شمالی کره و ایران هایتحریم مورد در ملل سازمان متخصصان گروه این،

 در علمی مقاله هیچ و نکرده مطرح شمالی کره و ایران مشترک ایهسته هایفعالیت بر مبنی

. است نیاورده میان به تهران و یانگ پیونگ ایهسته همکاری از صحبت هم دانشگاهی ادبیات

 ریهمکا یا تجارت درگیر شمالی کره و ایران اینکه بر دال مدرکی هیچ که کندمی تاکید والش

 در ریشه زمینه، این در یهاآنرس هایگزارش و ندارد وجود باشند، یکدیگر با ایهسته

 (.Walsh,2015:5-7) است داشته ایهسته توافق شدن نزدیک

 سیاسی هایگیری موضع بر علاوه شمالی کره و ایران اسلامی، انقلاب از پس های سال در

 اولیه، مواد نساجی، صنایع غذایی، مواد نرژی،ا جمله از اقتصادی مختلف هایزمینه در مشابه،

 گسترش امورنفتی، آبیاری، کشاورزی، هایبخش در همچنین و تراش آلات ماشین آلات، آهن

 نیز ورزشی و فرهنگی هایبخش در. اندداشته همکاری نیز هانیروگاه احداث آبرسانی، شبکه

 فیلم هفته برگزاری به توانمی ملهج آن از که است گرفته انجام کشور دو میان هاییهمکاری

 دهه مسابقات در شمالی کره هایتیم شرکت و کشور دو بین فیلم مبادله تهران، در شمالی کره

 سالهای در وجود این با. نمود اشاره آموزشی و علمی فرهنگی، مبادلات هایبرنامه نیز و فجر

 که است بوده کاهش شاهد هابخش تمامی در کشور دو روابط سطح تحمیلی جنگ از پس

 سیاست کار دستور در آمده بوجود تغییرات و تحمیلی جنگ دوران شرایط از کشورمان عبور

 توانمی را شمالی کره بسته سیاست تداوم برعکس و ایران اسلامی جمهوری خارجی
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 علاوه(. 828-893: 8911 سیاسی، مطالعات دفتر) دانست روابط کاهش این دلایل ترینعمده

 کشور، آن نظامی تحرکات و ایهسته توان به دستیابی برای شمالی کره مستمر تلاش این، بر

 تبدیل المللی بین صلح برای برانگیز چالش و یاغی دولتی عنوان به را یانگ پیونگ حکومت

 همواره کشور آن با حسنه روابط سبب به ایران، اسلامی جمهوری شده موجب که است نموده

 اسلامی جمهوری هرچند. گیرد قرار کشور آن با تسلیحاتی و نظامی مکاریه اتهام مظان در

 المللی بین وجهه بر منفی تأثیر سبب به امر این اما نماید،می رد را شده ذکر اتهامات ایران

 از همواره که طلب صلح کشوری عنوان به ایران اسلامی جمهوری و نیست مطلوب کشورمان

 خارجی سیاست برای را اتهاماتی چنین نموده، انتقاد جهان در ایهسته هایسلاح گسترش

 .یابدنمی مطلوب خود  گرایانه تعامل

 -8 : دانست مابین فی روابط یتوسعه هایظرفیت مهمترین توانمی را زیر موارد وجود این با

 غیرمتعهد ازجمله المللی بین و سیاسی هایعرصه در کشور دو میان فراوان اشتراکات وجود

 در مشترک مواضع اتخاذ در سهولت -9 سنتی و شرقی آسیایی، غربی، ضد فرهنگ -4 دنبو

 سیاست هایگیری جهت در که سیاسی مشابهت دلیل به المللی بین مجامع و هاآنسازم

 -5( تاریخی تجربیات در هامشابهت) مشابه تاریخی تجربه -2 دارد وجود کشور دو خارجی

 هایشرکت مصرفی و صنعتی محصولات برای تواندمی که شمالی کره در بکر بازاری وجود

 را معادن و نقل و حمل انرژی، صنعتی، هایزمینه در خوبی گذاری سرمایه هایفرصت ایرانی

 سنگ ذغال و منیزیم مس، طلا، همچون کشور؛ این در نشده استخراج فراوان معادن به توجه با

 (.824: 8911 سیاسی، مطالعات دفتر) کند فراهم

 ایران اسلامی جمهوری ملی منافع بر اتحاد سناریوهای تأثیر 

  دو اتحاد و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس بالاخص کره جنگ از پس هایسال در

 به هاآن از بسیاری که است گردیده مطرح کره دو وحدت برای متعددی سناریوهای آلمان،

 اصلی سناریوی سه و نیستند مدنظر چندان جزیره شبه در موجود شرایط با تطابق عدم دلیل

 و مذاکره طریق از آمیز صلح اتحاد جنگ، واسطه به اتحاد شامل کره، جزیره شبه در وحدت
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 سه این. باشندمی شمالی کره حکومت فروپاشی اثر بر اتحاد وقوع نهایتاً و طرفین توافق

