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چکیـده
موضوع بحران میان کره شمالی و آمریکا برخالف بسیاری از بحرانهای موجود در عرص ۀ
جهانی ،کامالً متفاوت و تابعی از مکانیسم دوران جنگ سرد اس  .ازهم ی رو ب یاعتم ادی و
عدم قطعی ،.ادراک ایاالت متحده و کره شمالی را در قبال یکدیگر تعیی کرده اس  .در ای
چارچوب ،آمریکا اصرار دارد تا قبل از رسیدنِ پیونگیانگ به چرخۀ کاملِ بازدارن دیی اتم ی،
ای کشور را بهواسطۀ تحریمهای چندجانبه و تهدید نظامی به زان و درآورد و ک رهش مالی نی
سرسختانه در مسیر تکامل سطوح بازدارندیی هستهای و تضمی بق ا  ،حاض ر نیس  .ت واققی
بدون در نظر یرقت امنی .و مناقع آن حداقل در موقعی .انجماد منازعه شکل بگی رد در ای
میان ،مسائلی همچون تهدیدهای بالقوه ،تعهدات متق اوت ،ت یی ر در اولوی .ه ای دو کش ور،
سیاس.های داخلی و حتی وقایع و رویدادهای برون منطقهای یک ی پ
اق ایش دامنۀ مناقشه و عدم قطعی .منجر شده اس .نظر به ای

از دیگ ری تنه ا ب ه

مه م ،مقال ۀ حاض ر درص دد

اس .به روشی توصیفی -تحلیلی و با استفاده از «نظریۀ بی ی» ،ابعاد و پیام دهای بح ران می ان
دو کشور را مورد توجه قرار داده ،و با بکارییری سناریوهای نظامی موجود و چ الشه ای آن،
به تحلیلِ ای موضوع بپردازد که اطالعات ناقص و عدم قطعی .در بحران دو کشور ،ن ارر ب ه
چه تحوالتی بوده و وقایع احتمالی از چه ویژییهایی برخوردار خواهند بود
▪ واژگان کلیدی
کره شمالی ،عدمقطعی ،.آمریکا ،نظریه بی ی ،سناریو ،کره جنوبی ،برنامه هستهای و موشکی

مقدمه
چندین دهه است که کره شمالی برای همساای نناوبیخ خاود و همنناین ایاات
متحدۀ آمریکا به عنوان یک معضل حاد امنیتی قلمداد مایشاود .یکای از قادیمیتارین
بحران های تینحل نهانی که تاکنون اندیشمندان روابط بینالملل در قالاب نرریاههاا و
مکاتب گوناگونخ علمی ،به ابعاد و ماهیتِ آن پرداخته و در مورد تداوم یا حل این مسالله
دیدگاههایی را مطرح و گاهاً پیشنهادهایی را در اختیاار سیاساتمداران کشاورهای خاود
قرار دادهاند .طی همین مد  ،هر از گاهی و در مقاطع مختلف ،بحران شبهنزیرۀ کره به
مرحل حساس و اوج خود رسیده و در ماواقعی نیاز امیادها بارای آشاتی و صال میاان
طرف های درگیر نمایان شده است .از این منرر ،موضوعا مختلفی پیرامون این مسائله
همنون فرآیند گسترش بحران ،متغیرهای تاثیرگااار بار افازاین تانن شاامل عوامال
داخلی ،منطقه ای ،بینالمللی و همننین رفتارشناسی سیاسی مناسبا دو کره از زوایای
مختلف قابل شناسایی و ارزیابی است که میتوان آنها را به بحث گااشات اماا در اینجاا
مشخصاً بنا داریم پینیدگیخ بحران ماکور را صرفاً میان کره شامالی باا محاور آمریکاا -
کره ننوبی مطم نرر قرار دهیم.
میدانیم که بحران کره شمالی ظرف یک سال اخیر وارد مرحلا نادیتاری شاده
است .در واقع از ابتدای سال  2017و روی کار آمدن دونالد ترامپ در واشانگتن ،نهاان
شاهد افزاین تهدیدهای نرامی این کشور در شبهنزیاره کاره باوده اسات ،و همزماان
پیونگیانگ نیز با آزماینهای موشکی و هستهایخ متعدد و متناوب ،آمریکا را باه حملاه
هستهای تهدید کرده که در پی آن ،چگونگی برخورد با این کشور ،به یکی از موضاوعا
مهم و روزمرۀ مقاما واشنگتن و پنتاگن تبدیل شده است تا نائیکه رئیسنمهور این
کشور در توئیتها و سخنرانیهای گااهوبیگااه خاود ،برخاورد نادی باا کاره شامالی را
محتمل دانسته و در مقابل نیز ،کره شمالی از احتمالخ هادف قارار دادنخ نزیاره گاوام و
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خاک آمریکا سخن به میان آورده است .موضوعی که برخی از تحلیلگران و سیاستمداران
را وا داشته تا ماهیت و ابعاد این بحران را همنون فضاای نناگ سارد ارزیاابی کارده و
نسبت به احتمالخ وقوع ناگهانیخ ننگ هستهای هشدار دهند.1
نکت قابل تونه اینکه بر خالف استراتژی امنیت ملی دولت بااراک اوباماا در ساال
 2015که در آن تنها سه بار و آن هم به صور کلی به مسئله کره شامالی توناه شاده
بود ،سند دولت ترامپ  16بار باا نزئیاا باه موضاوع خطار تاوان اتمای کاره شامالی
میپردازد و با اشاره به ضرور ایجاد اتحاد میان کشورهای شرق آسیا علیه ایان کشاور،
آورده است« :رژیم کره شمالی به سرعت در حال شتاب بخشیدن به برنامههای سایبری،
هستهای و موشکهای بالستیک خود است .تالش کره شامالی بارای دساتیابی باه ایان
تسلیحا  ،تهدیدی نهانی است و به پاسخی نهانی نیااز دارد» .2از ایان منرار تراماپ
عمالً نشان داده است که دولت نمهوری خواهِ وی خواهان برخورد سریع و سخت با رژیم
کره شمالی است .البته چهار رئیسنمهور قبل از ترامپ نیاز ایان ادعاا را مطارح کارده
بودند که «همه گزینهها روی میز است» اما هیچکدام نتوانستند مسیر توسع موشکی و
هستهای پیونگیانگ را متوقف کنند .دلیال آن ساهلانگااری ،اعماال فشاار نامناساب و
محدود و یا سستی در ایجاد ارتباا قاوی نباوده اسات بلکاه در واقاع بارای برخای از
بحرانها در سیاست خارنی ،در کوتاهمد راهحلهای «مناسب و خوب» ونود نادارد و
یا حداقل به سختی حاصل میشوند .راهحل مناسب و خاوب باه ایان معنای اسات کاه

 .1ساعت آخرالزمان ) (Doomsday Clockکه هرساله احتمال وقوع فجاایع نهاانی را نشاان مایدهاد.،باه دلیال
تهدیدا ناشی از تغییرا اقلیمی و افزاین خطر ننگ هساتهای در  25ژانویاه  2018توساط باولتن دانشامندان
اتمی  30ثانیه نلو کشیده شد و به  2دقیقه قبل از نیمه شب رسید .این نخستین بار پس از سال  1953اسات کاه
این ساعت تا نزدیکی نیمه شب میرسد .در آن سال ایات متحده آمریکا و اتحاد نماهیر شوروی که درگیر نناگ
سرد بودند ،بمبهای هیدروژنی خود را با موفقیت آزماین کردند.
2.

