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چکیـده
چین و آمریکا با اینکه بهلحاظ اقتصادی به یکدیگر نیاز دارند ،اما بهلحاظ مساال راب اردی رقیا
بم محسوب می شوند .یکی از این موارد مهم که نمایانگر اختالف و رقابت آنها اسات ،بحاراد در
ش هجزیره کره است .مهار و کنترل سالحبای بستهای کره شمالی بهویژه در یا
اولویتبای اساسی سیاست خارجی آمریکا بوده و لتا موج

دباه شتشاته از

فعالیات شساترده واشانگتن در ایان

ش ه جزیره در اتحاد با کره جنوبی شده است .درشیری و تقاب احتمالی در ش هجزیره ،تهدیدی مهم
برای امنیت سرزمینی و ث ات چین است؛ لتا موضوع بستهای کره شمالی ت دی به دغدغاهای مهام
برای سیاست خارجی چین شده است .یافته بای پاژوب

حااکی از آد اسات کاه چاین در حاال

حاضر نزدی ترین متحد کره شمالی ،بزرگترین تأمینکننده غتا ،سوخت و ماشینآالت صانعتی و
پرنفوذترین کشور بر کره شمالی است .چینیبا تالش دارند که توسعه برنامهبای بستهای و تولیاد
موش بای بالستی

کره شامالی را متوقاک کنناد ،زیارا درشیاری و بحاراد در شا هجزیاره کاره،

پیامدبای زیادباری برای اقتصاد چین خوابد داشت و از سوی دیگر ،تالش دارند که از بحراد کره
شمالی برای تأمین منافع خود در برابر آمریکا در موضوعاتی مانند تایواد و ت ت بهارهشیاری کنناد.
بررسی دیپلماسی چین در ق ال بحراد کره شمالی و بهرهشیری از این بحراد در رقابت اساتراتژی
با آمریکا مهمترین بدف این پژوب

است.

 واژگان کلیدی:
موازنه قدرت ،سالحبای بستهای ،ژلوپلیتی  ،رقابت استراتژی .
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مقدمه
روابط چین و آمریکا با توجه به نیاز دو طرف به بهرهگیری از ظرفیتتهتای متاابتل ،از
پیچیدگیها و پویاییهای فراوان و چندوجهی برخوردار است .آمریکا و چین در عتین رقیتب
بودن ،شریک هم نیز هستند .آنها در عرصه ژئوپلیتیک ،رقیتب و در عرصته اقتصتاد ،شتریک
هم محسوب میشوند و هنگامیکه تعامل آنها به بعد مدیریت چالشهای جهانی و منطاهای
سرایت پیدا می کند ،همکاری در برخی موضتوعا و برختورد و تضتاد در موضتوعاتی دیگتر
نمایان می شود .یکی از این موارد مهم ،کره شمالی است؛ کشوری که ستبب شتده آمریکتا و
چین هنگامی که برای جلوگیری از جنگ و منازعه همکتاری کترده و شتریک هتم هستتند،
درعینحال علیه هم نیز اقدام کنند .چین به کره شمالی کمک متیکنتد کته منطاته حائتل
استراتژیک در ماابل نفوذ آمریکا را حفظ کند ،درحالیکه آمریکا حضتور ناتامی قدرتمنتد و
ساختار اتحاد 1در منطاه را حفظ میکند تا در ماابل قدر روبتهرشتد چتین تتوازن ایجتاد
نماید .چین ،خواستار حفظ ثبا و امنیت در محیط پیرامونی امنیتی خود است .بترای ایتن
کشور حفظ و تداوم رشد اقتصادی مهمتر از هر چیزی است .پیشنیتاز رشتد اقتصتادی نیتز
حفظ ثبا و امنیت است .لذا این کشور تالش میکند که در بحران کره شمالی بتا استتفاده
از دیپلماسی پیچیده و چندوجهی ،از این بحران به بهترین نحو ممکن بترای تتیمین منتاف
ملی خود بهره گیرد و از آن بهعنوان مسئلهای مهم برای دریافت امتیتاز از آمریکتا استتفاده
کند .در مطالعا انجام شده درباره رقابتت چتین و آمریکتا ،بیشتتر پژوهشتگران بتر مستائل
اقتصادی متمرکز شده اند و کمتر به مسائل ژئواستراتژیک و ناش یک بتازیگر ثالتد در ایتن
روابط و رقابت پرداخته شده است .این مااله درصدد پاسخگویی بته ایتن پرستش استت کته
«بحران هسته ای کره شمالی چه ناشی در رقابت استراتژیک جمهوری خلق چتین و ایتا
متحده آمریکا دارد؟» در پاسخ به این پرسش ،فرضیه مااله این است که «با توجته بته گتره
خوردن مناف چین بته حفتظ ثبتا و امنیتت در محتیط پیرامتونی و نیتز نفتوذ سیاستی و
. Alliance Structure
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اقتصادی فراوان این کشور بر کره شمالی و ازآنجاکه توقف و کنترل برنامه ناتامی هستتهای
کره شمالی یکی از مناف و دغدغههای مهم ایا

متحده در شبه جزیتره کتره نیتز هستت،

شرایطی ایجاد شده است که رقابت استراتژیک واشنگتن و پکن به این بحتران تستری پیتدا
کرده و زمینه مناسبی برای بهرهبرداری طرفین از این بحران برای دریافت امتیاز از یکتدیگر
فراهم شود» .روش پتژوهش ایتن تحایتق ،توصتیفیت تحلیلتی و روش گتردآوری اطالعتا ،
استفاده از مناب کتابخانهای اعم از کتابها و ماالههای انگلیسی و فارسی و اسناد موجود در
این مورد است.
 .4پیشینه روابط چین و آمریکا از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد
پس از به قدر رسیدن حکومت کمونیستی در چین به ریاستت متائو ،روابتط چتین و
آمریکا قط شد و آمریکا این ناام کمونیستی را بتهرستمیت نشتناخت .ایتن رونتد تتا ستال
 1372ادامه داشت .در این سال پس از سفر نیکسون به چین ،روابط دو کشتور برقترار شتد،
اما این روابط دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است.
از اواسط دهه  1371روابط دو کشور بهسمت همکتاری ستوی یافتت و حتتی پتیش از
عادیسازی روابط با چین ،بحدهایی در مورد برقراری روابط ناامی با پکتن بتهگونتهای کته
مناف امنیتی آمریکا را برآورده کند ،صور گرفت .در ژانویته  ،1311هارولتد بتراون ،1وزیتر
دفاع آمریکا ،به چین سفر کرده و زمینه های برقراری روابط با ارتش این کشور را فراهم کرد.
آمریکا در سال  ،1311سیاست ممنوعیت فروش تسلیحا ناامی به چتین را لوتو کترد .در
سال  1311نیز سیاستگذاران آمریکا در اندیشه توسعه همکاریهای ناامی با چین بودند و
در این مورد گفت وگوهایی بین آنها انجام شد .بین سالهای  1311تا  1317آمریکا موافات
کرد که چهار برنامه فروش تجهیزا ناامی خارجی بته چتین انجتام شتود ،امتا ایتن دوران
شتتکوفایی روابتتط ،چنتتدان دوام نیتتاورد و آمریکتتا در واکتتنش بتته ستترکوب و کشتتتار
تااهرا کنندگان در میدان تیانمن ،تماسهای ارتش به ارتش 2و فروش تسلیحا به چتین
را در ژوئن  1313به حالت تعلیق درآورد .در فوریه  1331نیز قانون تحریم فروش تسلیحا
. Harold Brown
. Mil-to-mil
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به چین در آمریکا تصویب شد .پس از بهقدر رسیدن کلینتون ،او تالش کرد روابتط میتان
دو کشور را احیا کند .در اواخر سال  ،1339تالش دولت کلینتون برای بهبود روابتط ،نتتای
محدودی در پی داشت و سطح همکاری همانند دهه  ،1311به روابط ناامی کشتیده نشتد.
در آن زمان این دو کشور بهلحاظ راهبردی علیه اتحاد شوروی فعالیت میکردند و آمریکا به
چین تسلیحا ناامی میفروخت .این روابط ،روبهبهبتود بتود ،امتا بحتران تنگته تتایوان در
سالهای  ،1331-1331اشتباه ناتو در بمباران سفار چین در یوگسالوی در سال  1333و
بحران تصتادف هواپیمتای  EP-3در  2111دوبتاره باعتد تیرگتی روابتط شتد .از ایتن دوره
بهعنوان دوران تعامل دوباره و احیای مجدد بحرانها 1یاد میشود .تیرگی روابط در این دوره
منجر به قط روابط نشد و در سال  ،2111دولت جورج بتوش ،سیاستت تعامتل بتا چتین را
ادامه داد .در این زمان ،وزار دفتاع آمریکتا نیتز برنامته همکتاریهتا و تعتامال ناتامی را
بهگونهای محتاطانه دوباره از سر گرفت .بالفاصله پس از اینکه بازبینی روابتط آغتاز شتد ،در
اول آوریل  ،2111جنگنده  F-8ناامی چین با هواپیمتای شناستایی  EP-3آمریکتا بتر روی
دریای چین جنوبی برخورد کرد .خدمه و کارکنان  EP-3در جزایر هاینان 2چین فرود آمدند
و چین آنها را بهمد  11روز بازداشت کرد .مااما چین خواستار معذر ختواهی آمریکتا و
پرداخت غرامت شدند .پس از این حادثه ،دوباره همکاریهای ناامی محدود شتده و مبنتای
انتخابی و موردی 9پیدا کرد.