 کره، دو مجدد اتحاد باب در هشد مطرح هاینظریه ترینمحتمل و ترینجدی عنوان به سناریو

 این در سبب، بدین و اندگرفته قرار استفاده مورد حوزه این محققان از ایعمده طیف سوی از

 ملی منافع بر هاآن از هریک احتمالی تاثیرات سناریوها، این اجمالی بررسی ضمن بخش

 .داد خواهیم قرار مدنظر را ایران اسلامی جمهوری

 کره دو توافق و آمیز مسالمت ییهمگرا طریق از اتحاد

 است اتحاد برای ممکن حالت ترین خوشبینانه و آمیز صلح روند یک تدریجی ادغام سناریوی

 رفتن بین از شامل باید آمیز صلح ادغام. شودمی محسوب نیز سناریو ترینسخت عمل در که

 پیدایش به منجر تا باشد ایدئولوژیک هایخصومت و مسلحانه درگیری عدم نظامی، تهدیدات

 در جامع بازنگری یک نیازمند آمیز صلح اتحاد این، بر علاوه. گردد ثبات با و متحد ایکره

 پیمان به توانمی جمله آن از که بود خواهد کشور دو دیپلماتیک و المللی بین های موافقتنامه

 با شمالی کره مشترک حمایت و اتحاد پیمان ،(8359) جنوبی کره با متحده ایالات دفاعی

( 8398) روسیه با شمالی کره مودت و همکاری پیمان نیز و( 8398) چین خلق جمهوری

 (.(Pollack, Min,1999:2-51 کرد اشاره

 و همگرایی اقتصادی، متقابل وابستگی معنای به هرچیز از بیش آمیز، صلح اتحاد سناریوی

 شامل کره دو میان مگراییه نوع این(. Inoguchi,2001:131) بود خواهد دموکراتیک صلح

 قدرت چهار و کره دو توسط موجود وضع پذیرش به توانمی جمله آن از که است مراحلی

 در بعدی قدم. کرد اشاره ژاپن و روسیه متحده، ایالات چین،: یعنی منازعه این در درگیر اصلی

 سازی عادی تجه در هاییگام باید آن از قبل البته. است صلح پیمان یک امضای راستا، این

 گیری شکل منظور، بدین. شود برداشته یکدیگر به طرفین نیت حسن دادن نشان و روابط

. رسدمی نظر به ضروری اجتماعی، و سیاسی هایحوزه به آن تسری و اقتصادی هایهمکاری

 باشد،می یکدیگر هایسیاست از متقابل درک نیازمند خود بخودی همگرایی، اصل

 دشواری بسیار کار هاآن سازی همسان و اندمتفاوت کاملاً کشور ود در که هاییسیاست
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 توسط چینی توسعه مدل اقتباس مستلزم را سناریو این بسیاری(. Choi,2001:75) بود خواهد

 شمالی، کره اقتصادی نظام آزادسازی همچون مواردی مبنا، این بر. اند دانسته شمالی کره

 میزان افزایش و اقتصادی کنترل کاهش گذاری، سرمایه و تجاری مبادلات تشویق و بازکردن

 بود خواهد جنوب و شمال اقتصاد همگرایی موجب بازاری هایفعالیت توسعه و زدایی تمرکز

 فدرالیسم ظهور موجب تواندمی اصلاحات این. شوندترمی سازگار کشور دو نتیجه در و

 کشور دو آموزشی سیستم و مینظا مؤسسات آن نتیجه در و شود کشور دو میان سیاسی

 برای تنها نه کار قسمت ترینسخت صورت، این در(. :Wolf, 2014:5) شوند منطبق بایکدیگر

 آن و یافت خواهد نمود نیز جزیره شبه سوی دو در متفاوت جامعه دو برای بلکه هادولت

. بود هدخوا "دولت دو و سیاسی نظام دو با کشور یک" موقتی چارچوب در ساختار تغییر

 مبتنی و طولانی مدت یک نمودن طی سناریو، این موفقیت در مؤثر عوامل ترینمهم از یکی

 رسمی معاهده یک انعقاد یا موجود وضع شناخت که چرا است، آمیز مسالمت همزیستی بر

 (.Stankiewicz, 2012:67) بود خواهد غیرممکن تقریباً چندساله همکاری یک بدون کارآمد،

 عدم و ساله سه جنگ ماندن نتیجه بی از پس دهد، می نشان جزیره شبه اریخت که طور آن

 حل راه تواندنمی جنگ که شدند متوجه کره دو جزیره، شبه نمودن یکپارچه در آن توفیق

  از را آمیز صلح ایشیوه به وحدت به دستیابی برای تلاش هردو، و باشد مهم این برای مناسبی

