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در سابقه سیاست خارجی کره شمالی بحران اخیر مبنی بر تهدید به حمله نظامی به کره جنوبی بحث 

 پایان از پس ویژه به و 2391 سال در کره دو گیری شکل از پس اصولا . جدیدی به شمار نمی رود

 آزمایشات نظامی، مانورهای برگزاری به توسل با تهدید شبه و جنگ به صریح تهدید همواره کره جنگ

 اخیرا و ژاپن مورد در مکرراا  بلکه جنوبی کره مورد در تنها نه اتمی آزمایشات و فعالیت حتی و موشکی

 .ه استگردید مطرح آمریکا مورد در تری جدی نحو به

 می ناممکن امری را شمالی کره تهدیدات رسیدن انجام مرحله به متفقاا  نظامی و سیاسی کارشناسان غالب

 هیچ کره جنگ از پس طی هیچگاه که است تحریکات اینگونه سوابق بررسی تحلیل ترین ساده. دانند

 نظامی دقیقتر بعد از. است نرفته فراتر مدت کوتاه و محدود مرزی منازعات حد از ای مسلحانه درگیری

 کره با برخورد اصلی طرف همانا ناتو و آمریکا درگیری، وقوع صورت در که موضوع این قطعیت

 خصوص در جنوبی کره با آمریکا نظامی توافقات و تعهدات وجود به توجه باکه  گیرند می قرار شمالی

 در و جنوبی کره های پایگاه در آمریکایی نیروهای مستمر حضور همچینین و کشور این از حفاظت

 به اتمی بمب حمل توان با آمریکایی 21 بی های افکن بمب اعزام بحران یافتن شدت بانیز  اخیر مصداق

 وهله در و برخورد گونه هر وقوع صورت در آمریکا دولت مستقیم تهدیدات آن کنار در و جنوبی کره

 بین و نظامی و سیاسی جمله از دلیل سایر و آمریکا و شمالی کره لجستیک و تجهیزات برابری عدم دوم

 عین در و نامشخص زیادی حد تا را کره خارجی سیاست کنونی روند آینده مورد در بینی پیش المللی

 .است ساخته معین حال

* 

 تا رفت می و بود همراه کره جنگ شروع با بالفاصله که کره خلق دموکراتیک جمهوری تاسیس آغاز از

 کره شئون کل در نظامی اولویت چیرگی امر ابتدای از بکشد، نابودی به تولد بدو در را شمالی کره رژیم



 چه و نظامی تجهیزات و صنایع لحاظ از چه ارتش، لحاظ از چه را کشور این اخیر دهه چند طی شمالی

 از شمالی کره ارتش برخورداری رغم علی. است داده قرار جنگ بروز آماده دائماا  تبلیغاتی لحاظ از

 لحاظ این از که داوطلب نفری هزار هفتصد و میلیون هفت و نفری هزار چهارصد و میلیون یک نیروی

 خصوص در کشور این دفاعی صنایع ارتقای و سیاسی چیدمان و شده تبدیل جهان ارتش چهارمین به

 در جمله از موجود ضعف نقاط لکن نظامی، محوریت بر کشور این صنایع تمرکز و نظامی کفایی خود

 قطعات تامین زمینه در موجود مشکالت و روز به تجهیزات از گیری بهره عدم هوایی، توانایی بحث

 ،که کشور از خارج از هوایی و زمینی ادوات نیاز مورد سوخت تامین به وابستگی آن کنار در و یدکی

 دلیل از جمله که باشد می روز چهل از کمتر حدود در موجود سوخت از استفاده توانایی تخمین طبق

 مطلوب توان تامین در موجود مشکالت همین زمینی پدافند و موشکی توان ارتقا بر شمالی کره تکیه

 متحد حمایت و دخالت بر مبنی احتمالی گونه هیچ بسیاری عقیده به آنکه حال. است بوده خود نظامی

 گرفتن نظر در با که حالی در ندارد وجود ای منازعه بروز صورت در چین شمالی، کره اصلی

 المللی بین نظامی برتر قدرت عنوان به آمریکا با مقابله در کره ارتش لجستیک در موجود مشکالت