در بهار  ،2112هو جین تائو ،معاون رئیس جمهور چین و در اکتبر همان سال جیانتگ
زمین ،رئیسجمهور چین به آمریکا سفر کردند .پس از آن ،وزار دفاع آمریکا گفتوگوهتای
مشورتی دفاعی 1با چین را از سر گرفت (نخستینبار در سال  1337برگزار شتده بتود) و در
سال  2119معاون رئیس کمیسیون مرکزی ناامی و وزیر دفاع چین 1به آمریکا سفر کردند.
سپس ریچارد مایر ،رئیس ستاد مشترک آمریکا ،در ژانویه  2111از چین دیدار کرد (Kan,
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. Re-engagement and Recovery from Crises
. Hainan
3
. Selectively and on a Case-by-Case Basis
4
). Defense Consultative Talks (DCT
5
. Vice Chairman of the Central Military Commission (CMC) and Defense Minister
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) .2013 :2تا سال  2111هنوز تعامال ناامی 1دو کشور در ستطح بستیار محتدودی قترار
داشت تا اینکه در سپتامبر  ،2111دریاسا ر ویلیام فالون ،2رئیس ناوگان اقیانوس آرام ،برای
تاویت همکاری های ناامی به چین سفر کرد .او در مورد کاهش تنشها ،همکاری در زمینه
بالیای طبیعی ،مبارزه با آنفو نزای مرغی صحبت کرد .وی همچنین تیکید کترد کته تتالش
میکند تماس های ناامی دو کشور افزایش یابد و از مااما ناامی چین دعو کترد کته از
تمرین های ناامی نیروهای آمریکا بازدید کنند .در اکتبر  ،2111دونالد رامسفلد ،وزیر دفتاع
وقت آمریکا از چین دیدار کرد که این دیدار ،پس از دیدار ویلیام کوهن ،وزیتر دفتاع آمریکتا
در سال  2111از چین ،دومین دیدار وزیر دفاع آمریکا بود .پس از آن نیتز در ژوئیته ،2111
با ترین ماام ناامی چین ،یعنی ژنرال گائو بوکسیونگ 9از واشنگتن دیدار کرد.
چینیها ضمن مذاکره دربتاره تستلیحا هستتهای ،مخالفتت بتا تهدیتدهای ستایبری و
همکاریهای ناامی آمریکا با تایوان ،این ادعا را مطرح میکنند که عملکرد آمریکتا در فتروش
هواپیماهای شناسایی و جاسوسی و سایر تسلیحا به تایوان ،مان مهمی بترای همکتاریهتای
نزدیک است؛ هرچند آمریکاییها گاهی اوقا فروش تسلیحا به تتایوان را بته حالتت تعلیتق
درمیآورند .در این مورد ،رابر گیتس ،وزیر دفاع وقت آمریکا در یک کنفترانس خبتری در 7
مارس  2117گفته بود که ایا

متحده ،چین را یک «دشمن استراتژیک »1نمیداند ،بلکه این

کشور را «شریک در برخی زمینهها »1و «رقیب در زمینههای دیگر »1میداند و تیکید میکنند
که فاط باید زمینههای اعتماد متاابل ایجاد شود.
با وجود این ،مااما آمریکایی در مورد عدم شفافیت چینیها بهویژه پتس از آزمتایش
تسلیحا ضدماهواره 7در ژانویه  2117ابراز نگرانی میکردند ،با اینحال روابط کماکان ادامه
داشت .پس از اینکه رئیس جمهور و کنگره ،مجوز فتروش تستلیحا بته تتایوان را در اکتبتر
 2111و ژانویه  2111صادر کردند ،چین دوباره مباد

ناامی را بهحالت تعلیق درآورد .در
1

. Mil-to-mil Interactions
. Admiral William Fallon
3
. General Guo Boxiong
4
. Strategic Adversary
5
. Partner in some Respects
6
. Competitor in other Respects
7
. Anti-satellite (ASAT) Weapon
2
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ژوئیه  2113نیز اوباما بر تداوم همکاری های ناامی با هدف کتاهش اختالفتا تیکیتد کترد
).(Kan, 2013 :3-4
در سال  2111-2112خبرهایی درباره توازن دوباره استراتژیک آمریکا در ماابل چتین
مطرح شد .این اخبار به چین اینگونه الاا کرد که آمریکا درصدد ایجاد سد در ماابل نیتروی
ناامی این کشور ،شبیه جنگ سرد است ،اما دولت آمریکتا توضتیح داد کته مناتور از ایتن
استراتژی تنها بعد ناامی نیست ،بلکه هدف ،در پیش گرفتن استراتژی جام تری بتوده کته
شتتامل ابعتتاد دیپلماتیتتک ،دفتتاعی و اقتصتتادی و همچنتتین برقتتراری روابتتط ستتازنده و
همکاریجویانه با چین نیز هست.
هو جین تائو ،رئیسجمهور چین در  11ژانویه  2111به آمریکا ستفر کترد .ایتن ستفر
نشاندهنده تعامال سطح با در روابط دو کشور و مهمترین دیدار رؤسای جمهور دو کشور
از زمان بازدید دنگ شیائوپینگ از آمریکا در سال  1373بود .در پایان ،یک اعالمیه مشترک
صادر شد که نکته مهم آن ،تعریف دوباره روابط میان دو طرف بهعنوان «تالشی برای ایجتاد
مشارکت دوستانه 1سودمند برای طترفین و مبتنتیبتر احتترام متاابتل» بتود .در واقت ایتن
اعالمیه ،توصیفکننده روابط آینتد ه چتین و آمریکتا استت .ایتن امتر بترای دو طترف ارزش
استراتژیک زیادی دارد که در دهههای آینده روابط باثبا تر و قویتری برقرار کرده و موانت
موجود را برطرف کنند.
ایجاد «مشارکت دوستانه» نیازمند تالش دو طرف است .در طول دوره پتس از بحتران
مالی جهانی روابط آمریکا و چین در سه سطح توییر کترده استت .در بستیاری از زمینتههتا،
آمریکا داور نهایی 2نام جهانی نیست .کشورهای صنعتی همچون ژاپن و برختی کشتورهای
اروپایی ،از کاهش نسبی قتدر اثرگتذاری جهتانی ختویش و فاتدان خوداتکتایی 9ناراضتی
هستند .درعینحال ،قدر های نوظهوری مثل چین ،روسیه ،هند و برزیل ناش مهمتتری را
در اداره امور جهان برعهده گرفتهاند .بهلحاظ منطاهای نیز دهه روابط خوب میان دو کشتور
در منطاه آسیات پاسیفیک پس از اینکه باراک اوبامتا تمرکتز سیاستت ختارجی ختویش را از
1
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ضدتروریسم به ژئوپلیتیک توییر داد ،پایان یافته است و منطاه آسیا ت پاسیفیک دوباره برای
واشنگتن اهمیت استراتژیک پیدا کرده است و انتاار متیرود کته رقابتت دو کشتور در ایتن
منطاه شدیدتر شود .عالوه بر این ،حمایت عمومی از بهبود و افزایش روابط در هر دو کشتور
کاهش یافته است .در آمریکا ،مشتکال اقتصتادی و نگرانتی از آینتده ،برختی نگرانتیهتای
عمومی را در مورد آینده نام جهانی و توییرا جهانی به ویژه صعود چین ایجاد کرده است.
روابط اقتصادی از یک رابطه مناسب و مکمل میان دو کشور به یک رابطته رقتابتی 1تبتدیل
شده است ).(Wang, 2011 :18-20
از نار سیاسی نیز دو کشور به سختی در مورد موضوعاتی مانند موضوع هستهای ایران،
برنامه هسته ای کره شمالی ،و رژیم سیاسی میانمار ،مایل به همکاری هستند .بهدلیل فادان
اعتماد متاابل ،منازعه میان یک قدر استاراریافته و یک قدر درحتالصتعود ،گریزناپتذیر
است .اما سفر هوجین تائو به آمریکا و تیکید بر مشارکت دوستتانه بتا ایتن کشتور متیتوانتد
منجر به کنترل درگیریها ،وابستگی متاابل عمیق تر و همکاری بیشتتر شتود .در مشتارکت
دوستانه تیکیتد بتر «همکتاری در ستطح بتا « ،»2تعتامال ریشتهدار »9و «اعتمتاد متاابتل
قویتر »1است.
در همکاری سطح با  ،آمریکا و چتین بایتد ناتش اصتلی را در اداره جهتان 1و اصتالح
نهادهای بینالمللی برعهده گیرند .در تعامال ریشه دار ،دو کشور روابط نزدیتک و آرامتی را
در سطحهای راهبردی دارند و تصمیمگیرندگان دو کشور ،درک مناسبی از روابتط متاابتل و
انتاارا همدیگر دارند .در اعتماد متاابل عمیق تر ،دو کشور باید بهطور فعالی راههای ایجاد
اعتماد متاابل را بررسی کنند ).(Wang, 2011: 24
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 .2روابط اقتصادی آمریکا و چین
اصالحا اقتصادی و تجاری در چین که از سال  1373آغاز شده است ،این کشتور را بته
سری ترین اقتصاد درحالرشد جهان تبدیل کرده استت .رشتد اقتصتادی و آزادستازی تجتاری
ازجمله تعهدا تجاری جام برای ورود بته ستازمان تجتار جهتانی در ستال  ،2111روابتط
بازرگانی چین و آمریکا را گسترش داده و بخش مهمی از روابط اقتصادی آنها را دربر میگیرد.
روابط تجاری دو کشور بالفاصله پس از برقتراری روابتط دیپلماتیتک در ژانویته 1373
بهسرعت افزایش یافت .در ژوئیه  1373یک موافاتنامه تجاری دوجانبه 1امضا شد .در ستال
 1373زمانی که چین اصالحا اقتصادی خویش را آغاز کترد ،کتل تجتار چتین ت آمریکتا
(صادرا و واردا )  2میلیارد د ر بود .چین در این زمان ،بیستوستومین ماصتد صتادرا
محصو