 سوی از کره، دو آمیز صلح اتحاد برای هاییمدل اساس، این بر .برشمردند خود هایاولویت

 دادند انجام هدف این به نیل جهت نیز هاییتلاش کره دو رهبران و گردید معرفی کشور دو

 جمهور رئیس جونگ، دای کیم توسط تابان آفتاب سیاست اتخاذ به توانمی جمله آن از که

 اتحاد یک وقوع جهت شرایط کردن مهیا و شمالی هکر با بیشتر تعامل برای جنوبی کره سابق

 این با. نمود اشاره خود حکومت دوران اواخر در سونگ ایل کیم رویکرد نیز و آمیز صلح

 و شودمی بیشتر جنوبی و شمالی بخش دو میان هاتفاوت گذرد،می بیشتری زمان هرچه وجود

 باقی نتیجه بی کنون تا وحدت وعن این به دستیابی جهت هاتلاش تا گردیده باعث امر این

 و دارند جزیره شبه وحدت قبال در متفاوتی هایاولویت کشور دو که است این واقعیت. بماند

 یاشاعه دنبال به بلکه نیستند، آن وقوع سبب به خود حاکمیت تضعیف خواستار یک هیچ
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 در موجود ایهتفاوت دیگر، سوی از. هستند کره جزیره شبه سراسر در خود حکومتی مدل

 را سئول جنوبی، کره فعال دیپلماسی و اقتصادی قدرت زمینه در بالاخص جزیره شبه سوی دو

 محوریت قوی بسیار احتمال به و است داده قرار یانگ پیونگ از بهتر مراتب به موقعیتی در

 در را خود حاکمیت حفظ شمالی کره تا گردیده باعث امر این. بود خواهد جنوبی کره با اتحاد

 یانگ پیونگ ترتیب، بدین. باشد آن تثبیت بدنبال ایهسته توان توسعه با و دهد قرار اولویت

 در. کندمی بسنده نمادین نظرهای اظهار به و نکرده اتخاذ وحدت قبال در یهاآنفعال رویکرد

 امسرس های هزینه و ناگهانی وحدت یک از ناشی مشکلات بر علم با نیز جنوبی کره مقابل،

 . دهد می ترجیح آن به سریع دستیابی بر را مدت طولانی روند یک  نتیجه در اتحاد آن، آور

 سیاسی مواضع با شمالی کره وجود ایران، اسلامی جمهوری ملی منافع منظر از منوال، هر به

 چانه در ایران اسلامی جمهوری موضع بهبود موجب کشورمان با حسنه روابط و مشترک

 وجود ضمناً و است گردیده آسیا شرق شمال منطقه کشورهای با اتیکدیپلم هایزنی

 صورت در. باشد اهمیت حائز کشورمان برای تواندمی کشور آن در اقتصادی بکر هایپتانسیل

 شمالی کره ضعیف موضع گرفتن درنظر با تدریجی، و آمیز صلح اتحاد سر بر کشور دو توافق

 کره دست در تماماً یا جزیره شبه شمالی بخش ازیبازس آن، بار اسف اقتصادی وضعیت و

 هایفرصت ای،منطقه و جهانی هایقدرت خواهی سهم پی در یا و بود خواهد جنوبی

 در قوی، بسیار احتمال به علاوه، به. شود تقسیم مذکور هایقدرت میان کشور آن اقتصادی

 در کشور آن حکومتی یستمس و لیبرال اقتصاد ها،جنوبی بهتر موقعیت دلیل به مدت بلند

 قبال در موضعی چه واحد یکره نیست مشخص ضمناً . شد خواهد مستقر جزیره شبه سراسر

 یکره در جنوبی کره محور آمریکا رویکرد است ممکن و نموده اتخاذ ایران اسلامی جمهوری

 کاهش حداقل هب کره جزیره شبه با نظامی و امنیتی تعاملات ترتیب، بدین. یابد ادامه نیز واحد

 برای انرژی به نیاز فزاینده افزایش است ممکن وجود، این با. شوند قطع است ممکن و یافته

 کره با ایران اسلامی جمهوری میان تر گسترده نفتی روابط به منجر شمالی بخش بازسازی

 اریتج تعاملات اتحاد، آور سرسام هایهزینه نمودن فراهم منظور به هاایکره و شود متحد

 خواهی سهم البته. دهند قرار مدنظر را ایران جمله از خود نفتی شرکای با تر گسترده
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 یکی آمده بوجود بازار تصاحب برای هاآن تلاش و آمیز صلح اتحاد یک در بزرگ هایقدرت

 از هاییطرح است ممکن و بود خواهد روابط گسترش برای رو پیش هایچالش ترینمهم از

 که متحد کره انرژی بازار کره، جزیره شبه به ساخالین از گاز و نفت تقالان لوله خط جمله

 تأثیر تحت را باشد کشورمان برای کره دو اتحاد از آمده بدست فرصت ترینبزرگ تواندمی

 جمهوری نفت واردات جایگزین خود، تر کوتاه مسیر و انتقال در سهولت سبب به و داده قرار