 دور نظر از توان نمی البته. شد خواهد شمالی کره نظامی گیری زمین موجب مدت بلند در فوق مشکالت

 عیار تمام جنگ یک به درگیری گونه هر بروز شمالی، کره نظامی خاص ویژگی به توجه با که داشت

 .شد خواهد تبدیل سخت

 گرفتن نظر در با ویژه به کشور آن اتمی و موشکی توانایی شمالی کره دست آلت و برجسته نقاط از

 ویژه به و جزیره شبه جنوب تا کره دو مرز از کوتاه افقی طول و کره جزیره شبه محدود مساحت

 و ائتالف نیروهای میان بار سه سئول شهر کره، جنگ جریان در اینکه کما است مرز به سئول نزدیکی

 تنها نه که است نموده بیشتر مورد این در را جنوب پذیری آسیب نکته این که شد دست به دست کمونیست

. دارد قرار خطر در گرفتن قرار شمالی کره های موشک تیررس در لحاظ از نیز ژاپن بلکه جنوبی کره



 و هستند دفاع بی موشکی حمالت برابر در کامال مذکور مناطق که شد مدعی توان نمی حال عین در

 .برخوردارند حمالت سازی خنثی امکانات از مطمئناا 

 تهدید آن کنار در اما است شده گفته پاسخ متقابل تهدید با معمول شمالی کره موشکی تهدیدات پاسخ همیشه

 طرف گفتار و موضع تغییر به منجر داشته شمالی کره نظامی تهدید هرگونه از تر برجسته نقشی که اتمی

 به زمان از. است بوده موضوع این متعید شمالی کره خواهانه باج سابقه گذشته در که است شده مقابل

 هسته تسلیحات انحصار که زمانی از الخصوص علی و دوم جهانی جنگ پایان در اتمی سالح گیری کار

 آن از پس و گرفت قرار نیز شوروی جماهیر اتحاد اختیار در پنجاه دهه در و خارج آمریکا دست از ای

 دلیل به منطقاا  آن، کارگیری به در طرفین از یکی دستی پیش خطر و دول سایر در توان این گسترش

 خطر در را بشری جامعه کل بیولوژیک بعد از حتی که گسترده های خرابی و خسارات گذاشتن برجای

 در حتی اتمی سالح کارگیری به از دیده آسیب مقابل طرف ناگزیری آن مقابل در و داد می قرار نابودی

 بحران در. است نموده تبدیل جهانی جامعه در قرمز خط یک به را آن تهدید و صحبت تر؛ گسترده بعدی

 به توجه با که بمب اندکی تعداد احتمالی داشتن اختیار در با شمالی کره ای هسته توان که هرچند اخیر

 به آن کارگیری به احتمال آنکه از بیش است داده انجام علنی صورت به اخیر سالیان طی که آزمایشاتی

 به اتمی حمله یک انجام فرض با اما است پذیرش مورد آن بودن ارعاب و تهدید ابزار شود، متبادر اذهان

 جواب با اگر که است جدی نحوی به آن تاثیر پوسان، یا سئول همانند جنوبی کره مهم شهرهای از یکی

 جبران اثر عمال برود، پیش شمالی کره رژیم اسقاط مرحله تا حتی و شود مواجه آمریکا شدیدتر و متقابل

 المللی بین بحران یک مستوجب تواند می حتی و  ماند می باقی خود جای بر عمیقاا  تهاجم، از ناپذیری

 در و بشود است مطرح المللی بین اقتصادی قدرت یک عنوان تحت جنوبی کره که لحاظ این به اقتصادی

 به ماندمی  جای بر شدیداا  اتمی های انفجار از که محیطی زیست جهانی و ای منطقه آثار آن کنار

 .بود متصور جنگ از پس را پیروزی طرف توانمی ن که ستنحوی



 متقابل جواب که داند می و است آگاه اتمی سالح کارگیری به تبعات به نسبت خود شمالی کره حال این با

 نظر در با زیرا بیندازد خطر به رسماا  را شمالی کره رژیم موجودیت تواند می عمل این برابر در آمریکا

 احتمال ،حمایت تسلیحاتی و لجستیکی صورت به حداقل کره از کشوری هیچ پشتیبانی عدم فرض داشتن