آمریکایی و چهلوپنجمتین کشتور بتهلحتاظ صتادرا محصتول بته آمریکتا بتود

) .(Morrison, 2013 :2در سال  ،2111کل تجار دوجانبه  113میلیتارد د ر بتود کته از
این میزان ،حدود  111میلیارد د ر ،صادرا به چین و حدود  131میلیارد د ر نیتز واردا
از چین بوده است .چین در سال  2119دومین شریک بزرگ تجاری آمریکا (پس از کانتادا)،
سومین بازار صادرا محصو

آمریکایی (پس از کانادا و مکزیک) و بزرگترین صادرکننده

به آمریکا بوده است ) .(Morrison, 2013: 2-3در سال  ،2111چین تبدیل به بتزرگتترین
شریک تجاری آمریکا شد ،ولی همچنان سومین بازار صادرا محصو

آمریکایی باقی ماند

که نشان میدهد میزان صادرا چین به آمریکا افزایش یافته است .بر استاس بترآورد وزار
خزانه داری آمریکا ،صادرا آمریکا به چین در سال  2111باعد ایجاد و حفتظ حتدود 211
هزار شول در آمریکا شده است.
نگرانی عمده بسیاری از سیاست مداران آمریکایی میزان کسری تجاری 2با چین استت.
این کسری تجاری از  11میلیارد د ر در سال  1331بته  211میلیتارد د ر در ستال 2111
رسیده و به  227میلیارد د ر در سال  2113کاهش یافته است (بتهدلیتل رکتود اقتصتادی
جهانی) ،سپس دوبتاره بته  279میلیتارد د ر در ستال  231 ،2111میلیتارد د ر در ستال
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 911 ،2111میلیارد د ر در سال  ،2112و  921میلیارد د ر در سال  2119رسید .میتزان
کسری تجاری آمریکا با چین در سال  ،2112بیشتر از کتل کستری تجتاری آمریکتا بتا 21
کشور عضو اتحادیه اروپا ،کشورهای عضو اوپک و ژاپن بوده است ).(Morrison, 2013: 5-9
این میزان به روند صعودی خود ادامته داده و بته  919میلیتارد د ر در ستال  2111و 917
میلیارد د ر در سال  2111افزایش یافته است ).(Martin, 2016: 2
سرمایهگذاری های دوجانبه نیز بخش بزرگی از روابط تجاری آمریکا و چین را به ختود
اختصاص دادهاند .سرمایهگذاری های چین در آمریکا به چندین گروه تاستیم متیشتود کته
شامل دارایی هتای اورای بهتادار ،سترمایهگتذاری مستتایم ختارجی ،و سترمایهگتذاریهتای
غیرقرضهای 1دیگر است .اورای قرضه وزار خزانهداری آمریکتا کته بته دولتت فتدرال بترای
کسری بودجه تجاریاش کمک میکند ،مهم ترین این اورای است که بخش زیادی از آن بته
چینیها اختصاص یافته است .خریداری اورای قرضه وزار خزانتهداری توستط چینتیهتا از
 111میلیتتارد د ر در ستتال  2112بتته  1/9تریلیتتون د ر در متته  2119افتتزایش یافتتت.
بهاینترتیب ،چین تبدیل به بزرگ ترین خریدار اورای قرضه آمریکا شده است .در این زمینته
سهم چین از  3/1درصد در سال  2112به  21/1درصد در سال  2111افزایش یافته ،به 29
درصد در سال  2111و  21/7درصد در  2112کاهش یافته و بار دیگتر بته  29/2درصتد در
مه  2119صعود کرده است ).(Morrison, 2013: 17
میزان سرمایهگذاری مستایم خارجی میان چین و آمریکا حجم قابلتتوجهی را شتامل
میشود .سرمایهگذاری مستایم چین در آمریکا یکبتاره از ستال  2111بته بعتد بتا جهتش
روبهرو شده و از حدود  1/1میلیارد د ر در سال  2113به  9/9میلیارد د ر در ستال 2111
رسید .این میزان به رشد خود در سال های بعتد ادامته داده و در ستال  2119بته حتدود 1
میلیارد د ر و در سال  2111نیز به میزان  3/17میلیارد د ر رسیده است.
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 .9نقش کره شمالی در روابط چین و آمریکا پس از جنگ سرد
 .3-1دالیل اهمیت کره شمالی برای آمریکا و چین
کره شمالی برای هر دو کشور چین و آمریکا دارای اهمیت زیتادی استت .ایتن کشتور،
همسایه چین درحالصعود بوده و عالوهبر ایتن ،در مستیر هستتهای شتدن کامتل و ستاخت
سالحهای هستهای و موشکهای دوربرد گامهای متوفای را برداشتته استت و ایتن موضتوع
نمی تواند برای آمریکا خوشایند باشد .این سیاست کره شتمالی متیتوانتد بتهطتور مستتایم
امنیت ملی و حتی باای شرکای راهبردی آمریکا یعنی ژاپن و کره جنوبی را با تهدید روبهرو
کند و پایگاه های استراتژیک آمریکا در این کشورها را از بین ببرد .هستهای شدن یک کشور
بهاصطالح یاغی به زعم آمریکا اقتدار و حیثیتت جهتانی ایتن کشتور را نشتانه رفتته و باعتد
بی اعتمادی و تردید شرکای واشنگتن به توانمندی این کشور در حفاظتت از آنهتا در ماابتل
تهدیدهای کشورهای دیگتر متیشتود ) .(Simmers, 2006: 13از ستوی دیگتر ،چتین کته
درحا ل پیمودن مسیر ابرقدرتی و رسیدن به جایگاه قتدر بتزرگ جهتانی استت ،بتا ایجتاد
مزاحمت هایی از سوی آمریکا روبه رو است؛ بنابراین نیاز به ابزار فشارهای متفاوتی در ماابتل
این کشور دارد که بتواند از آنها بهعنوان برگ برنده در ماابتل آمریکتا استتفاده کنتد و کتره
شمالی میتواند این ناش حیاتی را ایفا نماید ،اما باید توجه کرد که چین فاط قصتد دارد از
کره شمالی به عنوان یک ابزار در ماابتل آمریکتا استتفاده کنتد و ختودش هتم عالقتهای بته
قدرتمندتر شدن این همسایه غیرقابلپیشبینی ندارد.
 .3-2تاریخ هستهای کره شمالی
کره شمالی دارای قابلیت تولید تسلیحا هستهای بومی استت .برنامته هستتهای کتره
شمالی پس از جنگ جهتانی دوم و اغلتب بتا کمتک هستتهای چتین و شتوروی آغتاز شتد.
دانشمندان کره شمالی برای مطالعه به مرکز تحایاا هستهای دوبنا 1در شوروی رفتته و در
آنجا شوروی رآکتورهای تحایااتی کوچکی برای آنها فراهم کرد .این رآکتورهتای تحایاتاتی
آزمایشی زیر نار آژانس بینالمللی انرژی اتمی بودنتد ) .(Oberdorfer, 2001: 251پتس از
. Soviet Union’s Dubna Nuclear Research Center
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پایان جنگ کره ،کره شمالی همواره منتار حمله آمریکا بوده است .اما شتوروی کته منتاف
مسلمی در کنترل کره شمالی داشت ،تالش کرد تاجاییکه میتوانستت ،آن را کنتترل کنتد،
زیرا این کشور مایل نبود به جنگ مستایم با آمریکا بپردازد .کره شمالی از آغاز ستال 1313
بهلحاظ سیاسی ،اقتصادی و ناامی به شوروی وابسته شد ).(Steinberg, 2005: 4
پس از آزمایش هستهای چین در سال  ،1311کره شمالی برای کمک گترفتن در زمینته
تحایاا هستهای به چین ن زدیک شد ،امتا چتین ایتن درخواستت را رد کترد .چتون داشتتن
قابلیتهای هستهای را برای کشور کوچک کره شمالی ،مفید و ضروری نمیدانست .کره شمالی
بتتار دیگتتر در ستتال  1371درخواستتت ختتود را تکتترار کتترد کتته دوبتتاره چتتین آن را رد کتترد
) .(Oberdorfer, 2001: 252برخی معتادند کره شمالی در اواخر دهه  1371برنامه هستتهای
خود را آغاز کرده است .تا این زمان ،کره شمالی تعداد زیادی دانشمند هستهای داشتته کته در
رشتههای مربوط به علوم هستهای در مسکو تحصیل کرده بودند و کره شمالی نیتز گتروههتای
درسی مرتبط با علوم هستتهای را در دانشتگاههتای ختود ارائته داد .درسهتایی مثتل فیزیتک
هستهای ،مهندسی الکترونیک ،مهندسی سوخت هستهای ،و مهندسی رآکتتور هستتهای .کتره
شمالی در سال  1311نخستین رآکتور آزمایشی  1مگاواتی خود را بهراه انداخت.
کره شمالی در  12دسامبر  1311به معاهده عدم اشاعه هستهای (ان.پی.تی) پیوست و
بر اساس دستورالعمل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،بازرستی از تیسیستا هستتهای کشتور
تازه وارد آغاز شد که درنهایت مادار اورانیوم غنیسازیشده بیشتری نستبت بته آنچته ختود
کره شمالی اعالم کرده بود ،در سال  1332توسط بازرسان کشف شد .اعالم این خبر که کره
شمالی برنامههای هستهای خود را مخفی نگه داشته استت ،بحرانتی بتهوجتود آورد .ستپس
شورای حکام آژانس در فوریه  1339جلسهای را پشت درهای بسته تشکیل داد که اگر کتره
شمالی از قواعد آژانس پیروی نکند ،پرونده آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع
دهد .همراه با اعمال فشار آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،تمرین مشترک بتا بتردن روحیته
وفاداری تیمی آمریکاتکره جنوبی 1در  3مارس  1339تتنش هتا را بیشتتر کترد .بتا بتردن
روحیه تیمی ،یک تمرین ناامی است که در مواق جنگ برای آوردن نیروها به شتبهجزیتره
. The U.S.-ROK Team Spirit Exercise
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کره وارد عمل می شود .اگرچه اندازه این تمرین کوچتک بتود ،امتا شتامل حتدود 121111
نیروی ناامی آمریکا و کره جنوبی میشد ).(Simmers, 2006: 6-8
کره شمالی این رزمایش را بهمنزله تهاجم بالاوه به این کشور برای پیشگیری از برنامته
هستهایاش اعالم کرد و بنابراین در  12مارس  1339قصد خروج خود از معاهده ان.پی.تتی
را اعالم کرد .بالفاصله پس از اعالم قصد کره شمالی مبنی بر ختروج از ان.پی.تتی بتار دیگتر
مذاکرا آژانس با این کشور آغاز شد .سپس آژانس بینالمللی انترژی اتمتی اجتازه بازرستی
محدود از تیسیسا کره شمالی را کسب کرد .آژانس قصد داشت اثبا کند که کره شتمالی
بهطور کامل از قوانین پیروی میکند .در مه  1331کره شمالی ستوخت رآکتتور  1مگتاواتی
خود را تخلیه کرد.
در جریان مذاکرا در  1ژوئیه  1331رهبر کره شمالی درگذشت .اما مذاکرا در ژنتو
ادامه یافت و درنهایت آمریکا موافات کرد که دو رآکتور آب سبک که ظرفیت تولیتد 2111
مگاوا را داشته باشد و همچنین سالیانه  111111تن ستوخت بته کتره شتمالی بدهتد تتا
زمانی که رآکتورها ساخته شتوند .در اواختر دستامبر  2112کتره شتمالی دوبتاره تستهیال
هستهای یانبییان 1را بهکار انداخت و رآکتور  1مگاواتی خود را نیز احیا کترد و از بازرستان
آژانس خواست که خاک این کشور را ترک کنند .در ژانویه  2119کره شتمالی ختروجش از
 NPTرا اعالم کرد .این کشور دلیل خروج خود را قط صادرا نفت به این کشور بیان کترد
و اعالم نمود که دولت بوش برای انجام یک حمله هستهای پیشدستانه 2برنامتهریتزی کترده
است .در فوریه  2111کره شمالی بهطور رسمی اعالم کرد که دارای ستالح هستتهای استت
).(Simmers, 2006: 10-11
 .4منافع اقتصادی و امنیتی چین و آمریکا :فرصتها و چالشها
روابط چین و آمریکا در طول دهه نخست قرن بیستویکم بهسمت توازن مثبت تکامل
یافته است و بهنار میرسد تا آینده نزدیک ،تداوم داشته باشد .وابستتگی متاابتل اقتصتادی