National Security Strategy of the United States of America, December 2017, pp. 45-47.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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احتمال موفقیت زیاد و خطر آن کم باشد بهگونهای که شیوۀ مورد نرر ،خود به وضعیت
بدتری نسبت به تهدید اولیه بدل نشود.
از همین رو طی سالیان گاشته ،چهار دسته راهحل کلایخ ماااکره ،تحاریم ،تهدیاد
نرامی و نهایتاً متقاعد کردن چین به فشار آوردن روی کره شمالی در قالاب ساه عنصار
«بازدارندگی»« ،مهار» و «مدیریت بحران» ،برای دسات کشایدن ایان کشاور از برناماه
هستهای و موشکیاش مطرح شده است که تمام این گزینهها تا حادودی ماورد بحاث و
بررسی قرار گرفته و عملیاتی شدهاند .اما در خالل همین مد  ،پیونگیاناگ مخفیاناه و
آشکارا چندین و چند کالهک هستهای ،موشکهای دوربرد ،میانبرد و قارهپیما آزمااین
کرده است که گفته میشود حداقل یکای از ایان موشاکهاا از قابلیات حمال کالهاک
هستهای برخوردار است و قادر است خاک آمریکا را هدف قرار دهد .بهطاور مشاخ

در

این خصوص میتوان به پرتاب موشک قارهپیماای هواساونگ )Hwasong - 15( 15-در
 29ناوامبر  ،2017باا بارد  13000کیلاومتر ( )McCurry and Borger, 2017اشااره
نمود .در همین چارچوب ،ترامپ هم به سهم خود از احتمال انجام «حمال پیندستان
محدود» و مطمئن سخن گفته است ( .)Kelemen,2018درواقع ،ایشان مشتاقانه هماان
نقشی را ایفا میکند که در اسطوره های حزب نمهوری دموکراتیک خلق کره وعده داده
شده است .این اسطوره بر دو اصال مبتنای اسات« :یکایباودن کاره و خانادان کایم ،و
دیگری ،وعده مقابله باا یاک دشامن خاارنی قدرتمناد و زورگاو» (.)Bowden, 2017
هرچه این تهدید ندیتر باشد  -که ظاهراً ترامپ مایل به ادام چنین سیاستی اسات -
روایت خاندان کیم نیز درستتر از آب درمیآید« .کیم نونگاون» - 1رهبار ناوان کاره
شمالی  -نیز طبیعتاً در پاسخ به ندیترشدن این تهدید ،به کالهک هساتهایخ عملیااتی
نیاز دارد و بههماین خااطر اسات کاه تسالیحا هساتهای باه محاور دکتارین نراامی
کرهشمالی بدل شده و مقاما این کشور ،معتقدند «آنها اشتباه کشاورهای عاراقخ دوران

Kim Jung-Un

1.
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صدام و لیبیخ دوران معمر قاافی را تکرار نخواهند کارد» (.)Telegraph, Jan 09, 2016
حال نرر به آنکه در دو سوی این مناقشه ،دو فارد باه اایات خاودریی و رادیکاال قارار
گرفتهاند و ترکیب ذهنیت ایرقابل پینبینایخ آنهاا در کناار اطالعاا نااق

و اشاتباه

محاسباتی ،این قابلیت را پیدا کرده است که بحران مونود میان دو کشور را وارد مرحل
نرامی کند ،میتوان ابعاد و پیامدهای این بحران را به بحث گااشت.
چارچوب نظری
از «بازیهای بیزی»1به مفهوم اطالعا ناق

بارای تحلیال موقعیاتهاایی اساتفاده

میشود که در آنها دستکم یک بازیگر به قطع و یقین نمیداند که ترنیحا بازیگر مقابل
چیست .واضع این نرریه «نان هارسانی» 2است که به خاطر تحقیقاتن در تحلیل نرریاه
بازیها در شرایط اطالعا ناق  ،نوبل اقتصاد سال  1994را دریافت نمود .عالقه هارساانی
به کار روی نرریه بازیها زمانی آااز شد که نوشتههاای «ناان نان» 3را در دهاه 1950
مورد مطالعه قرار داد .وی کار خود را از نایی که نن متوقف مانده بود ،آااز کرد« .یکای از
فرضهای ضمنیخ مفهوم «تعادل نن» 4این است که هر بازیگر ترنیحا سایر باازیگران را
به درستی میداند ،در حالی که در بسیاری از مواقع بازیگران فاقد اطالعا کاملی در ماورد
خصوصیا دیگر بازیگران هستند» ( .)Turocy and Stengel, 2001: 12-15باه هماین
نهت ،هارسانی این پرسن را مطرح نمود که اگر این فرض (االباً واقعگرایانهتر) را به بحث
خود وارد کنیم که بازیگران اطالعا ناقصی درباره بازیگران دیگر دارناد ،چاه تغییاری ر
میدهد .او فرض را بر این پایه قرار داد کاه کنشاگران «اناواع» مختلفای دارناد .هار ناوع،
مجموعهای از ترنیحا احتمالی را برای بازیگر و مجموعهای از احتمات ذهنی که بازیگر
Bayesian Games

1.

John C. Harsanyi

2.

John Forbes Nash

3.