 .شود ایران اسلامی

 روابط و مشترک بعضاً سیاسی مواضع با شمالی کره وجود رسدمی نظر به اساس، نای بر

 و بود خواهد جنوب محوریت با واحد ایکره از تر مطلوب ایران اسلامی جمهوری با حسنه

 در دخیل هایقدرت سایر و جنوبی کره هایشرکت توسط شمالی کره بازار شدن بلعیده

 کشورمان، از شمالی بخش در موجود هایفرصت سلب سبب به نیز جزیره شبه مسائل

 .بود نخواهد مطلوب

 شمالی کره در دولت فروپاشی نتیجه در اتحاد 

 اقتصادی -4 ناتوان دولتی وجود-8: بود خواهد اساسی عنصر سه نیازمند سناریو این

 اواسط در متحده ایالات که تصویری. شمالی کره در المللی بین پذیری آسیب -9 و ورشکسته

 کره اقتصاد. بود سناریو این به نزدیک بسیار بود، کرده ایجاد شمالی کره از میلادی 32 دهه

 ارزی ذخایر. بود گرفته فرا را کشور این قحطی و گرفته قرار ورشکستگی معرض در شمالی

 رایب امید درنتیجه،. بود شده مشکل شدیداً انرژی منابع آوردن بدست و بود اتمام به رو کشور

 جماهیر اتحاد نیز المللی بین نظر از. بود یافته افزایش دولت مخالف هایگروه یابی قدرت

 دیپلماسی و اقتصادی تحریم همچون تدابیری نیز متحده ایالات و بود فروپاشیده شوروی

 سناریوی کلی مراحل(. Inoguchi, 4228: 899-2) بود نموده اتخاذ شمالی کره علیه را قهری

 تواندمی آمیز تحریک اقدام این. شود آغاز آمیز تحریک اقدام نوعی با تواندمی فروپاشی

 از هاآن ناگهانی توقف و شمالی کره کمونیستی دولت توسط اصلاحات اولیه هایگام برداشتن

 از موجی تواندمی چنینی این اصلاحات که چرا. باشد اصلاحات احتمالی عواقب ترس
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 ممکن دیگر سوی از. برانگیزد شمالی کره زده فقر جامعه در را ربهت زندگی برای انتظارات

 شود انجام اقتصادی عمده تغییرات امید به و نخبگان توسط آمیزی تحریک اقدام چنین است

(Stankiewicz, 4284: 93.) 

 ثبات، و نظم بازگرداندن برای المللی بین یمداخله دهد، رخ اتفاقی چنین اگر حال، هر به

 این هایویژگی مورد در بسیاری تردیدهای و شک وجود، این با. بود خواهد ناپذیر باجتنا

 و جنوبی کره نظامی اتحاد نتیجه باید مداخله این آیا اینکه قبیل از سوالاتی. دارد وجود مداخله

 انجام متحد ملل سازمان نظارت تحت چندملیتی نیروهای توسط یا و باشد؟ متحده ایالات

 شرایطی چه تحت و کسی چه شمالی، کره فروپاشی و اتحاد ناگهانی وقوع رتصو در شود؟

 آن، نتیجه در تا شود انجام چگونه باید خارجی مداخله و گرفت؟ خواهد دست به را قدرت

 نشود؟ غصب گر مداخله نیروهای توسط شمالی بخش حاکمیت

 که بود خواهد کشور دو صادیاقت و اجتماعی ادغام نحوه سناریو، این در مشکلات بعدی جنبه

 و داری حکومت زمینه در ایعدیده مشکلات ضمناً. باشد آن بخش حادترین رسدمی نظر به

 مرزها کنترل و رأی حق اعطای ملی، پول تبدیل با مرتبط امور در بالاخص کشور اقتصاد

 و اشدب داشته بدنبال را شمالی بخش مردم شدید مخالفت است ممکن که آمد خواهد بوجود

 قدرت نقش نیز سناریو این در(. Wolf, 4282: 82) شود شدید هایدرگیری بروز به منجر

 چرا بود، خواهد حیاتی شدیداً چین و متحده ایالات بالاخص جزیره شبه امور در دخیل های

 بلند اندازهای چشم و مدت کوتاه مسائل برای سازنده نقشی دارای را خود هاآمریکایی که

 کره یک گیری شکل در حداکثری نفوذ اعمال برای را خود توان تمام و دانست خواهند مدت

 هاچینی برای امر این دیگر، سوی از. بست خواهد بکار خود منافع با هماهنگی در و متحد

 مرزهای میان موجود حائل منطقه شمالی، کره فروپاشی صورت در زیرا بود نخواهد آسان

 به هاچینی و رفت خواهد بین از متحده ایالات نظامی پایگاه عنوان به جنوبی کره و چین

 اساس بر نیز هاچینی که رودمی آن بیم اساس، براین. پذیرند نمی را واقعیت این آسانی

 هرمنوال، به. بگیرد بالا جزیره شبه در بحران و شوند عمل وارد شمالی کره با خود توافقنامه