 نظر از نیز را آن خطر توان نمی که هرچند است منتفی کره جانب از اتمی تسلیحات از استفاده گونه هر

 .داشت دور

 حصول و پکن در اوباما اخیر مذاکرات طی حتی که است نحوی به چین از شمالی کره پذیری تاثیر

 شوروی، اتحاد فروپاشی از پیش تا. شد اظهار جزیره شبه اتمی سالح خلع و کره بحران درباره توافقاتی

 به تری مطلوب شرایط از بود شوروی و چین در حال تخاصم قدرت دو متحد آنکه جهت به شمالی کره

 کره اقتصادی توان میالدی شصت دهه در که نحوی به بود مند بهره داخل در اقتصادی بحث در ویژه

 و شوروی فروپاشی از پس. داشت قرار بالتری سطح در جنوبی کره به نسبت بارزی نحو به شمالی

 که هایی وابستگی جهت به شمالی کره المللی بین و داخلی های سیاست چین، در سیاسی تغییرات همچنین

 کره خارجی تجارت درصد شصت حدود 2313 سال در. گردید محسوسی تغییرات دچار داشت خارج به

 پایین به روسیه فدراسیون و کره رابطه 2339 سال در اما بود شوروی و چین اختیار در تواماا  شمالی

 و شمالی کره 2392 پیمان از بندی یکجانبه لغو به منجر حتی که رسید خود گذشته سال 92 طی حد ترین

 دوران در ویژه به و گردید بود، شده شمالی کره خاک از دفاع به متعهد شوروی آن ضمن که شوروی

 به تمایلی سابق مانند کشور، آن سیاسی تغییرات و مشکالت دلیل به روسیه در یلتسین جمهوری ریاست

 بروز با و گردید چین به بیشتر وابستگی به منجر قضیه این که نداشت وجود سابق همپیمانان از حمایت

 بیش چین های کمک به نیازو پس از آن  2332 سال وسیع قحطی و سیل مانند کره داخل در هایی بحران

 تنزل چین نشاندگی دست رده به کره رژیم حاضر حال در گفت توان می که نحوی به و شد عیان پیش از

 به منجر و بروز چین خارجی سیاست در میالدی هفتاد دهه از که سیاسی تغییرات با. است یافته



 آن اقتصادی رشد و شائوپینگ تنگ آمدن کار روی از پس ویژه به و شد آمریکا با رابطه برقراری

 موثر پیشبرد جهت فلذا گرفت قرار چین دولت های سیاست راس در بازرگانی روابط گسترش کشور،

 حتی و کنگ هنگ جنوبی، کره ژاپن، جمله از ای منطقه تجاری قدرتمند رقبای مقابل در سیاست این

 پس داد قرار کشور آن بازگانی سیاست دستور در را تشنج از دور به تجاری مساعد محیط حفظ تایوان

 .گردد تجاری سامان به نا وضعیت بروز به منجر تواند می منطقه در ناآرامی هرگونه

 سال همان در که هستند طرفین به تهاجم برابر در متقابل دفاع قرارداد دارای چین و شمالی کره آنکه با

 امضا به دوران گرفتن نظر در با لکن است باقی خود قوت به نیز کماکان و رسید امضا به 2392

 صورت به چین سرد جنگ وضعیت همانند که موضوع این پذیرش فعلی، شرایط و مذکور توافق رسیدن

 نمی که هرچند است برده سوال زیر را بزند شمالی کره نفع به دفاعی اقدام به دست نسبی حتی و قد تمام

 هم که بپذیرد و کرده رها حایل و النفوذ تحت منطقه عنوان به را شمالی کره چین که بود متصور توان

 وصف در مائو که بوده نحوی به چین برای کره جزیره شبه استراتژیک اهمیت زیرا شود آمریکا مرز

 کره بر سیاسی فشار جهت را خود سیاسی توان نیز سبب همین به. برد کار به را آسیا کلید لفظ آن اهمیت

 اعمال در مواردی در اینکه کما برد می کار به الملل بین و خود مطالبات به دادن تن خصوص در شمالی