Nash Equilibrium

4.
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برای انواع دیگر کنشگران در نرر میگیرد ،نمایان میسازد .از اینرو هر بازیگر راهباردی را
برای هر کدام از این انواعخ مختلف برمیگزیند .بر این اساس ،در هر بازی با اطالعا نااق ،
بازیخ معادلی باا اطالعاا کامال وناود دارد ( .)Harsanyi, 1967: 163-182عاالوه بار
بازیگران واقعی در این نریان ،یک بازیگر خاص به نام «طبیعات» 1نیاز وناود دارد کاه
پین از حرکتِ بازیکنان ،نوع آنها را مشخّ
مورد منفعت بازیکنان ،باه اطّالعاا نااق

میکند .با این تغییر ،اطّالعاا نااق

در

در ماورد حرکات طبیعات در انتخااب ناو خع

بازیگران تبدیل میشود (.)Dekel and et al, 2012: 3-11
از دیگر سو ،یکی از کاربردهای بازیهای بیزی در مواقعی است که کنشگران ساعی
میکنند با رفتار خود به بازیگران دیگر در مورد نوعخ هدفِ خود عالمات دهناد .باه طاور
نمونه در مسابقه تسلیحاتی یا در مااکرا بین المللی بر سر مسائل مورد مناقشه ،معموتً
کشورها با روشهای مختلفی سعی در عالمتدهی به کشور دیگر مایکنناد تاا بااور آن
کشور را در مورد خود تحت تلثیر قرار دهند .در بازیهای عالمتدهی ،معموتً یک رهبار
(فرستنده عالمت) و یک پیرو (گیرنده عالمت) وناود دارد .باازیکن پیارو در ماورد ناوع
بازیگر رهبر اطّالعا کاملی ندارد امّا بازیگر رهبر با فرستادن عالئمی ساعی در متقاعاد
کردن پیرو در مورد اهداف خود میکند .در این راستا نیز معموتً برای ساادگی موضاوع،
فرض میشود نوع بازیکنخ پیرو مشخّ

اسات و در ماورد وی اطّالعاا کامال در باازی

نریان دارد ( .)Baliga and Sjostrom, 2004: 365ظرف سه ده گاشته تاکنون نیاز،
مدلهای بیزی تا حد زیادی برای ننبههای گوناگون مناسبا بینالملل ،از نملاه عادم
قطعیت ،به کار برده شدهاند .مسائلی چون مناقشا بینالمللی ،تشکیل اتحااد و ائاتالف،
بازدارندگی ،محدودیت های داخلی اثرگاار بر سیاست خارنی ،و همینطور ایجاد اعتبار
در عرص اقتصاد سیاسی ،از نمله موارد مهمی به شمار میروند کاه ایان مادلهاا ،باه
کمک استدتل قیاسی و از طریق تولیاد فرضایههاایی کاه باه طریاق تجربای آزماودنی

Nature

1.
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هستند ،از فعل و انفعات پینیدۀ راهبردی پرده برمیدارند و در پرتو آن ،به فهام ماا از
مناسبا بین المللی یاری میرسانند .این بازی با دیدگاه «اندرو کید» و نرریه «اعتماد و
بیاعتمادی در روابط بینالملل» نیز در ارتبا تنگاتنک قرار مایگیارد ()Kydd, 2005
اما فارغ از این تالشها برای بسط نرریههای عمومی ،پژوهشگران به ندر برای تحلیال
رویدادهای واقعی در نهان از مدلهای بیزی استفاده کردهاند هر چند که در بسیاری از
این رویدادها ،یک یا تعداد بیشتری از باازیگران باا قطعیات از ترنیحاا طارف مقابال
اطالع ندارند .برخی از این رویدادها نیز ،با تونه به تلثیر بالقوۀ آنها بر امنیت منطقهای و
تونهی که پژوهشگران و سیاستمداران بدانها میکنند ،نالب تونه و در خاور اهمیات
هستند .ازهمینرو ،این موارد میطلبند که پژوهنهایی مستقل با استفاده از مادلهاای
بیزی صور پایرد و بحران آمریکا و کره شمالی میتواند یکی از این موارد باشد.
چارچوب تاریخی و مفهومی
میدانیم که از سال  1905میالدی ،شبهنزیره کره تحت حکومات ژاپنایهاا اداره
میشد و در تمام سالهای ننگ نهانی دوم نیز تحت اشغال نیروهای ایان کشاور قارار
داشت .با بمباران اتمی ژاپن در سال  1945و متعاقباً ،شکست ایان کشاور ،شابهنزیاره
کره از سلطه و اشغال ژاپن آزاد شد .دو روز پس از بمبااران اتمای هیروشایما در ششام
او  ،1945اتحاد نماهیر شوروی نیز به ژاپن اعالن ننگ داد و بار منناوری و شامال
شبهنزیرۀ کره هجوم برد .سپس نیروهای ایات متحده آمریکاا نیاز از نناوب باه ایان
منطقااه وارد شاادند و بااا تشااکیل کنفاارانسهااای بااینالمللاای «یالتااا»( 1در کریمااه) و
«پوتسدام» ،2به طور موقت این شبهنزیره در مدار سیوهشت درنه میان قوای شاوروی
و آمریکا به ترتیب از شامال و نناوب تقسایم گردیاد .بناابراین ،در ساال  1946حازب
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کمونیست کره شمالی با حمایت شوروی تشکیل و «کیم ایلسونگ» 1به نخستین رهبار
آن بدل شد .در سال  1948نیز نمهوری دمکراتیک خلق کره اعالم مونودیت کارد .دو
سال بعد ،بخن ننوبی شبه نزیره کره اعالم استقالل نمود که متعاقب آن ماورد حملاه
بخن شمالی قرار گرفت و به این ترتیب ننگ دو کره آااز شد (.)Lee, 1996: 72-74
این ننگِ نسبتاً بینالمللی در  25ژوئن  1950توسط کره شمالی کاه البتاه گفتاه
مایشاود بااا توصایه و حمایات اتحاااد نمااهیر شاوروی و شااخ

اساتالین آاااز شااد

( ،)Waxman,2017: 3 and Armstrong, 2013: 11تاا  27ژوئیاه  1953باه طاول
انجامید و بهواسط آن نیز حداقل دو میلیون و پانصد هازار نفار ناان خاود را از دسات
دادند ( .)Chossudovsky, 2013در این ننگ آمریکا و سازمان ملل (با حضاور بیسات
کشور) 2به حمایت از کره ننوبی پرداختند و در مقابل چین نیز به نرگ کاره شامالی و
شوروی پیوست .پایان ننگ با انعقاد «قرارداد آتنبس» 3باین دو کاره تحقاق یافات و
نیروهای ناظر آتنبسخ ملل متحد در منطقه حائل بین دو کشور مستقر شدند .بالفاصاله
با ظهور اختالفا دو کره و تشدید نانبداری ابرقدر ها از متحد شمالی و ننوبیخ خاود،
تا پایان ننگ سرد در سال  ،1991به دلیل مخالفت شوروی با عضاویت کاره نناوبی و
متقابالً مخالفت آمریکا با عضویت کره شمالی ،هیچ یک از دو کره موفاق باه عضاویت در
ملل متحد نشدند .اما فروپاشی اتحاد شوروی به باین از چهاار دهاه بانبسات در ایان
خصوص خاتمه داد ( .)Traufler, 2015: 5بدین ترتیب در  8او  1991شورای امنیات
بدون استفاده از حق وتو از سوی هیچیک از اعضاای دائمایخ خاود ،قطعناماه  702را باا
پایرش رسمی کره شمالی و کره ننوبی بهعنوان اعضای اصلی ملل متحد مورد تصاویب
Kim Il-sung

1.