 دست از خطر که روبروست ایعدیده هایچالش با مالیش کره فروپاشی بر مبتنی سناریوی
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 سیل شمالی، کره پرشمار نظامیان سرنوشت. دهدمی افزایش شدیداً را اوضاع کنترل رفتن

 مواردی جمله از یکدیگر با کشور دو متفاوت مردمان تعامل نحوه و جنوب سمت به مهاجران

 قرار ابهام از ایهاله در را جزیره شبه تسرنوش تواندمی شرایط نبودن آماده دلیل به که است

 .دهد

 کره حامی ترینبزرگ عنوان به شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس رفتمی انتظار  اینکه با

 بخت سونگ ایل کیم حکومت یانگ، پیونگ به کشور آن اقتصادی هایکمک قطع و شمالی

 نشان شمالی کره باشد، نداشته داخلی یهاآنبحر و المللی بین فشارهای با مقابله در چندانی

 و است مقاوم بسیار المللی بین گسترده هایتحریم و اقتصادی فشارهای برابر در که است داده

 کره در توجهی قابل اپوزیسیون و مدنی جامعه کشور، آن در حکومتی تصلب دلیل به ضمناً

 کره از چه آن. شود کشور آن رد حکومت تغییر یا انقلاب یک به منجر که ندارد وجود شمالی

 کشور آن مردم و است فعلی حکومت از مردم کامل تبعیت از حاکی رسد،می گوش به شمالی

 شدت به موجود هایسختی برابر در حکومت، سوی از مداوم ایدئولوژیک هایآموزش تحت

 دوام بدا تا فعلی شکل به شمالی کره سوسیالیستی حکومت وجود، این با. کنندمی مقاومت

 قبال در متفاوت رویکردی است ناچار خود، فروپاشی از جلوگیری برای نهایتاً و آورد نخواهد

 .نماید اتخاذ خود خارجی سیاست و اقتصاد

 و آسیایی ضدغربی، رویکردی با شمالی کره وجود ایران، اسلامی جمهوری ملی منافع منظر از

 یانگ پیونگ-تهران حسنه روابط و است شورک آن نبود از تر مطلوب کشورمان برای مستقلانه

 اسلامی جمهوری سیاسی وجهه بر و شده واقع ثمر مثمر جزیره شبه بحران حل در تواندمی

 در که شد خواهد دولتی رفتن میان از موجب شمالی کره سقوط مقابل، در. بیفزاید ایران

 المللی بین مجامع در و دهنمو اتخاذ کشورمان با همسو مواضعی سیاسی هایچالش از بسیاری

 از یکی شمالی کره حکومت فروپاشی. است داده رأی ایران اسلامی جمهوری نفع به غالباً نیز

 جایگاه حفظ ضمن استراتژیک صبر با دارد نظر در کشور آن و باشدمی متحده ایالات اهداف

 ادامه واحد کره در خود تاثیرگذاری به مهم این وقوع هنگام به جنوبی، کره در خود قالب

 کره فروپاشی این، بر علاوه. نیست مطلوب ایران اسلامی جمهوری برای امر این که دهد؛
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 سهم و کرد خواهد تقدیم کشور آن متحدان و جنوبی کره به را کشور آن بکر بازار شمالی

 نخواهد باقی ایران اسلامی جمهوری برداری بهره برای فرصتی نیز هاقدرت سایر خواهی

 ناشی شوک و شمالی بخش پناهجویان هجوم سبب به نیز جنوبی کره اقتصاد ضمناً . ذاشتگ

 و طلبدمی بازیابی برای زیادی زمان که شد خواهد عدیده هاییچالش متوجه ناگهانی، اتحاد از

 گذاری سرمایه بخش در جمله از جنوبی کره با کشورمان تجاری روابط تواندمی امر این

 بر افزون. دهد قرار تأثیر تحت را مشترک هایپروژه در هاآن مشارکت و یاکره هایشرکت

 سیاسی، تعاملات مورد در موجود مدارک تواندمی شمالی کره حکومت سقوط فوق، موارد

 ایالات نهایتاً و جنوبی کره اختیار در را کشور آن با ایران اسلامی جمهوری نظامی و امنیتی

 با خود دیرین خصومت سبب به متحده ایالات که نیست ذهن از دور و دهد قرار متحده

 مستمسک را کشور دو میان نظامی همکاری بر دال مدارکی کشف ایران، اسلامی جمهوری

 کارشکنی نیز متحد کره با ایران روابط در آن واسطه به و دهد قرار کشورمان بر سیاسی فشار

 مطلوب ایران اسلامی جمهوری برای وجه چهی به شمالی کره فروپاشی اساس، این بر. نماید

 قبال در  مستقلانه رویکرد و مشترک سیاسی مواضع سبب به کشور آن وجود و بود نخواهد

 برای کشور، آن امپریالیستی رویکرد و متحده ایالات مداخلات بالاخص المللی بین مسائل

 .است تر مطلوب ایران اسلامی جمهوری

 جنگ نتیجه در کره دو وحدت 

 به کاری چنین هرچند. باشد جنوب به شمال تهاجم و کره جنگ تکرار تواندمی فرضیه این

 خواهد خطرناک بسیار شمالی کره برای متحده، ایالات و جنوبی کره میان موجود اتحاد دلیل