. Yongbyon Nuclear Facilities
. Pre-emptive Nuclear Strike
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روبهرشد و همکاری دربار ه مسائل مهتم در آستیا و امتور جهتانی ،تمایتل دو دولتت را بترای
پیگیری روابط مثبت و سازنده با هم برمیانگیزد.
البته تکامل روابط دو کشور در دوره پستاجنگ سترد بتدون فرازونشتیب نبتوده استت.
اختالف مناف راهبردی ،اقتصادی ،سیاسی و مناف دیگر در سراسر ایتن دوران بتاقی مانتده
است و باعد ایجاد موانعی برای همکاریهای بیشتتر در آینتده بتین دو کشتور شتده استت.
رهبران دو کشور به اهداف طرف ماابل بدگمان هستند .مسائلی ماننتد تتایوان ،ژاپتن ،کتره
شمالی ،روندهای اقتصادی بینالمللی و سیاستهای داخلی چین و آمریکا میتواند بر روابتط
دو کشور تیثیرگذار باشد .الگوهای روابط بین دو کشور پس از جنگ سرد دوگانه بوده استت،
یعنی ازیک سو بر تعامل سازنده و همکاری جویانه تیکید شده و از ستوی دیگتر ،برنامتههتای
احتمالی و مصونسازی ،1طرحریزی شده اند .این استراتژی بهاصطالح «استتراتژی گتالیور»2
خوانده می شود که به این مناور طراحی شده است که رفتارهای جسورانه یا مدعیگونته 9و
تهاجمی 1یا گرایشهای سیاسی منفی 1طرف ماابل را با شبکهای از وابستگیهای متاابل در
روابط دوجانبه و چندجانبه مهار کند ).(Ross, 2010 :143-144
روابط دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی از فرازونشیب زیتادی برختوردار بتوده استت.
بحران در روابط چین و آمریکا هم زمتان بتا سترکوب میتدان تیتانمن اوج گرفتت ،فروپاشتی
رژیم های بلوک شوروی و درنهایت ،خود شتوروی و ظهتور دموکراستی پرجنتبوجتوش 1در
تایوان ،مبنای همکاری را که از زمان نیکسون شکل گرفته بتود ،از بتین بترد .در ستالهتای
اولیه پس از پایان جنگ سرد ،بحران های زیادی رخ داد .آمریکا خواهان توییر رفتار چین در
عرصه داخلتی و ختارجی و همراهتی آن بتا ارزشهتای آمریکتایی بتود .روابتط در دوره دوم
کلینتون ( )1337-2111از ثبا بیشتری برخوردار شد ،اما در این زمتان نیتز مشتکالتی در
روابط دو کشور وجود داشت و در دوره بوش نیز ادامه یافت.
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رهبران چین درحالیکه تالش میکردند روابط کاری خود با آمریکا را حفظ کننتد ،بته
فشارهای آمریکا نیز واکنش نشان میدادند .آنها گتاهی احستاس متیکردنتد کته رفتارهتای
نمایشی و جسورانه بترای حفتظ منتاف چتین زم استت .ایتن اقتداما شتامل یتکستری
تمرینهای ناامی در حوزه تایوان 3 ،ماه پس از سفر رئیسجمهور تایوان به آمریکا در ستال
 1331و بیاعتبار کردن و سوزاندن 1داراییهای دیپلماتیک آمریکا در چین پتس از بمبتاران
سفار چین در بلگراد در سال  1333توسط آمریکا بود.
در طول دهه  1331بهویژه در اواخر این دهه ،یک دیدگاه وجود داشت که بر این ناتر
بود چین تحت فشارهای آمریکا قرار دارد تا به اصطالح هژمونی آمریکتا در آستیا و جهتان را
بپذیرد .این فشارها به شد با مااومت چین همراه بود .آنها معتاتد بودنتد ادامته ایتن رونتد
منجر به تاابل چین و آمریکا خواهد شد .اما دیتدگاهی دیگتر نیتز معتاتد بتود کته چتین و
آمریکا در آینده ای نزدیک بهسمت همکاری های گسترده پیش خواهند رفت ،زیترا نیازهتای
روبهرشد چین ،این کشور را به این کار متااعد خواهد کرد ).(Ross, 2010 :145
برخی تحلیلگران نیز معتادند که در دهه دوم قترن بیستتویکتم ،رهبتران چتین تتالش
میکنند که سایر قدر های بزرگ را متااعد کنند که از دریچه صلح و توسعه 2با چین برخورد
نمایند .این نگرش جدید که مستلزم حضور بیشتر چین در سازمانها و امور بینالمللی است ،از
دسامبر  2111و پس از انتشار کتاب سفید 9چین با عنوان «ناشه راه توسعه صلحآمیتز چتین»
در حوزه سیاست خارجی ،برجسته شد .در واق این ناشه راه به دیگران نیز اعالم کرد که چین
آماده دفاع از مناف خویش است .از نار این پژوهشگران ،فعالیتهای بینالمللی و دیپلماتیتک
جدید و اثبا گرایی 1چین نهتنها تصور مثبت و سودمندی 1برای چین بهوجود آورد ،بلکه آنهتا
معتادند که چین آغاز به گسترش هنجارهای خود در سطح منطاهای و بینالمللی کرده استت
تا از این طریق ،حائلی برای خود در ماابل تالشهتای آمریکتا در راستتای محصتور کتردن 1و
جلوگیری از بزرگ شدن قدر چین ،بهوجود آورد.
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دولت جورج بوش ( )2111-2111به بدرفتاری و سختگیری در ماابل چین ،مشتهور
است .دولت او هیچگاه نمیخواست که چین را بهعنوان یک رقیب درحتالصتعود ببینتد و از
سوی دیگر ،در تعیین نوع رفتار خود که چین را دشمن بدانتد و یتا دوستت ،تردیتد داشتت.
حتی در قضیه برخورد جنگنده جت چینی و هواپیمای شناسایی آمریکا بر روی دریای چین
جنوبی در آوریل  ،2111دولت بوش حاضر به عذرخواهی نشد و حتتی بترای احیتای روابتط
تالش چندانی نکرد و تنها از طریق وزار دفاع و وزار امور خارجته بترای ایتن کتار اقتدام
کرد ،درحالی که پیشتر ،کلینتون برای این کار نماینده ویژه انتخاب کرده بتود .امتا درنهایتت
خود چین برای احیای دوباره روابط اقدام کرد ،زیرا تیرگی روابط ،بته منتاف اقتصتادی ایتن
کشور ضربه میزد.
الگوهای رفتاری و سیاست خارجی دولت بتوش بتهطتور مشخصتی در ستال  2119در
مورد چین توییر کرد .در این زمان ،مااما آمریکایی از تعامل مالیم با چین صحبت کردند.
هم زمان با این شرایط ،آمریکا درگیر جنگ عرای شده و نارضایتیهای داخلی از سیاستهای
بوش افزایش یافته بود و برنامههای هستهای کره شمالی نیز در سال  2119بهعنوان مشتکل
عمده ای برای آمریکا مطرح شد و لذا آمریکا به این نتیجه رسید که برای حتل ایتن مشتکل
باید از چین کمک بگیرد (.(Ross, 2010: 147-150
چین برای بهبود سیستمهای مدیریت بحران در مناطق مختلف جهان ،گفتتوگوهتای
راهبردی با آمریکا را در حوزههایی مانند تجار  ،نرخهای مبادلته ،حاتوی بشتر ،حفاظتت از
محیط زیست ،انتاال فناوری ،امنیت منطاه ای و اصالح ستازمان ملتل متحتد آغتاز کترده و
ادامه داده است.
 .5روابط استراتژیک چینـآمریکا
سیاستمداران چینی ،راهبردی در سیاست خارجی تدوین کرده انتد کته بتر استاس آن
سعی متی کننتد ،پتن هتدف ختاص را دنبتال کننتد :التفت توستعه و رشتد اقتصتادی؛ بت
اعتمادسازی؛ جت ماابله با محدودیتها؛ دت تنوع مناب ؛ و ،هت کاهش فضای بینالمللی تایوان.
نگرش چین به محیط امنیتی پیرامونی ،دو بعد بسیار مهم دارد .نخست اینکه موفایت چین
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تا حد زیادی وابسته به بینالمللگرایی آن است؛ این اعتااد بهطور عمیای در جامعته ریشته
دوانیده است .دوم ،بیاعتمادی فراگیر به میزان و شد تهدیدا مناف امنیتتی و اقتصتادی
چین است .رهبران چین به این نتیجه رسیدهاند که محیط امنیتت ختارجی آنهتا مطلتوب