 به دست امنیت شورای دائم عضو عنوان به تنها نه چین شمالی، کره مورد در امنیت شورای های تحریم

 نه البته که ننمود استفاده شورا آن تصمیمات به اعتراض و وتو حق از و نزده کره نفع به حامیانه اقدام

 دهه در چین خلق جمهوری که زمانی از امنیت شورای های قطعنامه کلیه در بلکه موارد این در تنها

 در قطعنامه اولین صدور زمان از و درآمد آن عضویت به ملل سازمان در تایوان عضویت لغو با هفتاد

 تاکنون کره، اتمی فعالیت وضعیت خصوص در 2339 سال در کره جنگ از پس شمالی کره خصوص

 کره اتمی و موشکی های فعالیت تقبیح در همچنین و است نداده کره نفع به ممتنعی یا و مخالف رای هیچ

 پس مدتی چین اعتراض به توان می مثال طور به که است کرده مبادرت علنی نارضایتی اعالم به شمالی



 مالی های کمک که نمود اظهار چین دولت که نمود اشاره کشور آن توسط اتمی بمب اولین آزمایش از

 موشکی های فعالیت صرف کشور آن مقامات توسط دوستانه، انسان اهداف جهت یانگ پیونگ به چین

 .است شده

* 

 معرض در  کشورهایی ای هسته های فعالیت که گشته مسلم الملل بین سیاست در اخیر های دهه طی

 و است آنان مشی خواهانه تمامیت های سیاست ویژه به که گرفته قرار المللی بین اعتراضات و توجه

 آنان سیاسی سابقه در و هستند داخلی لحاظ از نامشروع و المللی بین لحاظ از منزوی کشورهایی عموماا 

 توان می نمونه برای. است بوده آنان اهداف از جهانی صلح تهدید و تروریسم از حمایت و سازی بحران

 با متشنج اغلب روابط و تروریسم از حمایت در وی اقدامات که نمود اشاره لیبی در قذافی معمر رژیم به

 ترک جهت در لیبی بر تحریم و فشار اعمال در توجیهی و شده وی سیاسی کارنامه در منفی سبقه غرب

 اقدامات و شفافیت عدم و عراق در حسین صدام مورد در همچنین و شد کشور آن ای هسته های فعالیت

 به منطقه در وی آفرینی بحران سابقه و شده عراق بر بیشتر هرچه فشار به منجر وی ای هسته مشکوک

 عنوان به زمانی که را عراق نهایت در داخل در وی سرکوبگرایانه سیاست و کویت اشغال زمان از ویژه

 در تسلیم به ناچار روز چند فاصل حد در 1009 سال در را بود مطرح منطقه نظامی های قدرت از یکی

 می شمار به آن تضعیف عوامل از کشور آن ضد بر شده وضع های تحریم که نمود ناتو نیروهای برابر

 بردن کار به هدف را اتمی سالح به دستیابی جهت تالش لزوماا  توان نمی شد عنوان که همونطور اما رود

 متقابل اقدامات و جهانی محکومیت به مسلماا  سالح این از استفاده جهانی فعلی شرایط در زیرا دانست آن

مالک  توان نمی را آن گیری کار به عدم ای، هسته سالح داشتن در اختیار مترادف همچنین انجامد می

 دلیل دو به فوق کشورهای جانب از ای هسته سالح به دستیابی معمول طور به جهت همین به. قرار داد



 گونه هر انجام از پوشی چشم جهت متخاصم طرفین ارعاب جهت در ابتدا است، رفته می کار به عمده

 رسمیت به جهت توازن به یافتن دست برد پیش جهت ابزاری دوم و کشورها این ضد بر نظامی تحرک

 حامی عنوان به قذافی حکومت که زمانی از لیبی مصداق در. کشورها آن های خواسته شدن شناخته

 جامعه رفتار تعدیل جهت آلتی به ای هسته فعالیت گرفت، قرار تحریم و انزوا در و شد شناخته تروریسم

 به ای هسته فعالیت عدم کنار در نیز لیبی های خواسته که آمد وجود به الزام این و گرفت قرار جهانی