. سازدمی محتمل را اتفاقی چنین وقوع شمالی، کره رهبران بودن بینی پیش غیرقابل اما بود،

 شمالی کره اینکه جمله از دهد، رخ مختلفی رویدادهای اساس بر است ممکن یوسنار این

 کره جزیره، شبه در متحده ایالات آمیز تحریک اقدامات یا و بزند دستانه پیش حمله به دست

 در درگیری ایجاد دنبال به است ممکن ضمناً. نماید وادار پیشگیرانه حمله یک به را شمالی

 جنوبی کره و متحده ایالات کمونیست، حزب در حکومتی اختلافات روزب یا و شمالی کره
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 و بود خواهد ناپذیر جبران جنگی چنین عواقب. بزنند شمالی کره علیه نظامی حمله به دست

 تواندمی سناریو این که داشت نظر در باید ضمناً. کرد بینی پیش را آن ابعاد توانمی سختی به

 اتفاقی چنین به چین واکنش نحوه. کند ایجاد چین و متحده ایالات میان حادی مشکلات

 منطقه یک ایجاد برای چین احتمالی تلاش سناریو، این هایچالش از یکی و نیست مشخص

 ترین بینانه خوش(. Stankiewicz,2012:70) باشد پناهندگان ورود از جلوگیری و حائل

 و نظامی درگیری به دادن یانپا برای چین و متحده ایالات که است این ممکن فرض

 صورت در. کنند همکاری یکدیگر با آشکارا یا ضمنی طور به بیشتر، خسارات از جلوگیری

 اتحاد هایهزینه امر این و شد خواهد وارد جنوبی کره به توجهی قابل خسارات جنگ، وقوع

 جزیره شبه در امنیت و صلح به دستیابی تواندمی جنگ سناریوی. برد خواهد بالا شدت به را

 دهد قرار خود تأثیر تحت نیز را منطقه امنیتی فضای و نموده پیچیده شدیداً را

(Wolf,2014:6 .)ًمداخلات و شمالی کره نظامی هایتوانایی به توجه با که گفت باید نهایتا 

 و بود خواهد هزینه پر و خطرناک پیچیده، بسیار سناریو این بروز عواقب احتمالی، خارجی

 .بود خواهد کره دو وحدت تحقق برای ممکن حالت بدترین جنگ، نتیجه در اتحاد ریویسنا

 ترینخطرناک آن، یواسطه به کره دو وحدت و کره جزیره شبه در جدید جنگی وقوع

 که ایست ساله سه و نافرجام جنگ یادآور و کشور دو مجدد اتحاد برای محتمل سناریوی

 جزیره شبه امنیت بر کماکان آن، پایان در صلح معاهده ایامض عدم از ناشی تهدیدات سایه

 هایسلاح توسعه سبب به سرزمین این در جدید جنگ حال عین در. است افکنده سایه

 جنوبی، کره در متحده ایالات ایهسته هایکلاهک استقرار نیز و شمالی کره توسط ایهسته

 برخلاف آسیا شرق شمال کره، جنگ زا پس. بود خواهد پیشین جنگ از تر خطرناک بسیار

 قرار بزرگ هایقدرت امنیتی و ژئوپلتیک مدار در که آن از بیش( خاورمیانه) آن غربی منطقه

 را اقتصادی توسعه توانستند منطقه آن کشورهای و شد ژئواکونومیک ایمنطقه به تبدیل گیرد،

 شرایطی با المللی بین جامعه بر محاک و فعلی شرایط وجود، این با. دهند قرار خود اولویت در

 عنوان به چین سو، یک در. است متفاوت بسیار افتاد اتفاق آن در کره ساله سه جنگ که

 نیز متحده ایالات و گرفته قرار نظامی و امنیتی مطالعات از بسیاری تمرکز نقطه نوظهور قدرتی
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 پیش از بیش را منطقه این در خود حضور کندمی تلاش شرق، به چرخش رویکرد اتخاذ با

 به نیز روسیه دیگر، سوی از. نماید محدود را چین قدرت ممکن، جای تا و نموده برجسته

 در تاثیرگذار قدرت یک عنوان به خود وجهه کندمی تلاش غرب با فزاینده تقابل واسطه

 کره، هجزیر شبه در جنگ وقوع اساس، این بر. نماید تثبیت را المللی بین منازعات و مسائل

 یهاآنپیم بخش در که همانطور و کرد خواهد معطوف خود به را ایمنطقه و جهانی توجهات

 جنگی، چنین در ایمنطقه و جهانی هایقدرت مداخله احتمال گردید، اشاره کره دو نظامی

 یهاآنپیم و سو یک از متحده ایالات و جنوبی کره میان نظامی اتحاد وجود. است زیاد بسیار