1

است و  11تا  21سال آینده یک «پنجره استراتژیک فرصت »2برای چین بهوجود میآورد تا
هدف اصلی تجدید حیا  9ملی خویش را از طریق توسعه مداوم اقتصادی ،اجتماعی ،ناامی
و سیاسی به دست آورد .سیاستمداران چین تالش میکنند ،تا حد ممکن ،این پنجره مثبتت
را از طریق دیپلماسی ایجاد کنند.
دیوید مپتون از دانشگاه جان هاپکینز عنوان میکنتد کته چهتار منبت بتیاعتمتادی
استراتژیک متاابل 1وجود دارد که اگر به اندازه کافی از سوی چین و آمریکا مورد توجه قترار
نگیرد ،شدیدتر خواهد شد .این منتاب عبارتنتد از .1 :تعریتف چتالش روابتط چتینتآمریکتا
بهگونهای که راهحل برد ت برد وجود ندارد؛  .2اشتباه محاسبه قدر چین و آمریکا؛  .9بتروز
خواستهها و عالقه هایی در چین برای توییر شرایط بتازی؛ و .1 ،واکتنش چتالشبرانگیتز بته
کنشهای طرف ماابل .این چهار پدیده یک ترکیب سمی ایجاد میکنند که بهمترور اعتمتاد
متاابل را کاهش میدهد (.)Clarke, 2011: 7-8
جانستون 1از دانشگاه هاروارد معتاد است که چین واقعاً یک سنت رئالیستتی دارد کته
جنگ را عنصری محوری در روابط بیندولتی می داند ،بنابراین ایتن عایتده کته چتین یتک
کشور دفاعمحور 1است را رد میکند .هرچند این نکته قابلتردید است ،اما واضتح استت کته
چین نیز مانند هر دولت دیگری ،راهبردی را دنبال میکند که بهشد متیثر از تجربتههتای
تاریخی ،مناف سیاسی ،و محیط ژئواستراتژیکی است .بنابراین استراتژی کالن چتین اساستاً
به دستیابی به سه هدف درهمتنیتده ارتبتاط دارد .1 :حفتظ ناتم و رفتاه داخلتی بتا هتدف
جلوگیری از کشمکشهای اجتمتاعی؛  .2دفتاع در ماابتل تهدیتدا ختارجی موجتود بترای
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حاکمیت ملی و سرزمین؛ و .9 ،حفظ و ارتاای نفوذ ژئوپلیتیکی بهعنوان یتک کشتور بتزرگ
).(Johnston, 1995: 85
هو جین تائو ،رئیسجمهور چین در تاریخ  11ژانویته  2111از ایتا