 و منطقه در دائمی تهدیدی به اتمی مشکوک های فعالیت نیز عراق مورد در همچنین شود شناخته رسمیت

 تضمین فناوری این به عراق یابی دست صورت در که بود گشته بدل اسرائیل خصوص در ویژه به

 .نداشت وجود آن کاربرد عدم در چندانی

 و منطقه صلح تهدید جهت به کشور این مدت طولنی انزوای از پس ویژه به شمالی کره موضوع در

 به نیاز داد رخ کشور این در جهان در کمونیسم اضمحالل از پس که داخلی های سامانی به نا و بحران

 سیاسی وضعیت تضمین جهت اتمی و موشکی مکرر آزمایشات و فعالیت همچون هایی بهانه وجود

 محدودی نظامی اقدامات به مواقعی در که کشور آن های خواسته به جهان دادن تن و کشور آن حاکمیت

 در جنوبی کره جزایر از یکی باران گلوله و شناور انهدام قبل چندی و مرزی های درگیری همانند

 سالهای از که کره به انسانی های کمک و المللی بین های تحریم لغو بر مبنی شده، همراه مرز مجاورت

 شده فجیع انسانی های بحران به منجر و بوده رو به رو غذایی مواد گسترده کمبود با دائما 2332 از پس

 کره ندانست، تاثیر بی فجایع این بروز در را شمالی کره رژیم فاسد های سیاست توان نمی البته که است

 منافع حفظ هدف با حال عین در که خواهانه باج های سیاست گیری پی به پیش از بیش را شمالی

 طبعاا  یابد می مسائل سایر به نسبت هسته بحث که ارجهیتی دلیل به. است ساخته ملزم کشور آن حاکمیت

 های فعالیت تعلیق با نیز شمالی کره و پوشی چشم خود های خواسته سایر از جهت یک از جهانی جامعه

 خود های فعالیت از جهانی اذهان سازی آسوده و المللی بین بازرسان به بازرسی اجازه و ای هسته



 آزمایشات همانند خود اقدامات از برخی از آن کنار در و کند می مطالبه را حداقلی چند هر امتیازاتی

 .نماید می نظر صرف کوتاهی مدت برای هرچند منطقه کشورهای سایر تهدید و موشکی

* 

 اهمیت حائز آن رهبری تغییر جهت به شمالی کره سیاسی کنونی وضعیت حیث از اخیر سازی بحران

 صاحب از بسیاری نظر از که رود می شمار به کشور این جدید رهبر شخصیت بروز اولین زیرا است

 .است سوال زیر کره های گیری تصمیم و سیاست در وی گزاری تاثیر دقیق میزان نظران

 به انتصابش رسمی غیر اعالم از پیش تا و دارد سن سال سی حدود اون جونگ کیم کنونی، رهبر

 نظامی درجه بالترین اعطای با 1020 سال در ای رژه مراسم طی که ایل جونگ کیم پدرش جانشینی

 از هایی عکس عموما و نبود موجود وی از قطعی تصویر و عکس حتی بود، همراه شمالی کره ارتش

 می نم جونگ کیم ایل، جونگ کیم بزرگتر پسر جانشینی احتمال آن از پیش تا. بود موجود وی کودکی

 و نداشته پدر جانشینی به عالقه که بود نموده اظهار دارد سکونت کشور از خارج در که وی اما رفت

 در وراثتی حاکمیت به نسبت موردی در حتی که رود می شمار به کره سیاسی نظام منتقدین از یکی حتی

 که 1001 سال از. نبود نظر در وی جانشینی برای احتمالی عمالا  پس بود نموده اعتراض نیز کشور آن

 در سوال شد مشاهده وی جسمانی وخامت سپس و منتشر ایل جونگ کیم مرگ بر مبنی شایعاتی

 خالیی و وی مرگ صورت در که بود محرز نیز وی خود برای زیرا گرفت قوت وی جانشین خصوص

 به توجه با شود وی خانواده از قدرت خروج به منجر تواند می داد خواهد رخ وی نبود واسطه به که

 وی فرزندان قدرت خصوص در گمانی گونه هیچ شمالی کره در اخبار شدید سانسور وجود با اینکه