 .2نالب است که همین  20کشور نهاان در  16ژانویاه  2018در نشسات ونکوورکاناادا متعهاد شادند بارای وادار
کردن کرهشمالی به کنار گااشتن برنامه تسلیحا هستهای و موشکی خاود ،تحاریمهاای شادیدتری را علیاه ایان
کشور به انرا بگاارند.
 .3برای مشاهده کامل متن این قرارداد ،رک به:
http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html
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قرار داد .از سال  1994نیز «کیم نونگایل» 1قدر را به دست گرفت و با مرگ وی در
دسامبر  ،2011ظرف شن سال گاشته پسرش «کیم نونگاون» بر مسند رهبری ایان
کشور تکیه زده است.
حال برای تبیین این موضوع که چرا رابط کره شمالی و آمریکا همننان در بحران
به سر میبرد ،ناگزیر باید به گاشته برگشات و ریشا آن را نساتجو کارد .در ساپتامبر
 1956آمریکا بر خالف بند ( 13د) قارارداد آتانباس کاره ،تصامیم گرفات تسالیحا
هسته ای در خاک کره ننوبی مساتقر کناد .باا وناود اینکاه در ایان بناد از توافقناماه
آتنبس (مورخ  27ژوئیه  )1953مقرر شده باود «هایچ یاک از طارفین حاق ارساال
سالح های ندید به دو کره را ندارند و تنها قادرند به نایگزینی قطعه به قطع تجهیزا
مبادر ورزند» ( )Myong Chol,1997اما در زمان ریاستنمهاوری آیزنهااور ،رئایس
ستاد مشترک این کشور «دریاساتر رادفورد» 2نشان داد کاه سیاسات و مقاصاد نراامی
ایات متحده بر پای انتقال سالح های اتمی به کره ننوبی استوار شده است ،و با وناود
نگرانی متحدان این کشور و سازمان ملل متحد ،در  21ژوئن  ،1957ایاات متحاده باه
نمایندگان کره شمالی اطالع داد که این کشور دیگر خود را موظف باه انارای ماادۀ 13
(بند د) از توافقنامه آتنبس  1953نمیداند .ازهماینرو در ژانویاه  1958موشاکهاای
هستهای « »Honest Johnو توپ اتمی  280میلیمتری توسط آمریکا در کاره نناوبی
مستقر شد ،و یک سال بعد نیز «موشکهای کاروز ماتاادور» 3باا قابلیات هساتهای و باا
برخورداری از بُرد بلند برای هدف قرار دادن چین و شوروی در ناحی ننوبی شبهنزیاره
کره نصب و راهاندازی گردید ( .)Selden and So, 2004: 27در پاسخ باه ایان سیاسات
واشنگتن ،پیونگیانگ نیز تاسیسا عریم زیرزمینی از تسلیحا متعارف را در نزدیکای
منطقه حائل ایجاد نماود ( )Scobell and Sanford, 2007: 40و در ساال  1963کاره
Kim Jong-Il
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شمالی از شوروی درخواست کسبخ تکنولوژی و تسلیحا هستهای را ارائاه داد اماا ایان
درخواست توسط مقاما نرامی و سیاسی مسکو پایرفته نشد و پکن نیز باه درخواسات
مشابه پیونگیانگ پاسخ منفی داد.
پس از فروپاشی شوروی ،کره شمالی درصدد برآمد تا با آمریکاا تاوافقی امنیتای از
نوعخ قرارداد عدم تجاوز دست یابد اما این پیشنهاد به این دلیل که کاره شامالی پایبناد
توافقا قبلی نبوده و قابل اعتماد نیست ،با مخالفت واشنگتن موانه شد .ایات متحاده
آمریکا معتقد بود که مااکره با کره شمالی صرفاً باید از طریق گروه شاننانباه (شاامل
کره شمالی ،کره ننوبی ،آمریکا ،روسیه ،چین و ژاپن) صور

گیارد ( Yongchool and

 .)Beomshik, 2006: 187نرر به آنکه کره شمالی نیز این دست مااکرا چندنانبه را
با محوریتِ آمریکا به رسمیت نمیشناخت لاا این مناقشه بدون راهحل باه درازا کشاید.
اما در ژوئن  ،2000تحول مهمی در روابط دو کره بهونود آمد و رهبر کرۀ شمالی ،کایم
نونگایل ،دعو رییسنمهور کرۀ ننوبی« ،کیم دائهنونگ» ،1را برای دیدار ساران دو
کشور پایرفت ( .)Kim, 2001: 143-141به واسط همین ابتکار و اقادام دائاهنوناگ و
همننین به خاطر تالش وی در راه دموکراسی و حقوق بشر در کشور خود و در مجماوع
در آسیای شرقی و بخصوص برای صل باا کاره شامالی کاه در قالاب «سیاسات طلاوع
خورشید» 2متجلی گردید ،رئیسنمهور کره ننوبی در سال  2000نایزه نوبال صال را
دریافت نمود .سپس در سال  2001هیاا هاای مختلفای از هلناد ،ساوئیس ،اتارین و
همننین هیلتی از اتحادیه اروپا به ریاست نخستوزیر سوئد برای بررسای وضاعیت کاره
شمالی به آن کشور سفر کردند تا امکان ارتقای روابط را ارزیابی کنند ( Yonhap News

 .)Agency, 2003: 338-339در سال  2002نیز نخستوزیر ژاپن برای نخستین بار باه
کره شمالی سفر کرد که طی آن رهبر کره شمالی به نهت ربودن اتبااع ژاپنای در دهاه