متحتده بازدیتد

کرد .این سفر نشاندهنده تعامال سطح با در روابط دوسویه و مهتمتترین دیتدار رؤستای
جمهور دو کشور از زمان بازدید دنگشیائوپینگ از آمریکا در سال  1373بود .در پایتان ایتن
دیدار ،اعالمیه مشترکی صادر شد که نکته مهم آن ،تعریف دوباره روابط میتان دو طترف بتا
عنوان «تالش برای ایجاد مشارکت دوستانه ،1منتاف و احتترام متاابتل» بتود .در واقت ایتن
اعالمیه ،توصیف روابط آینده چینت آمریکا استت .ایتن امتر بترای دو طترف ارزش راهبتردی
زیادی دارد که روابط باثبا تر و قویتری در دهه های آینده برقرار کرده و موانت موجتود را
برطرف کنند ).(Hong gang, 2011 :18
 .6روابط چین و کره شمالی
طی دهههای گذشته ،چین و کره شمالی روابط دوستانهای با هتم داشتتهانتد .مداخلته
چین در جنگ کره تاریب ًا از مترگ حتمتی دولتت کتره شتمالی جلتوگیری کترد .چتین در
سالهای پس از جنگ تا سال  1311نیروهای خود را در کره شمالی نگته داشتت .در ستال
 ،1311کره شمالی و چین معاهده دوستی ،همکاری و کمک متاابل امضا کردند .بتهمتوازا
اینکه روابط شورویتکره شمالی سرد میشد ،کره شمالی روابط فعال خود با چتین را حفتظ
کرد .در اوایل دهه  ،1311کیمایلسونگ 2رهبر وقت کره شمالی ،در طتول بحتران موشتکی
کوبا و منازعه مرزی چین با هند در سال  1312از چین حمایت کرد.
پس از اینکه خروشچف در سال  1311کنار رفت ،شوروی سیاستت آشتتیجویانتهتتری در
ماابل کره شمالی اتخاذ کرد .روابط کره ت چین نیز پس از اینکه ستفار کتره شتمالی در مستکو
اعالم کرد که پکن ادعا کرده منطاه کوهستان پاکتو 9بهعنوان غرامت برای مداخله و کمک چتین
در جنگ کره متعلق به چین است ،روابط دو طرف تیره شد .اما دوباره در سال  1313این روابتط
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بهبود یافته و در سال  ،1371نخستوزیر وقت چین ،چوئن ی 1به کره شمالی سفر کرد .روابتط
گرم میان کره شمالی و چین در دهه  1371ادامه یافت .درحایات ،اختالف مرزی میتان چتین و
کره شمالی ساباه طو نی دارد و حتی برخی در داخل چین معتادند که شبهجزیره کره ،بخشتی
از سرزمین چین است ).(Committe on Foreign Relations, 2012: 3
مناف و هویت های مشترک میان دو دولت بهاندازه ای بود که تداوم روابط دو کشتور را
برای چند دهه تضمین کند .اما این دو فامیل 2خونی از اوایل دهته  1311زمتانیکته چتین
اصالحا اقتصادی و ستازوکارهای بتازار آزاد را بته رهبتری دنتگشتیائوپینگ آغتاز کترد و
هنگامیکه در سال  1332پکن روابط دیپلماتیک کامل با کره جنوبی برقرار کرد ،بهتدری از
هم دور شدند .با وجود این اختالفا  ،روابط رسمی ،بهبود یافته و جریانهتای اقتصتادی در
اوایل سال  2111افزایش یافتند ،تاجاییکه در سال  2113چین بهعنوان اصلیترین شتریک
تجاری کره شمالی ظاهر شد ).(Nanto, 2010: 5-6
در سال  2111سهم تجار کره شمالی با چین  11درصد از کل تجار ختارجی کتره
شمالی را شامل میشد .گردشگران چینی که به کره شمالی ستفر کتردهانتد ،یکتی از منتاب
مهم تیمین ارز خارجی این کشور هستند .در سال  11 ،2111تا  71هتزار گردشتگر از کتره
شمالی دیدن کردهاند درحالیکه این رقم در سال  ،2111حتدود  11هتزار نفتر بتوده استت
) .(Committe on Foreign Relations, 2012: 5پس از ستال  2113کته گفتتوگوهتای
ششجانبه فروپاشید ،وابستگی اقتصادی کره شمالی به چین بیشتر شد؛ بهگونهای که حجتم
تجار بین دو کشور از  2/1میلیارد د ر در سال  2113به  1/1میلیارد د ر در سال 2111
و  1/11میلیارد د ر در سال  2111افزایش یافت ).(Albert, 2016
در سال  191 ،2111شرکت چینی در کره برای فعالیت ثبتت شتدهانتد .کتره شتمالی
دارای حدود  211معدن مختلف شامل زغال سنگ ،سنگ آهن ،مگنزیت ،سنگ طال ،ستنگ
روی ،مس ،سنگ آهک ،مولیبدن ،و گرانیت است .برآوردهتا حتاکی از ایتن استت کته کتره
شمالی حدود  21میلیون تن ذخیره مواد معدنی کمیتاب دارد .در ستال  2111تخمتین زده

. Chou En-lai
. Affinities

1
2

 / 499فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،92شماره  ،8زمستان 4828

میشد که ارزش ذخایر مواد معدنی مهم در کره شتمالی بتیش از  1تریلیتون د ر باشتد .در
سال  2112ارزش آنها بیش از  11تریلیون د ر اعالم شد 11 .درصد از شرکتهتای چینتی
ثبت شده در کره شمالی در زمینه استتخراج زغتالستنگ ،آهتن ،روی ،نیکتل ،طتال و ستایر
کانیها فعال هستند ).(Committe on Foreign Relations, 2012: 5-9
 .6-1سیاست چین در تعامل با کره شمالی
مااما آمریکایی ناش فعال چین در تالش های چندجانبه بترای کنتترل برنامتههتای
هسته ای کره شمالی را تحسین میکنند .اما ماهیت واقعی نگرانیهای امنیتی چین ،اهتداف
سیاسی و گستره نفوذش بر رفتارهای کره شمالی برای بسیاری از ناظران روابط چتینتکتره
شمالی مبهم و پیچیده باقی مانده است .ازیکسو مااما چینی اغلب از آمریکا متیخواهنتد
که با حالتی منعطف و صبورانه با کره شمالی برخورد کنند و از سوی دیگر ،بته تحتریمهتای
سازمان ملل متحد علیه کره شتمالی طتی قطعنامتههتای  )2111( 1711و )2113( 1171
رأی مثبت دادهاند.
واقعیت این است که برخی مااما چینی از سرسختی کره شمالی در تتداوم و توستعه
برنامه هستهای ناامیاش نگران هستند .بنابراین ،پکن به منتادان کره شمالی در روزنامههتا
و مجلهها اجازه انتااد از سیاست های کره شمالی را داده استت ،درحتالیکته پیشتتر چنتین
اجازهای نداشتند ) .(Nanto, 2010: 3با آغاز آوریل  ،2113رسانههای جمعتی و تحلیلگتران
سیاسی به چالش کشیدن بنیادهای طو نی مد سیاست کره شمالی را آغتاز کردنتد .طیتف
طرفدار دیدگاه لیبرال در چین معتادند این کشور بایتد سیاستتهتایش را بتازبینی کترده و
رابطه نزدیک تری را با آمریکا بر سر کره شتمالی ایجتاد کنتد .امتا ستنتگراهتا ،کته بیشتتر
بهوسیله محافاتهکتاران نماینتدگی متیشتوند ،معتادنتد ،منتاف چتین و آمریکتا در حتوزه
شبهجزیره کره اساساً متفاو بوده و چین باید برای روابط خود با متحد قتدیمیاش اولویتت
قائل شود .واکنش افکار عمومی نیز متفاو است .بسیاری از نویسندگان دیدگاه سنتگراهتا
را بیان کرده و انتشار داده و برخی نیز حتی آزمایشهای هستهای پیونگیانگ را ستودهانتد.
درک افکار عمومی چین درباره کره شمالی از طریق سالها پوشتش جانبدارانته رستانههتای
جمعی این کشور از روابط دوستانه دو طرف شکل گرفته است .این امر باعد شده کته درک
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عمومی ،بهویژه نسلهای قدیمیتر ،از کره شمالی تا اندازهای ریشته در گذشتته داشتته باشتد.
درعینحال ،نسل جوانتر که جنگ کره را بهیتاد نمتیآورنتد ،معتادنتد کته اگتر کتره شتمالی
سیاستی را در پیش میگیرد که اشتباه بوده و یا بر ختالف منتاف اساستی چتین استت ،بایتد
اقداما شدید مثل تحریم علیه آن انجام شود ).(Crisis Group Asia Report, 2009: 5-8
دولت چین تیکید دارد که شبهجزیره کره عاری از سالح هستهای یکی از اولویتتهتای
آن است .اگرچه پکن قادر نبوده پیونگیانگ را از نخستین آزمایش هستهایاش در  3اکتبتر
 2111یا دومین آزمایش هستهای آن در  21مه  2113بازدارد ،یا میزان غنیسازی اورانیتوم
کره شمالی را کاهش دهد ،ولی همواره تالش کرده است که سیاست اصولی شبهجزیره کتره
عاری از سالح هستهای را دنبال کند و در این مسیر از تالشهای بتینالمللتی بترای اعمتال
فشار بر کره شمالی حمایت کرده است .از نار پکن ،دیپلماسی ،بهترین راهحل استت .چتین
معتاد است تا زمانیکه آمریکا ،کره جنتوبی و دیگتران در حتال گفتتوگتو بتا کتره شتمالی
هستند ،بهکارگیری ابزارهای قهری و جبری علیه پیونگیانگ بیمعنی است .در این شرایط،
استفاده از دیپلماسی از طریق ابزارهای اقتصادی بهترین ابزار برای برختورد بتا ایتن چتالش
امنیتی است ).(Nanto, 2010: 3-4
 .6-2کره شمالی :حائل امنیتی چین
دهها هزار نفر از مردم کره شمالی در نزدیکی مرزهای شمال شری چین زندگی میکننتد
و آشفتگی سیاسی در کره شمالی ،فروپاشی اقتصادی و جنگ با آمریکا بسیاری از کترهایهتا را
بهسوی چین روانه کرده است .پس از آزمایش موشک بالستیک در ژوئیه  ،2111چین نیروهای
مرزی خود را افزایش داد تا از ورود پناهنتدگان جلتوگیری کنتد ) .(Clarke, 2011: 16چتین
بهطورکلی در مورد کره شمالی دارای نگرانیهایی است که برخی از آنها عبارتند از:
جلوگیری از فروپاشی رژیم حاکم و ایجاد نااامنی در حاوزه پیراماونی چاین.
اولویت مهم چین در شبهجزیره کره این است که از توییرا سیاستی و فروپاشتی اقتصتادی
در کره شمالی جلوگیری کند ،زیرا نتای بالاوهای بترای ثبتا اقتصتادی و اجتمتاعی چتین
بههمراه دارد .بیثباتی در داخل کره شمالی میتواند رژیم حتاکم را بتهستوی سیاستتهتا و
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تحرکا غیرقابلپیشبینی سوی دهتد و درنتیجته تتنشهتا افتزایش یابتد .در ایتن شترایط
فشارهای بین المللی بر کره شمالی افزایش خواهد یافت و امکان تاابل ناامی در شبهجزیتره
کره محتمل خواهد بود .این نگرانیها د یل اصلی پشت پرده حمایت چین از پیونگیانگ از
طریق کمک انرژی و غذایی و مختالفتش بتا هتر نتوع تحریمتی استت کته شترایط را بترای
پیونگیانگ سخت تر از گذشته کند .تحلیلگران چینی همچنین معتادند که فروپاشی رژیتم
کره شمالی میتواند به عدم قطعیت استراتژیک 1یعنی مداخله کره جنوبی یتا آمریکتا منجتر
شود و اینکه اتحاد دوباره دو کره میتواند منجر به این شود کته چتین بتهطتور مستتایم بتا
متحد آمریکا هممرز شود .حضور نیروهتای آمریکتایی در چنتین منطاته حساستی ،بتهطتور
اساسی محیط امنیت منطاهای چین را توییر خواهد داد.
جلوگیری از مهاجرت دستهجمعی .چین  1111کیلومتر مرز طبیعی رخنهپتذیر بتا
کره شمالی دارد .بیثباتی در این کشور میتواند منجر به سیل مهاجر صدها هزار پناهنتده
به چین شود که میزان آن بسیار بیشتر از زمان خشکسالی و قحطتی در دهته  1331استت.
چین نگران است که بههمراه این پناهندگان ،گروههای کوچک شبه ناتامی نیتز وارد ختاک
این کشور شوند و در نتیجة ورود پناهندگان مشکال اجتماعی ،سیاسی و امنیتی بتهوجتود
آید .همچنین پکن نگران است که گسترش ناامنی ،مستاباه تستلیحاتی بتیثبتا کننتده در
محیط پیرامون چین را شدیدتر کند.
جلوگیری از تجارت غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی .درحالیکه کتره شتمالی
بهعنوان یک تهدید مستایم برای چین بهنار نمیرسد ،ولی بیشتر یک تهدیتد بترای رژیتم
عدم گسترش تسلیحا کشتار جمعی است .این کشور ساباه زیادی در تکثیتر موشتکهتای
بالستیک و قارهپیما دارد .مناب اطالعاتی آمریکا اعالم کردهاند که سرزمین چتین در نتیجته
این کار ،تبدیل به گذرگاه یا کانالی برای تجار غیرقانونی تسلیحا شده استت .بتهعبتار
دیگر ،کره شمالی برای کسب سود بیشتر به کشوری بترای ارائته تجهیتزا تولیتد و تکثیتر
سالحهای کشتار جمعی بهصور غیرقانونی و قاچای تبدیل شده است.
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مساباه تسلیحاتی منطاهای .ژاپن و کره جنتوبی کشتورهایی هستتند کته از آزمتایشهتای
هستهای کره شمالی بیش از دیگران احساس ترس میکنند .لذا در داخل این کشورها بهویتژه در
کره جنوبی ،بر توسعه توانمندیهای هستهای برای ماابله با کره شمالی تیکید شده است .پتس از
دومین آزمایش هستهای کره شمالی ،کره جنوبی تصمیم گرفت در ابتکار امنیتی اشاعه 1شترکت
کرده و ژاپن نیز تصمیم به خرید جنگندههای اف 22-از آمریکا گرفتت .آغتاز مستاباه تستلیحاتی
در این منطاه برای چین که سیاست حفظ ثبا و امنیت منطاهای برای تداوم رشد اقتصتادی را
دنبال میکند ،زیانبار خواهد بود ).(Crisis Group Asia Report, 2009: 17-20
 .6-3چین و شبهجزیره کره :تهدید یا فرصت
درگیری میان کره شمالی و جنوبی بارها احیا شده است .وضعیت تنش در طتول دهته
گذشته یا زمانیکه کره شمالی بهصراحت توانمندیهای هستهایاش را اعالم کرده و بهطتور
مخفیانه برنامه تستلیحا هستتهای را گستترش داد ،تتداوم داشتته استت .در ستال ،1339
زمانی که کره شمالی درخواست بازرسی آژانتس بتینالمللتی انترژی اتمتی بترای بازرستی از
تیسیسا هستهای اعالمنشده اش را رد کرد ،موضوع هسته ای در صدر سیاست خارجی ایتن
کشور قرار گرفت و حتی کره شمالی تهدید کرد که از معاهده من اشاعه سالحهتای کشتتار
جمعی 2خارج خواهد شد .این بحران هستهای تنشزا ،کره شمالی و آمریکا را تا حتد جنتگ
پیش برد .در این زمان جیمی کارتر ،رئیسجمهور پیشین آمریکا ،پادرمیانی کرده و در ژوئن
 1331از کره شمالی دیدار کرد و طی دیدار با کیمایلسونگ ،رهبر وقت کتره شتمالی ،ایتن
کشور موافات کرد که از طریق مذاکره به بحران پایان دهد .پس از آن آمریکا و کره شتمالی
به یک چارچوب توافق 9در  21اکتبر  1331در ژنو دست یافتند .بر اساس ایتن توافتق ،کتره
شمالی موافات کرد با دریافت برخی امتیازهای اقتصادی ،برنامه هستهای ختود را تعطیتل و
متوقف کند و اجازه دهد بازرسان آژانس از تیسیسا هستهای این کشور بازدید کنند.