 دیگرش پسر به مثبتی نظر ظاهرا  که باشد می نیز دیگر پسر و دختر فرزند دو دارای وی) نداشت وجود

 جونگ کیم نفوذ و قدرت میزان اول وهله در پس( است داشته را پدر منشی سمت ظاهرا دختر و نداشته



 وی حاضر شرایط در آیا که است سوال زیر وی پایین سن به توجه با قدرت گرفتن تحویل از پیش اون

 این در تر سابقه با اشخاص سایر یا و نماید می المللی بین ی حوزه در گیری تصمیم به اقدام راساا  خود

 هستند؟ دخیل اقدامات

 حکومت سال 99 از پس شمالی کره گزار بنیان سونگ ایل کیم قدرت میزان خصوص در این از پیش

 ایل جونگ کیم بزرگش پسر به قدرت انتقال و وی مرگ از پس 2339 سال در و نداشت وجود تردیدی

 المللی بین و داخلی عرصه در که هرچند و داشت سن سال 21 مقطع آن در که وی سن به توجه با

 حاضر عمومی انظار در معدودی موارد در 2339 از پیش تا و رفت می شمار به ناشناخته شخصیتی

 شده می محسوب سونگ ایل کیم اصلی مشاور حقیقت در وی که داشت وجود نظر اتفاق لکن بود شده

 کننده اداره ایل جونگ کیم حقیقت در آخر سالهای در درگذشت، وی که سالگی 11 سن با توجه با و است

 است آورده دست به رسماا  را رهبری عنوان صرفا وی 39 سال در واقع در و است بوده کشور اصلی

 و پاچگی دست تعبیری به و وی سیاسی سابقه مورد در که ابهامی اون جونگ کیم سن به توجه با لکن

 داشت وجود ایل جونگ کیم مرگ از پیش ماه چند و سال یک که جانشینی به وی تعیین در که سردرگمی

 کره در قدرت وضعیت خصوص در توان می که فرضیاتی. نیست مشخص کماکان وی نفوذ میزان

 کشور آن پروپاگاندای در که همانطور اون جونگ کیم که است آن شکل ترین ساده در داشت مدنظر

 فاقد مذکور تبلیغات آنکه یا و است شمالی کره العنان مطلق و قطعی گیرنده تصمیم شود، می عنوان

 افراد سایر مشروعیت وی حظور صرفاا  و باشدمی  الراده فاقد کامالا  وی و بوده سندیت و صحت

 به توجه با اینکه دوم فرض در. باشد می رهبر عنوان به شخصیتی وجود باب من کره در قدرتمند

 رهبر عمه و ایل جونگ کیم خواهر هی کیونگ کیم همسر تائک سونگ چانگ همانند اشخاصی حضور

 به کره کشور رئیس واقع در و داشته اختیار در را ملی دفاع کمیسیون معاون سمت  1002 از که کنونی



 بر را ای کره هیات سرپرستی و داشته سفر تهران به نیز تعهد عدم سران اجالس در) رود می شمار

 اشخاص سایر و باشد می کره کارگران حزب پایه بلند مقامات از که هی کیونگ کیم خود و( داشت عهده

 روند بر گذار تاثیر حال عین در و حامی عنوان به اند بوده سابق رهبر به وفادار که ارتش و حزب در

 عین در که کرد اشاره شمالی کره ارتش فرمانده عزل به توان می آن مصادیق از که هستند کره جاری

 فرمانی چنین صدور طبعاا  که نمود اشاره ،شد مواجه فوق نیز فرمانده طرفدار سربازان مقاومت با حال

 شروع از زیادی زمان مدت که جوان رهبری طرف از سهولت به تواند نمی نظامی ارشد مقام یک برای

 فشار حتی یا و حمایت با بلکه اون جونگ کیم تصمیم با فقط نه اقدام این که باشد شده انجام نگذشته کارش

 اون جونگ کیم اینکه احتمال داشتن نظر در با این است که بعدی فرض. باشد گرفته صورت سایرین

 این داشتن نظر در با نیز کره در متنفذ اشخاص سایر و باشد داشته قرار چین حمایت و تایید مورد