Kim Dae-jung
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 70و  80میالدی از ژاپن عارخواهی نمود .در خالل این سالها تصور میشاد کاه کاره
شمالی به تدریج در حال خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی است و به دلیلخ همین ناو
مناسب ،در سال  2003با تالشهای دیپلماتیک چین ،مااکرا کره شمالی با آمریکاا در
قالب گروه شننانبه شروع شد اما در ادامه باه واساط مساائلی کاه شارح آن از نرار
خواهد گاشت ،از اهمیت این مااکرا کاسته شاد ،و در ساالهاای بعاد بطاالنخ تصاور
آشتینویی مشهود گردید.
آمریکا ،تحوالت هستهای کره شمالی و قطعنامهها
فعالیتهای هستهای کره شمالی با انعقاد قرارداد همکاریهای فنی با شوروی در فوریاه
 1956آااز گردید .بر اساس این قرارداد ،کارشناسان کره شامالی بارای آماوزش باه شاوروی
اعزام شدند .متعاقباً در سال  1959قراردادی بین شوروی و کره شمالی باه امضاا رساید کاه
طی آن مسکو متعهد شد تا یک مجتمع تحقیقا هستهای صل آمیاز بارای کاره شامالی در
منطقه «یونگبیون» 1دایر کناد ( .)Bolton,2002: 2در خاالل دهاه  ،1960ایان مجتماع از
طریق همکاری و کمکهای فنی گسترده شوروی توسعه چشمگیری یافت .در دهاههاای 70
و  80میالدی ،مرکز ثقل توسعه صنعتی کره شمالی بر برنامه هساتهای آن قارار داشات و در
این دوران پروژه هستهای آن رشد قابلتونهی یافت .به هماین دلیال ،فشاارهای آمریکاا بار
شوروی افزاین پیدا کرد تا در مورد همکاریهای هستهای خود با کاره شامالی تجدیاد نرار
کند ( .)Clements, 2016: 90-110این فشارها نهایتاً سبب شاد تاا کاره شامالی در ژوئیاه
 1977قرارداد پادمان سهنانبهای را با «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» و شوروی امضا کناد و
بدین ترتیب مجتمع یونگبیون زیر نرار آژانس قرار گیرد .باهعاالوه ،کاره شامالی در قباال
راهاندازی چهار راکتور آب سبک از شاوروی ،معاهاده عادم گساترش ساالحهاای هساتهای
(ان.پی.تی ).را در  12دسامبر  1985امضاا کارد کاه شار دریافاتِ آن ،امضاای اولیاه کاره
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شمالی بود .اما این راکتورها هینگاه تحویل کاره شامالی نگردیاد .باههماین خااطر بااونود
امضای ان.پی.تی توسط پیونگ یانگ ،مقاما ایان کشاور تاا ساه ساال باه بازرساان آژاناس
بینالمللی انرژی اتمی انازه ورود ندادند .لاا در سال  ،1986یک راکتور حرارتی  20مگااواتی
در منطقه یونگبیون فعالیت خود را آااز نمود (.)Scobell and Sanford, 2007: 73
در سپتامبر  1991نرج بوش (پدر) رئیسنمهور آمریکا اعالم کرد کاه تسالیحا
هستهای خود را از خاک کره ننوبی خاارج مایکناد و در دساامبر هماان ساال رئایس
نمهور کره ننوبی رسماً اعالم کرد که در آن کشور دیگر سالح هساتهای وناود نادارد.
در فوریه  1992نیز کره شمالی با «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» به توافق دست یافات
که پس از چهار ماه بازرسان آژانس انازه دسترسای باه تلسیساا یونگیباون را کساب
کردند .اما زمانی که در فوریه  1993آژانس درخواست کرد تا از دو سایت مشاکوک ایان
کشور بازدید کند ،کره شمالی با آن مخالفت نمود و این دو ساایت را نراامی و ایرقابال
بازرسی توصیف کرد .به دنبال این مخالفت ،آژانس از شورای امنیت درخواست نماود تاا
کره شمالی را ملزم به بازدید بازرسان آژانس از دو سایت مورد نرر کند .کره شمالی نیاز
در ژوئیه  1993اعالم کرد که از ان.پی.تی خارج میشود .واشنگتن نیز درست یک ساال
بعد سیاست دوگانه فشار دیپلماتیک و تهدید نرامی را علیه این کشاور عملیااتی نماود.
متعاقباً پیونگیانگ هم اعالم نمود که تحریمهای اقتصادی را «اقدام ننگی» تلقی کارده
و با آن مقابله می کند .این بحران با سفر نیمای کاارتر باه عناوان فرساتادۀ ویاژه بیال
کلینتون به کره شمالی ،و مالقا و توافق وی با کیم ایلسونگ در ژوئن  1994فاروکن
کرد .متعاقباً موفقیتِ این دیدار منجر به تدوین یک «چارچوب توافق شده» 1بین آمریکاا
و کاره شامالی در اکتبار  1994گردیاد ( .)Scobell and Sanford, 2007: 74توافاق
ماکور دارای نکاا مهام و قابالتاونهی باود از نملاه ایان کاه کاره شامالی عماده
فعالیتهای هسته ای خود را متوقف کرده و آژانس این توقف را تائید کند ،و باه «بیانیاه
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مشترک هستهایزدایی شبهنزیره کره» پایبند باشد و در مقابل ،آمریکاا تضامین دهاد
که به تهدید و یا استفاده از سالح هستهای علیه کره شمالی مبادر نخواهد کرد و برای
تشکیل یک کنسرسیوم بینالمللی برای سااخت دو راکتاور آب سابک در کاره شامالی
پین قدم شود .افزون بر آن ،تا سال  2003ساتنه پانصدهزار تان نفات در اختیاار کاره
شمالی قرار دهد ،با این هدف و برنامه که در ساال  2003اولاین راکتاور آب سابک باه
مرحله عملیاتیشدن برسد.1
این «چارچوب توافقشده» پس از یک دهه با ناکامی مواناه شاد .واشانگتن از عادم
انازه به بازرسان آژانس برای بازرسی فعالیتهاای گاشاته کاره شامالی ناخشانود باود و
پیونگیانگ از تاخیر در ساخت راکتور آب سبک رضایت نداشت .ازهمینرو در سال ،2001
نرج بوش (پسر) نگاه سختگیرانهتری نسبت به انرای «چارچوب توافقشده» اعمال نمود.
تحت چنین شرایطی ،بوش در سخنرانی ساتنه خود در کنگاره از کاره شامالی باه عناوان
«محور شرار » نام برد .در ژوئیه  2002نیز نهادهای اطالعاتی آمریکا یک هواپیمای بااریخ
پاکستانی را ردیابی کردند که در یکی از فرودگاههای کره شمالی فرود آماده باود .مقاماا
آمریکائی معتقد بودند این هواپیما فنآوری انیسازی باتی اورانیوم را از پاکستان باه کاره
شمالی منتقل نموده و در قبال آن ،پرویز مشرف تکنولوژی ساخت موشاک بالساتیک را از
کااره شاامالی دریافاات کاارده اساات ( .)Sangernov, 2002در اکتباار  2002نیااز «کنااگ
سکنو» - 2معاون وزیر خارن کره شمالی  -به «نیمز کلی» - 3فرستادۀ ویژه آمریکاا در
امور آسیای شرقی و اقیانوسیه – گفت که این کشور به برنام تسالیحا هساتهای دسات
پیدا کرده است ( .)IISS, 2004: 42بههماین نهات ،آمریکاا بار اسااس ادعاای خاود ،در
دسامبر  2002تحویل محمولههای نفت به کره شمالی را متوقف کارد و کاره شامالی هام

 . 1برای آگاهی بیشتر در خصوص نزئیا این توافق و تعهدا طرفین ،بنگرید به انجمن کنترل تسلیحا :
https://www.armscontrol.org/factsheets/agreedframework
2. Kang Sok Ju
James Kelly