1
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ده سال بعد ،این موافات نامه نات

شتد .آمریکتا اعتالم کترد کته کتره شتمالی دارای

تیسیسا هستهای مخفی و روبهگسترش است .کره شتمالی نیتز آمریکتا را متتهم کترد کته
نمیخواهد موافاتنامه را به طور کامل اجرا کند و در ادامه تیم بازرسی آژانس را اخراج کرد،
از انپی تی خارج شد ،و رآکتور هستهایاش در یانگبییون 1را بازگشایی کرد .در نتیجه این
کار ،کره شمالی و آمریکا دوباره درگیر بحران هستهای شدند .چین با نگرانی ،پیشترفتهتای
هستهای کره شمالی را دنبال میکند .کره شمالی هستهای نتای زیانباری بترای چشتمانتداز
امنیتی شری آسیا دارد .تاابل میان کره شمالی و آمریکا میتواند خطرناک تر نیز بشود .کتره
شمالی هستهای میتواند ژاپن را نیز به هستهای شدن ترغیب کند .اگرچه ژاپنیهتا تتاکنون
بهطور رسمی در اینباره اظهارناری نکردهاند .توسعه سالحهای هستهای در شبهجزیره کره،
مناف ملی چین را در منطاه شری آسیا پیچیده میکنتد .اصتو ً چتین تتا ستال  2112کته
تحت فشار آمریکا برای شرکت در مدیریت بحران دوم هستهای در شبهجزیره قرار گرفت ،به
این دلیل که این امر را سایه جنگ سرد و تداوم آن دوران میدانست ،تمایلی بته شترکت در
مدیریت آن نداشت ).(Gupta, 2008: 39-40
بیمیلی چین به چند دلیل است؛ نخست اینکه ،کره شمالی برنامه هستهای ختود را بتا
کمک اتحاد شوروی توسعه داده است .همته دانشتمندان هستتهای ایتن کشتور در شتوروی
آموزش دیدهاند و چین تاریباً نفوذی برای جلوگیری از جاهطلبیهای هستهای کتره شتمالی
ندارد .همچنین پکن ،شناخت کافی و قابلاتکایی از برنامه هستهای کره شمالی نداشته و لذا
بهنار میرسد توانایی محدودی برای مداخله در بحران دارد.
دوم ،اگرچه چین و کره شمالی متحد یکدیگر محسوب میشوند ،ولی روابطشان همیشته
خوب نبوده است .هنگامیکه چین و اتحاد شوروی در دهته  1311بتا یکتدیگر اختتالف پیتدا
کردند ،کره شمالی بیشتر بهسمت شوروی متمایل شد .زمانیکته چتین در اواختر دهته 1371
اصالحا اقتصادی را آغاز کرد ،کره شمالی برخورد سردی در ماابتل آن داشتت .هنگتامیکته
چین با کره جنوبی در سال  1332روابط دیپلماتیک برقرار کرد ،کره شمالی واکتنش منفتی از