 کشوری اولین چین زیرا پردازند می باشد، می نیز آنان منافع حفظ به منجر که وی حمایت به موضوع

 البته و شد دعوت کشور آن به مقامات طرف از جانشین عنوان به اون جونگ کیم معرفی از پس که بود

 در ثبات بر عالوه پکن مقامات ترجیح چین، به شمالی کره وابستگی به توجه با که نمود عنوان توان می

 که پذیرفت را نظر این بتوان بسا چه و است سیاسی حساب طرف عنوان به طرف یک تنها وجود کره،

 جونگ کیم مرگ از پس کشور آن در مرج و هرج بروز زیرا باشد بوده موثر وی جانشینی در چین تایید

 .است نبوده چین نفع به و مطلوب وجه هیچ به ایل

 نمی کره حاکمیت در سابقه پر متنفذین حظور به توجه با گیرد می قرار مدنظر که چیزی آن کلیت در

 .داشت نظر مد فعلی رهبر برای را کاملی قدرت تصور توان

* 



 به شمالی کره با عیار تمام جنگ یک بروز صورت در چین حظور عدم یا و حظور بر مبنی دلیلی

 نفع به دفاعی اقدام رد بر عموما که شد برشمرده گیرد قرار نابودی خطر با کشور این حاکمیت که نحوی

. باشد پذیرش مورد فعلی شرایط در تواند می فرض این حد چه تا که اینجاست سوال اما است، بوده کره

 پرهیز و جهانی جامعه با بیشتر نزدیکی و اقتصادی اولویت با جهان و غرب با چین سیاست که سالهاست

 آن به نیرو ارسال به اقدام کره جنگ همانند چین جنگ، صورت در اینکه احتمال. دارد قرار مناقشه از

 یافتن پایان شاهد جهان که کره جنگ دوران با موجود شرایط زیرا نیست پذیرفتنی چندان بنماید کشور

 بر مبنی طرفین های درگیری و سرد جنگ بروز با که المللی بین سیاسی ثباتی بی و دوم جهانی جنگ

 از پیش حتی مائو دوران آن در. نیست مقایسه قابل بود، یافته شدت نفوذ تحت مناطق گسترش و حفظ

 نظر صرف و کرد می تلقی شک کای چیان از حمایت سبب به خود دشمن را آمریکا چین، کل بر تسلط

 کره از پس اینکه فرض شد، شمالی کره از حمایت به منجر که استراتژیک و ایدئولوژیک مسائل از

 حاضر شرایط در. افزود موضوع این بر گذشت می انقالبش از سال یک زمان آن که برسد چین به نوبت

 دلیل به شمالی کره منافع، تامین الزامات جز به است، نموده پیدا چین به تام وابستگی شمالی کره که

 در البته که زیرا است شده چین برای معضلی به تبدیل مواردی در حال عین در داخلی مشکالت بروز

به کره جنوبی و سایر کشورها بلکه  تنها نه که مهاجرانی سیل کشور، این اشغال و جنگ بروز صورت

 و خواسته طور به همچنین و است ای منازعه گونه هر بروز میلی بی بر دلیلی خود برند می پناهبه چین 

 نموده ایجاد چین برای کشور آن رفتار قبال در مسئولیت نوعی تلویحاا  کره بر چین گذاری تاثیر ناخواسته

 های فعالیت بروز دلیل به شمالی کره با جنگ از پس است ممکن الطبع به که هایی ناآرامی آن جز به و

 تبدیل درگیر دائماا  محلی به را کره تنها نه و دهد رخ کره نظام طرفداران جویانه تالفی و دارانه جانب

 دخالت بدون که حکومتی البته صد و شود تبدیل چین فراری مخالفین برای منیأم به جهتی از بلکه سازد

 احتمال که است دلیلی جمله از شود، می چین مخالف یحتمل که شود شمالی کره اداره دار عده پکن



 این که نماید غرب با همراه را خود چین که است این محتمل باری .دهد می افزایش را چین دخالت

 .است تر منطبق حاضر شرایط با فرضیه

 جنگ بروز صورت در که تردیدی از نظر صرف که است مبرهن و واضح هم چینی دولتمردان برای

 و مخالفت هرگونه چین شدیدتر بسیار و مشابه سیاق به که شمالی کره فعلی دولت دارند، خود تصمیم از