3.
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متقابالً در تاریخ  10ژانویه  2003رسماً اعاالم کارد کاه از ان.پی.تای خاارج خواهاد شاد
( .)Makhijani and et al,2003: 3-7اما در آوریل  2003بنا به پیشنهاد چاین ،ماااکرا
سهنانبهای بین آمریکا ،چین و کره شمالی با هدف پایان دادن باه بحاران هساتهای کاره
شمالی در پکن صور گرفت که به مااکرا شننانبه (شامل کره شمالی ،کاره نناوبی،
آمریکا ،روسیه ،چین و ژاپن) تبدیل شد .نهایتاً در  19سپتامبر  2005مااکرا شننانباه
به نتیجه رسید و گروه شن با امضای سندی تحت عنوان «بیانیه مشاترک» 1از گساترش
بحران کره نلوگیری کرد ( .)Carlin and Lewis,2008: 11-12با اینحال ،پس از انرائی
نشدن مفاد بیانیه مشترک ،آزمااین هساتهای کاره شامالی در  9اکتبار  2006باه وقاوع
پیوست و بحران وارد مرحل تازهای شد .شورای امنیت ملل متحاد نیاز بالفاصاله واکانن
نشان داد و با صدور قطعنامه 1718تحریمهایی را علیه کره شمالی وضع و اعمال نمود.
در  13فوریه  2007گروه شننانبه مجدداً تشکیل شد که در این دور از ماااکرا بار
خالف گاشته به نای واژه «فریز کردن» ،2تنها بر «توقف» 3در خصوص برنامه هستهای کاره
شمالی تلکید شد و بر اساس سند مورد توافق کاه «اقاداما مقادماتی بارای انارای بیانیاه
مشترک» 4نامگااری و معرفی گردیاد ،مقارر شاد «کاره شامالی در مقابالخ بساته تشاویقیخ
کمکهای اقتصادی و انرژی ،ظرف دو ماه ،به تمام فعالیتهای هستهای خود خاتمه دهد ،باه
ان.پی.تی بازگردد و پادماانهاای آژاناس را بپاایرد» (.)Carlin and Lewis,2008: 17-18
بنابراین در قالب مااکرا بعدی و تحت عنوانخ «برناماه عمال دوم» ،5کاره شامالی در ژوئان
 2008گزارشی از فعالیتهای هستهای خود را تسلیم آژانس بینالمللای انارژی اتمای نماود
( .)Lee, 2012: 320ازهمینرو در اکتبر  2008واشنگتن بارای دساتیابی باه یاک موفقیاتِ
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پایدار در حوزه سیاست خارنی که حزب نمهوریخواه در اواخر دوره دوم دولت نرج باوش
به شد به آن نیاز داشت ،کره شمالی را از فهرسات «کشاورهای حاامی تروریسام» حااف
نمود تا در گام بعدی ،مقاما پیونگیانگ را متعهد به مااکرا ندی در مورد از کاراناداختن
تاسیسا هستهای خود کند ( .)Cooper, 2008اما پرتاب راکت باه فضاا در ماارس  2009و
دومین آزماین هستهای کره شمالی در  25مه همان سال ،به اتفااق آرا باه صادور قطعناماه
 1874در  12ژوئن همان سال در شورای امنیت ملل متحد منجر شد که طبق آن و با صاحه
گااشتنخ مجدد بر قطعنامه  1718مورخه اکتبر  ،2006شورا این اقدام را ماورد «شادیدترین
محکومیت» قرار داد و با ممنوعیتهای گسترده ،از این کشور خواست از این پاس باه انجاام
چنین آزماینهایی یا هرگونه پرتااب موشاک بالساتیک اقادام نکناد ( Nikitin and et al,

 .)2010: 9-18سالهای  2010و  2011نیز بهواسط افزاین درگیریها و تننها میان دو
کره ،بحران شبهنزیره شد گرفت 1اما مرگ کیم نونگایل در اواخر  2011فضا را بارای
احیای مااکرا و توافق محدود این کشور با آمریکا در فوریه  2012مهیا نماود .باا امتنااع
آمریکا از ارسال کمکهای ااایی به کره شمالی و متعاقباً پرتاب موشک حامل مااهواره باه
فضا توسط این کشاور در آوریال و دساامبر  ،2012شاورای امنیات در  22ژانویاه 2013
قطعنامه  2087را علیه پیونگیانگ به تصویب رساند که همین بهانهای دست داد تا در 12
فوریه  2013کره شمالی به سومین آزماین هستهایخ خود مبادر ورزد و قطعناماه 2094
شورای امنیت را در  7مارس  2013به نان بخرد ،تاا ضامن محکومیات ،شااهد عملیااتی
شدن تحریمهای شدید علیه خود باشد .در پاسخ به این قطعنامه نیز ،کره شمالی آمریکاا و
کره ننوبی را به حمله هستهای تهدیاد کارد ( European Parliament Report, 2017:

 .)16-17در ادامه نیز در ششم ژانویه  ،2016کره شمالی چهارمین آزماین هستهای خاود
 .1به طور نمونه ،در  26مارس  2010کره شمالی به یک کشتی کره ننوبی به نام  Cheonanدر آبهای بین نزیره
Baengnyeongو نزیاره  Daecheongدر دریاای زرد حملاه و آن را اارق کارد کاه موناب کشاته شادن 46
سرنشین آن گردید .در نوامبر همین سال کره شمالی به نزیره یون پیوناگ کاره نناوبی حملاه کارد کاه تعادادی
کشته بر نای گااشت.
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را انجام داد که زلزلهای  5/1ریشتری بههمراه داشات .در پای آن ،کایم نوناگاون ،رهبار
نوان این کشور اعالم کرد که پیونگیانگ یک بمب هیدروژنی ساخته است ادعایی که باا
محکومیت نهانی و البته بدبینی کارشناسان بینالمللی موانه گردید ()Rezaei,2017: 1
بهطور نمونه «زیگفرید هکار» ،1متخصا

مناع گساترش تسالیحا و یکای از بازرساان

تلسیسا هستهایخ کره شمالی نخست بیان داشت که «پیونگیانگ اساساً فاقد تواناییهای
تزم برای انجام چنین آزمایشی است و تنها در ایان آزمااین از ساوخت هیادروژنی بارای
قدر انفجاریخ بیشتر استفاده کرده است» ( .)Fyffe, 2016اما با آزمااین بماب هساتهای
این کشور در سپتامبر  2017که قدر انفجار آن برابر با  200تا  250کیلوتن تیانتی بود،
وی در مقالهای در «فارن افرز» تلئید نمود که احتمات کره شمالی به بمب هیدروژنی دست
پیدا کرده است ( .)Hecker, 2017یک ماه بعد از آن یعنی هفتم فوریه  2016کره شامالی
اعالم نمود که موشک دوربرد ندید «ستاره درخشان  2»4را با موفقیت پرتاب کارده اسات
( .)Panda,2016شورای امنیت هم در دوم ماارس  ،2016قطعناماه  2270را در خصاوص
آزماین بمب هیدروژنی و موشک ستاره درخشاان تصاویب نماود کاه ماوارد متعاددی از
ممنوعیتها و محدودیتها شامل «آموزش ،شناسایی افراد مارتبط باا برناما تسالیحاتی و
هستهایخ این کشور ،انجام بازرسیهای باری ،منع عرضه و فروش حملونقال هاوایی ،مناع
صدور انرژی ،سوخت و زاال سنگ ،آهن ،سنگ آهن و مواد نادر مواد معدنی و  3»...را برای
کره شمالی بههمراه آورد .همین امر باعث شد کره شمالی در  9ساپتامبر  ،2016پنجماین
آزماین هستهای خود را انجام دهد.
نکت قابلتونه این است که پین از این ،فاصل هر آزماین هستهایخ پیونگیانگ باه
طور متوسط سه ساله بود در حالی که دو آزماین اخیر این کشاور در ساال  ،2016تفکار
Siegfried Hecker

1.