 جزیره شبه در جنگ تواندمی دیگر سوی از روسیه و چین خلق جمهوری با شمالی کره نیتیام

 پیش که نماید تبدیل مذکور هایقدرت میان فرسایشی و عیار تمام نیابتی جنگ یک به را کره

 میان قدرت مناسبات نیز و آسیا شرق شمال منطقه در قوا توازن بر آن تاثیرات و فرجام بینی

 مدنظر کره جزیره شبه در جدید جنگ هرچند. نیست پذیر امکان آن، در دخیل یهاقدرت

 کره جزیره شبه در ثبات حفظ ، نیست جهانی هایقدرت و منطقه کشورهای از یک هیچ

 شبه در جنگ وقوع وجود، این با. باشد می آن مسائل در دخیل هایقدرت اولویت ترینمهم

 و آفرینی نقش از را هاآن مذکور، هایقدرت امنیتی هاییتاولو افتادن خطر به و کره جزیره

 .داشت نخواهد باز جنگ در مداخله

 مطلوب عنوان هیچ به کره جزیره شبه در جنگ نیز، ایران اسلامی جمهوری ملی منافع منظر از

 تأثیر تحت کاملاً  را کره دو هر با روابط توسعه برای موجود هایفرصت که چرا بود نخواهد

 واسطه به ضمناً. بود خواهد چشمگیر کاهشی شاهد جنوبی کره با تجاری مناسبات و داده ارقر

 است ممکن جنگ وقوع آن، در ایهسته هایسلاح کاربرد احتمال و جزیره شبه کم وسعت

 جمهوری هایهمکاری صورت، این در که نماید تبدیل ویرانه یک به را جزیره شبه کل

 هاهمکاری بسط هایزمینه و گرفته قرار تأثیر تحت جنوبی و شمالی کره دو با ایران اسلامی

 میلیون 52 از بیش جمعیتی با جنوبی یکره. شد خواهد نابود تجاری هایحوزه در بالاخص

 که است داده جای خود در را پویا اقتصادی مربع، کیلومتر هزار صد یک حدود وسعتی و نفر

 سئول بالاخص کشور آن هایقسمت تمامی در تجاری و صنعتی هایشرکت شده موجب
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 بخش در چه کشور آن تجاری روابط مناسب، امنیتی شرایط سبب به و باشند متمرکز بسیار

 جنوبی کره به موشکی حمله کوچکترین اساس، براین. باشد فعال کاملاً خصوصی چه و دولتی

 خسارات و نموده مشکل دچار را کشور آن اقتصاد تواندمی کشور امنیت افتادن خطر به و

 تحت نیز را کشورمان با جنوبی کره تجاری روابط که کند وارد کشور آن اقتصاد به زیادی

 شگرف هایفرصت واسطه به شمالی کره دیگر سوی در. داد خواهد قرار خود منفی تأثیر

 توسعه به بخشی اولویت و رویکرد تغییر صورت در تواندمی خود بکر بازار و اقتصادی

 بسیار ایران اسلامی جمهوری برای یانگ، پیونگ - تهران حسنه روابط سبب به اقتصادی،

 این بر. کرد خواهد نابود را موجود بالقوه هایفرصت تمامی جنگ وقوع اما. باشد سودمند

 اسلامی جمهوری ملی منافع تضعیف به منجر عملاً  جزیره شبه در جدید جنگ وقوع اساس،

 .بود نخواهد مطلوب کشورمان برای وجه هیچ به و شد خواهد کشور دو با ارتباط در ایران

  نتیجه

 های چالش و مشکلات تمامی وجود با دهد، می نشان روابط پیشینه بررسی که همانطور

 جنوبی و شمالی قسمت دو با کشورمان روابط در موازنه نوعی که هستیم آن شاهد موجود،

 و متوازن رویکردی با است توانسته ایران اسلامی یجمهور و دارد وجود کره جزیره شبه

 و امنیتی منافع و سو یک در را خود صنعتی و اقتصادی منافع کشور، دو به نسبت راهبردی

 و اقتصادی روابط سطح که هرچند. نماید تأمین جزیره شبه دیگر سوی در را خود نظامی

 در نیز شمالی کره و است دهدا جای خود در بزرگی هایظرفیت جنوبی، کره با تعاملات

 برای را زیادی همکاری هایزمینه تواندمی اقتصادی اصلاحات بر مبتنی رویکرد اتخاذ صورت

 .آورد فراهم کشورمان

 و جهانی هایقدرت همچون ایران اسلامی جمهوری برای که باورند این بر نگارندگان

 ایگزینه موجود وضعیت حفظ و کره دو وجود جزیره، شبه مناسبات در درگیر ایمنطقه

 تعامل نحوه و است مبهم بسیار اتحاد از پس کره جزیره شبه آینده زیرا. بود خواهد مناسب

 کره با اتحاد محوریت زیاد، بسیار احتمال به سو یک از. نیست مشخص کشورمان با متحد کره
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 حداقل به کشورمان اب شمالی کره هایهمکاری ادامه امکان سان بدین و بود خواهد جنوبی