. Yongbyon
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خود نشان داد .در زمان انتاال رهبری کره شمالی از کیمایلستونگ بته کتیمجونتگایتل 1در
اواسط دهه  ،1331چین بهسادگی رابطه با کره شمالی را قط کرد 2و روابط دوجانبه تتا ستال
 1333از سر گرفته نشد .چین در مورد رابطه با کره شمالی محتاطانه عمل میکند.
سوم ،روابط بی ثبا و متزلزل با آمریکا به ناش چین در بحران هستهای کتره شتمالی
صدمه میزند .هنگامیکه بحران اول هستهای کره شمالی در سال  1339آغتاز شتد ،روابتط
چین و آمریکا بهدلیل فاجعه میدان تیانمن در سال  1313در پایین ترین سطح روابتط بتود.
آمریکا تنها می توانست از چین بخواهد که قطعنامه سازمان ملل متحد را وتو نکند .زمانیکه
بحران دوم هستهای کره شمالی شکل گرفت ،روابط درحالاحیای دو کشور بهسبب متواردی
همچون آسیب رسیدن به تجار میان دو کشور ،بمباران سفار چتین در بلگتراد در ستال
 ،1333تالشهای ماابلهجویانه 9جورج بوش برای بازتعریف رابطه آمریکا ت چین بهعنوان دو
رقیب همتراز ،پسروی و عابنشینی داشت.
حملههای تروریستی  11سپتامبر و مبارزه جهانی آمریکا با تروریسم ،چین و آمریکتا را
به هم نزدیک کرد ،اما چین از طرح بوش مبنیبر نام بردن از کره شمالی بتهعنتوان یکتی از
سه کشور محور شرار حمایت نکرد .پکتن بارهتا از واشتنگتن خواستته استت کته دیتدگاه
ماابلهجویانه خود در برابر پیونگیانگ را اصالح کند و بحران را از طریق گفتتوگتو بتا کتره
شمالی حل نماید (البته عده ای بر ایتن ناتر هستتند کته چتین قصتد دارد کتره شتمالی را
بهعنوان اهرم فشاری در ماابل آمریکا بهویژه در مذاکره درباره تایوان نگه دارد).
این دیدگاه از چهار اصل رئیسجمهور ،جیانگزمین 1در متورد روابتط چتین ت آمریکتا
برگرفته شده است .او در اوایل دهه  1331ایتن چهتار اصتل را چنتین بیتان کترد :افتزایش
اعتماد ،1کاهش اغتشاش ،1توسعه همکاری ،7و پرهیتز از ماابلته .1ایتن اصتول بته چتین در
تنایم روابط با آمریکا کمک کردهاند ).(Gupta, 2008 :41-42
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هنگامی که آمریکا برای جنگ با عرای در ستال  2119اعتالم آمتادگی کترد ،بتوش بته
کمک چین برای کاهش بحتران در شتبه جزیتره کتره شتمالی نیتاز داشتت .در ایتن زمتان،
جیانگزمین ،رئیس جمهور چین قول داد که با آمریکتا در زمینته کتاهش بحتران هستتهای
همکاری کند و درعوض بوش نیز تیکید کرد که از استاالل تتایوان حمایتت نکنتد .در واقت
بحران هستهای شبه جزیره کره و موضوع تتایوان ،آمریکتا و چتین را بته هتم نزدیتک کترد.
زمانیکه بحران هستهای کره در سال  2119تشدید شد ،چتین تتالش کترد آمریکتا و کتره
شمالی را به پای میز مذاکره بیاورد.
در این زمان دو مسئله وجود داشت .1 :کره شمالی خواستتار ایتن بتود کته متذاکرا ،
میان آمریکا و کره شمالی انجام شود ،اما آمریکتا متیخواستت کشتورهای دیگتری همچتون
چین ،کره جنوبی ،روسیه و ژاپن نیز وارد مذاکره شوند؛ و .2 ،آمریکا خواهتان ایتن بتود کته
پیش از شروع هرگونه مذاکرهای کره شمالی برنامههای هستهای خود را متوقف کند ،اما کره
شمالی خواستار این بود که ابتدا آمریکا امنیت این کشور را تضمین نماید.
چین در تالش برای خروج از بنبست ،پکن را بتهعنتوان محتل مالقتا ماامتا کتره
شمالی و آمریکا پیشنهاد داد .ابتدا کره شمالی این پیشتنهاد را رد کترد ،امتا پتس از دو متاه
دیپلماسی فشرده ،چین توانست کره شمالی را برای شرکت در مذاکرا ستهجانبته در پکتن
متااعد کند .در واق هدف چتین از متذاکرا سته جانبته ،پوششتی بترای انجتام مالقتا و
گفت وگو میان مااما کره شمالی و آمریکا بود ،زیرا خود چین در متذاکرا شترکت نکترد.
این سیاست با استابال آمریکا و کره شمالی روبهرو شد .درنهایتت بعتدها بتا مشتارکت کتره
جنوبی و روسیه ،چین نیز حاضر شد که قبول مسئولیت کرده و در مذاکرا شرکت کند.
در  29آوریل  ،2119سه طرف درنهایت در پکن دیدار کردند .این نخستتین دیتدار رستمی
از زمان امضای آتشبس جنگ کره در سال  1319بود .تحلیلگران معتادند ،یکی از د یل عمتده
شرکت کره شمالی در مذاکرا سهجانبه این بود که بهطور مستایم دراختیار داشتن بمب اتمتی
را به آمریکا اعالم کند .در این زمان ،آمریکا به عرای حمله کرده بود و بتهمناتور پرهیتز از حملته
دیگر نیروهای آمریکا برای یک توییر رژیم دیگر ،کره شمالی به آمریکا اعالم کرد که نهتنها مجتاز
به داشتن برنامه هستهای است ،بلکه سالح اتمی نیز دراختیار دارد .پتس از آن نیتز کتره شتمالی
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اعالم کرد که در صور تهدید ،آتشبس سال  1319را نا

خواهد کترد .در ایتن زمتان دوبتاره

چین تالشهای دیپلماتیک خود را آغاز کرد و درنهایت کره شمالی موافات کرد که در متذاکرا
ششجانبه شرکت کند ).(Gupta, 2008:43-45
نتیجهگیری
از نار سیاستمداران چینی ،استراتژی سیاست خارجی باید بتواند فضای خارج را بترای
گسترش ،رشد و توسعه چین فراهم کند .در نگاه مااما چینی نوعی بیاعتمادی به فضتای
بین الملل و مناف اقتصادی چین حاکم است .آنها درعینحال تالش میکننتد بترای سترعت
بخشیدن به رشد اقتصادی از توسل به جنگ خودداری کنند .رهبران چین بر ایتن اعتاادنتد
که با توسل به دیپلماسی میتوانند فرصتهای مناسبی برای توسعه اقتصادی خویش فتراهم
کنند .همین امر باعد شده که رهبران این کشور در راستای باثبا کردن روابتط بتا آمریکتا
گام بردارند ،اما درعینحال همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در استراتژی کالن چتین اساستاً
دستیابی به سه هدف درهمتنیده اولویت دارد .1 :حفظ نام داخلی و رفاه؛  .2دفاع در ماابل
تهدیدا خارجی برای حاکمیت ملی؛ و .9 ،کسب و حفظ نفوذ ژئتوپلیتیکی بتهعنتوان یتک
کشور بزرگ.
این سه هدف با حضور آمریکا در منطاه و در نزدیکی مرزهای چتین تنتاق

دارد .چتین

تالش میکند که تهدیدا ناامی خود علیه آمریکا را از طریق کره شمالی ارائه کنتد .در واقت
کره شمالی یک کنشگر نیابتی از سوی چین است که بته رفتارهتای جنتگطلبانته آمریکتا در
منطاه شری آسیا واکنش نشان میدهد و از این راه چین بتواند به اهداف بلندمتد اقتصتادی
خویش نزدیک شود .چین تالش میکند از دریچه اقتصاد به ماابله استراتژیک با آمریکا بپردازد
و برای رسیدن به این توانایی ،باید قادر باشد که یک قدر بازدارنده و حائل ناامی علیه آمریکا
ایجاد کند که درصور نیاز ،آن را تهدید نماید؛ این قدر  ،همان کره شمالی است که برنامهها
و سیاستهایش در راستای کمک به سر و سامان گرفتن اقتصاد چین است.
مناف چین در وجتود ثبتا در شتبه جزیتره کتره ،اغلتب بتا منتاف آمریکتا مبنتیبتر
غیرهسته ای شدن آن و گسترش اصول لیبرالیسم ،تطابق دارد و هر دو ،خواهان صلح در این
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شبهجزیره هستند .الگوی رفتاری چین و آمریکا بر مبنای تیمین مناف ملی خودشان استت.
مناف ملی دو کشور بر این حکم میکند که در روابط دوجانبه بتین خودشتان ،تتنشزدایتی
کرده و از دامن زدن به اختالفا دوری کنند .چین و آمریکا تنها از اهرمهای متفاوتی بترای
اعمال فشار بر رقیب خود استفاده میکنند تا از آزادی عمل طرف ماابتل جلتوگیری کننتد.
آنها برای فرار از درگیری مستایم ،بر آن هستند که از طریق کشورهای کوچکتر منطاه بته
یکدیگر فشار وارد کنند .آمریکا با تحریتک کتره جنتوبی ،ژاپتن و گتاهی استترالیا بتهدنبتال
امتیازگیری از چین بوده و چین نیز با توسل بته دستتآویتز ستالح هستتهای کتره شتمالی
درصدد برقراری توازن منطاهای و مهار خواستههای آمریکا در شری آسیا است.
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