Kwangmyongsong-4

2.

 .3برای نزئیا بیشتر در مورد این قطعنامه ،رک به:
United Nations Security Council Resolution 2270, 2 Mar. 2016,
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270%282016%29
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راهبردیخ رهبر نوان این کشور را در راستای دستیابی باه بازدارنادگی هساتهای از طریاق
اقدام عملی در سریعترین زمان ممکن نشان میدهد ( .)SIPRI, 2017: 2برای فهم دتیال
این امر ،شاید بتوان به نگرانی مقاما کره شمالی از پایان یافتن دوران اوباما ،کاه سیاسات
«صبر استراتژیک» 1را در قبال این کشور در پین گرفته بود اشاره کرد و در نقطا مقابال
آن ،این مهم میتواند به رقابتهای انتخاباتی ایات متحدۀ آمریکا و مواضع سختگیرانه هار
دو نامزد دموکرا و نمهوریخواه برگردد که تنرم احساس ناامنیخ حاصل از آن ،مقاماا
پیونگیانگ را به تسریع در انجام آزمایشا موشکی و هستهای وا داشته است.
با نگاهی انمالی به نمودارهای مونود در خصوص آزماینهای موشاکی و هساتهای
کره شمالی ،به وضوح افزاین تعداد آزمایشا موشکی کره شمالی در سال  2016را نشاان
میدهد که خود حاکی از نگرانی مقاما این کشور و عدم قطعیت در خصوص سیاستهای
هر دو نامزد ریاستنمهوری در آمریکا یعنی هیالری کلینتون و دونالد ترامپ باوده اسات.
بنابراین در این سال کره شمالی دو سالح هستهای آزماین کرد ،بیست موشاک بالساتیک
راهاندازی و یک ماهواره به مدار ارسال نمود و به پیشرفتهایی در پرتاب «موشک بالستیک
زیردریایی» 2و «موشکهای بالستیک قارهپیما» 3دست یافت (.)Bell and Milani, 2017
قطعنامه  2371شورای امنیت ملل متحاد نیاز در تااریخ  5او  2017باهمنراور تقویات
تحریمهای کره شمالی به دلیل دو آزماین موشک بالستیک انجام شده در تااریخهاای  3و
 28ژوئیه  ،2017به اتفاق آرا به تصویب رسید و در قالب آن از کره شمالی میخواهاد کاه
برنامههای هستهای و موشکهای بالساتیک خاود را متوقاف کناد .نهایتااً در  23دساامبر
 ،2017قطعنامه  2397شورای امنیت ساازمان ملال در پاساخ باه آزمااین موشاکهاای
بالستیک پیونگیانگ در  29نوامبر به اتفاق آراء ،مجموع ندیدی از تحریمهای شادید در
مورد کره شمالی را به تصویب رساند که عمالً راههای دسترسی باه انارژی و ساوخت ایان
Strategic Patience

1.

SLBM

2.

ICBM

3.
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کشور را تا سقف  89درصد محدود میکند و همننین ظرف دو سال ،کشاورهای پایرنادۀ
کارگران کره شمالی در خارج از کشور را موظف کرده است که اتباع ایان کشاور را اخاراج
کنند .بنابراین از آااز سال  ،2016شورای امنیت ملل متحد پنج قطعنامه ندید علیاه کاره
شمالی به تصویب رسانده است که ایان قطعناماههاا در میاان شادیدترین و ساختتارین
مجازا هایی است که ملل متحد برای یک کشور عضو اعماال نماوده و باه طاور هدفمناد
منابع درآمد و تجار آن را هدف قرار داده است.
دوران ترامپ و تشدید بحران
از زمانی که دونالد ترامپ رئیسنمهاور آمریکاا قادر را در ابتادای ساال 2017
میالدی در این کشور بدست گرفته است ،شاهد راهبردی سرسختانه از سوی واشنگتن و
پنتاگن در قبال کره شمالی هستیم چرا که نهانبینی ترامپ به تلسی از مشااور اسابقخ
خود «استیو بنن» 1بر مبنای ساختِ «اول آمریکا»« ،احیای دوباارۀ آمریکاای بازرگ» و
«بازگشت به گاشته آرمانی» استوار شده است که در شاعارهای تبلیغااتی خاود مطارح
کرده بود ( .)Bell and Milani, 2017بر همین اسااس« ،نیماز مااتیس» ،وزیار دفااع
دولت ندید ایات متحده ،در اولین سفر خارنی خود به کره ننوبی و سپس ژاپن رفت
تا اهمیت منطقه اقیاانوس آرام را بارای مناافع امنیتای آمریکاا عیاانتار کناد« .رکاس
تیلرسون»  -وزیر خارنه ترامپ  -هم صراحتاً گفته اسات کاه دوران دیپلماسای و صابر
استراتژیک به پایان رسیده و شمار رزماینها ،نیروهای نراامی و تعاداد تسالیحا ایان
کشور در شبهنزیره کره هر روز سیر صعودی به خود خواهد دید ( Graham D.,2017:

 .)7در شرایطی که تصور میشد ترامپ به پیروی از شعارهای انتخابااتیخ خاود باهتادریج
 28هزار و پانصد نیروی نرامی خود را از کره ننوبی بیرون کشیده و از شامار  50هازار
نرامی خود در ژاپن بکاهد و مسایل امنیتی منطقه را به خود آنها واگاار کناد ،وضاعیت
کامال بر عکس شده و نرامیگری واشنگتن در منطقه و نهان باه شاد افازاین یافتاه