 لحاظ این از که نماید می سرکوب و کنترل شدت به جامعه در را خواهی تجدیدنظر و طلبی اصالح

 حقوق و مدنی و سیاسی های آزادی نفی لحاظ از جهان دولت سرکوبگرترین عنوان که سالهاست

 طرف حاکمی با فقط کشور آن در عمل در چین داده، اختصاص خود به را بشر حقوق نقض و شهروندی

 با ارتباط طبیعتاا  که داند می جامعه پاسخگوی را خود که حکومتی با نه است خود اختیار مرید که است

 شده مخالفان برای پایگاهی نبودامنیت و  حیث به کشور آن مرزهای حافظ و بوده آسانتر دولتی چنین

 جنوبی کره به احیاناا  یا و شود حاکم شمالی کره در دیگری سیاسی نظام هر که صورتی در اما است

 .بود خواهد کشور آن کنونی حاکمان توسط جامعه با رفتار وضعیت با متفاوت بسیار حکماا  گردد، ملحق

 داشته نقشی اخیر های بحران در چین حکومت خود آیا که است مطرح همواره بزرگ سوال این البته

 ایفا منطقه خصوص به و جهانی مسائل در را چین بازی کارت نقش شمالی کره آیا یعنی خیر، یا است

 یک تا است تر نزدیک توطئه تئوری به آن به شده داده جوابهای به بعضاا  حتی که سوالی نماید؟ می

 آن فعلی وضعیت در مورد ترین پذیرفتنی اما است مطرح زمینه این در متعددی ابهامات. سیاسی استنباط

 در چین اقتصاد المللی بین نفوذ رغم علی زیرا پذیرد پایان چین سود به تواند نمی آفرینی تشنج که است

 سیاسی پرستیژ حفظ و جهان تجاری بازار به وابستگی جهت به کشور این انزوای ظرفیت جهان، سراسر

 راهبردهای اتخاذ عدم در بتواند هم را شمالی کره حتی رسد می نظر به که است نحوی به کشوراین 

 مطمعناا . بگزارد فشار تحت را است المللی بین خواست بر منطبق موارد بسیاری در که خود نامطلوب



 ترتیب همان به نیز چین برای است ناخوشایند غرب برای که همانطور اتمی و موشکی سازی بحران

  .بشود فلج فعالیت ادامه از منطقه در خود تجاری شرکای مهمترین از یکی نخواهد که است

 این ببنید شمالی کره با جنگ از ناگزیر را خود آمریکا صورتی در که پنداشت توان می چنین کل در

 پندارد می خود خلوت حیات را شمالی کره گفت توان می که چین همکاری داشتن نظر در بدون تصمیم

 برای مانعی به که چین المللی بین کنونی شرایط تمام رغم علی بتواند بسا چه که است ممکن غیر امری

 این که نماید وادار تسلیحاتی و مالی حمایت به یا و واداشته مستقیم دخالت به را آن شده، تبدیل کشور آن

 چین تواند می آمریکا با شدن مستقیم جنگ طرف چون رود می شمار به پذیرتر انجام امری آخر مورد

 چین گیری شکل از مدید مدتی گذشت با اینکه کما بکشاند المللی بین انزوای و بایکوت یک به را

 جز به که مائو دوران در حتی نپذیرفت صورت تایوان گیری پس باز جهت موثری اقدام خلق جمهوری

 است نشده انجام تایوان خصوص در اقدامی داشت، وجود آمریکا با ای خصمانه رابطه آن آخر سال چند

 ،(شود می جنوبی و شمالی کره تشنجات همان مشابه تایوان با چین تشنج اینکه داشتن نظر در با البته)

 ابر یک به رسما است ممکن کشور این چین با برخورد صورت در است آگاه نیز آمریکا که هرچند

 های سیاست از نامشخصی و جدید دوران سرآغاز تواند می خود که گردد مطرح نظامی جدید قدرت

 .شود تبدیل سرد جنگ از پس دهه دو به نزدیک از پس برانگیز منازعه