 منطقه در شمالی کره وجود دیگر، سوی از. دارد وجود نیز آن قطع احتمال و یافته کاهش

 حسنه روابط با همگام جهان از قسمت آن یافته توسعه کشورهای میان و آسیا شرق شمال

 داده ایشافز دیپلماتیک هایزنی چانه در را ایران اسلامی جمهوری توان یانگ، پیونگ – تهران

 .است

 هایفرصت و مسائل از خواهی سهم سوی به را دخیل هایقدرت کره، جزیره شبه در اتحاد

 توسط کره اقتصادی و تجاری هایفرصت از بسیاری است ممکن و داد خواهد سوق اقتصادی

 بازسازی از بزرگی بخش ژاپن و متحده ایالات چین، نمونه، عنوان به. شود گرفته کشورها آن

 به. گرفت خواهند اختیار در را جزیره شبه شمالی هایقسمت در گذاری سرمایه و یعصنا

 واحد، کره حکومت در بیشتر هرچه تاثیرگذاری برای تلاش ضمن متحده ایالات اینکه، ویژه

 روسیه. بود خواهد چین با رقابت جهت کره در اقتصادی هایفرصت از برداری بهره دنبال به

 راه احداث کره، جزیره شبه به ساخالین از گاز و نفت انتقال لوله خط همچون هاییطرح نیز

 خواهد دنبال فعال شکلی به را روسیه آهن راه به آن اتصال و جزیره شبه در سراسری آهن

 به کشور آن و داده کاهش را آسیا غرب از نفت خرید به کره فزاینده نیاز تواندمی که نمود

 گازی و نفتی معاملات به ایران اسلامی جمهوری بالاخص و انهخاورمی از انرژی تأمین جای

 اقتصادی بکر هایفرصت جایگاه شمالی کره ضمناً. آورد روی روسیه با مدت بلند و بزرگ

 رویکردی خود، ای هسته برنامه مورد در مناقشه حل ضمن کشور آن که صورتی در و است

 با حسنه روابط جهت به نماید، دنبال را اقتصادی بازیابی و داخلی اصلاحات بر مبتنی

 اسلامی جمهوری و شد خواهد ایجاد کشورمان برای مناسبی تجاری هایموقعیت کشورمان،

 و نفتی تعاملات وارد کشور، آن با خود روابط از سیاسی برداری بهره ضمن تواندمی ایران

 .مایدن استفاده خوبی به شمالی کره انرژی نیازهای از و گردیده اقتصادی

 اقتصاد بر وارده شوک و کره دو اتحاد پی در که دارد وجود کمی احتمال دیگر، سوی در

 و نموده رفتار مستقل شکلی به اقتصادی مشکلات جبران جهت کشور آن جنوبی، کره پویای

 در دخیل هایقدرت به امتیازدهی و خواهی سهم از فارغ را خود انرژی و تجاری شرکای
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 اسلامی جمهوری با واحد کره تجاری همکاری سطح سبب بدین و ودهنم انتخاب مسائلش

 .باشد رشد شاهد غیرنفتی و نفتی هایحوزه در کشور دو تعاملات و یافته افزایش ایران

 افزایش به منجر حالت ترین خوشبینانه و بهترین در کره دو اتحاد رسدمی بنظر ترتیب، بدین

 شبه با ایران اسلامی جمهوری امنیتی -نظامی لاتتعام شدید کاهش و تجاری تعاملات سطح

 در را کره دو وجود و موجود وضع حفظ نگارندگان اساس، این بر و شد خواهد کره جزیره

 راستا، این در. دانندمی ایران اسلامی جمهوری ملی منافع تأمین برای گزینه بهترین حاضر حال

 جمهوری ملی منافع دیدگاه از باشیم، تهداش نظر در را وحدت بودن ناپذیر اجتناب بحث اگر

 آن؛ در که دانست وحدتی توانمی را کره دو اتحاد برای محتمل سناریوی بهترین ایران اسلامی

 و داده قرار کار دستور در را اقتصادی اصلاحات خود، ایهسته مناقشه حل با شمالی کره

 خود سیاسی ساختار ویتنام، سبک به اقتصادی اصلاحات یا چین مشابه رویکردی اتخاذ ضمن

 روش همان مثابه به امر این که دهد ادامه را کشورمان با حسنه روابط و نموده حفظ هم را

 بر علاوه حال، این در. است نموده تاکید آن بر شمالی کره که است وحدت برای کنفدرال

 کره هم دتوح وقوع زمان در ایران، اسلامی جمهوری برای اقتصادی هایفرصت آمدن فراهم

 برجسته آفرینی نقش ضمن تواندمی و داشت نخواهد را مغلوب و دستی پایین جایگاه شمالی

 منافع کشورمان، با نزدیک روابط استمرار دلیل به واحد، کره ساختار گیری شکل در تر

 .نماید تأمین نیز را متحد کره در ایران اسلامی جمهوری
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