Steve Bannon

1.
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است .1این کشور از یکسو و در پی آزماینهای موشکی و اتمای کاره شامالی در ساال
 ،2016سختترین تحریم ها را به انرا گااشته شده است و از طرف دیگر با کره نناوبی
و ژاپن در حال برگزاری رزماینهای دونانبه و سهنانبه در اطراف منطقاه شابهنزیاره
کره است .آخرین رزماین مشترک آمریکا و کره نناوبی ،رزمایشای بازرگ و  5روزه باا
حضااور  230ننگنااده (از نملااه ننگناادههااای اف  22و اف  )35و  12هاازار نرااامی
آمریکایی در چهارم دسامبر  2017بود (.)Reuters, Dec 4, 2017
در این راستا ،کره شمالی نیز برای مقابله باا ایاات متحاده و هامپیماناان آن ،بار
سیستمهای موشکی کوتاهبرد و میانبرد شامل مجموعاهای از توپخاناههاا و راکاتهاای
کوتااهبارد ،همناون موشاکهاای قادیمی اساکاد ،سیساتمهاای موشاکی  NoDongو
موشکهای ندید سوخت نامد سری  SS-21موسوم به  KN-02تکیه کرده است .کاره
شمالی همننین براسااس پلاتفارم مااهوارهبرهاای  ،Tapeodong-2باهدنباال توساعه
فنآوری موشک های بالستیک برد بلند خود است .این کشاور دو موشاک بالساتیک دور
برد دیگر را نیز در دست توسعه دارد ،موشکهای  KN-08 KN-14که ادعا شاده اسات
قادر به حمل سالح هستهای تا خاک آمریکا هساتند .اماا در حاال حاضار دور بردتارین
موشک کره شمالی  Hwasong-15نام دارد و بردی معاادل 13هازار کیلاومتر بارای آن
تخمین زده شده است .همنناین موشاک  Tapeodong-2از نملاه موشاکهاای قااره
پیمای این کشور است که  4هزار کیلومتر برد آن بارآورد شاده اسات .ایان موشاک در
عینحال به عنوان ماهوارهبر نیز بکار برده میشود (.)Schilling,2017: 3-8

 .1در همین ارتبا  ،دونالد ترامپ برخالف سانت معماول رؤسااینمهاور آمریکاا ،در  18ژانویاه ساال نااری ،در
نلسهای محرمانه در مقر پنتاگون ،با صدور فرمانی انرایی ،خواستار برگزاری رژهای نرامی (باه سابک رژۀ نراامی
فرانسه) در واشنگتن دی.سی شده است که به نوب خود ،این موضوع دربردارندۀ روحیه نناگطلبای و قادرتنمائی
وی در قبال بحران کره شمالی است .در این زمینه ،رک به:
Greg Jaffe and Philip Rucker, (2018), Trump’s ‘marching orders’ to the Pentagon: Plan a
grand military parade, Washington Post, February 6.

معضلِ عدمقطعیت در تحلیل بحران کره شمالی و آمریکا 121 /
انواع موشکهای کره شمالی (تولید شده و در حال توسعه)

نام موشک

برد  /کیلومتر

کالس موشک

وضعیت

KN – 02

170-120

بالستیک کوتاه برد

عملیاتی

KN - 01

160

ضد کشتی

عملیاتی

Hwasong-5

300

بالستیک کوتاه برد

عملیاتی

Hwasong-6

500

بالستیک کوتاه برد

عملیاتی

Hwasong-7

800-700

بالستیک کوتاه برد

عملیاتی

KN-11

900

بالستیک زیردریایی پرتاب

در حال توسعه

No-Dong

1500-1200

بالستیک میان برد

عملیاتی

Taepodong-1
BM-25
Musudan
Taepodong-2

5000-2000

بالستیک دور برد

از رده خارج

4000-2500

بالستیک دور برد

در حال توسعه

15000-4000

بالستیک قارهپیما  /ماهواره بر

عملیاتی

KN-08

11.500-4.500

بالستیک قارهپیما

در حال توسعه

KN-14

11.500-5.500

بالستیک قارهپیما

در حال توسعه

Hwasong-15

13000

بالستیک قارهپیما

عملیاتی

از طرفی ،برآورد کارشناساان و متخصصاان کاره نناوبی در آوریال  2016از ایان
حکایت داشته است که «کره شمالی حدود  20بمب هستهای در اختیاار دارد و هار مااه
میتواند یک بمب دیگار باه آن اضاافه کناد (.)Brunnstrom and Spetalnick,2017
همننین بار اسااس گازارش ساپتامبر  2016اندیشاکده  38ناورث ( - )38 Northکاه
مشخصاً مسائل و تحوت کره شمالی را پوشن میدهد ا این کشور زرادخاناهای باا 32
تا  54کیلوگرم پلوتونیوم در اختیار دارد که برای ساخت  6الی  8بمب از این نوع کفایت
میکند ( .)Hecker, 2016: 5از همینرو ترامپ معتقد است این بحران به عنوان میراثی
از سه دولت کلینتون ،بوش و اوباما در دامان دولات وی قارار گرفتاهاسات و او نبایاد و
نمیتواند اشتباها گاشته را تکرار کند.
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لحن تهانمی دولت ترامپ و پاسخهای ندیخ کره شامالی باا انجاام آزمااینهاای
موشکی و هسته ای منرم (در سرپینی از قطعنامههاای شاورای امنیات) ایان گماناه را
تقویت کرده است که ممکن است بحران شبهنزیره کاره باا اشاتباه محاساباتیخ یکای از
طرفین ،ننب نرامیخ واقعی به خاود بگیارد .باهطاور نموناه ،دونالاد تراماپ ،در آساتانه
برگزاری نشست واشنگتن ا پکن در فلوریدا با حضور شای ناینپیناگ رئایس نمهاور
چین ،در مصاحبه با روزنامه «فایننشالتایمز» اعالم کرد که اگر پکن بر کره شمالی برای
متوقف کردن برنام اتمیاش اعمال نفوذ نکند واشنگتن ایان کاار را باه تنهاایی انجاام
خواهاد داد ( .)Mitchell and Sevastopulo,2017در ایان راساتا کاا سافید در 26
آوریل  2017و در اقدامی ایرمعمول ،تمامی اعضای  100نفره سنای آمریکا را برای قرار
گرفتن در نریان گزارشی درباره کرهشمالی فراخواند ( )Zengerle, 2017و طباق اعاالم
پنتاااگون ،ناااوگروههااایی تحاات هاادایت ناااو هواپیمااابر «یااو.اس.اس کااارل وینسااون»،
«یو.اس.اس رونالد ریگان» و همننین زیردریایی اتمی «یو.اس.اس میشیگان» را به شهر
بندری «بوسان» در سواحل کره ننوبی اعزام نمود که موقعیت تهانمیخ آنها ،گمانههاا را
برای تشدید بحران افزاین داد.
اما به تعبیر «استفن والت» ،سیاست خاارنی آمریکاا در دورۀ تراماپ نیاز چنادان
تغییر اساسی به خود ندیده و همان اشتباها دولتهای گاشاته نیاز در ایان دولات در
حال ر دادن است ( .)Walt,2018بهعنوان نمونه در زمانخ کارزارهای انتخابااتی ،دونالاد
ترامپ به صراحت باراک اوباما را به خاطر عقبنشینی از تعیین خط قرمز برای بشار اسد
در قضیه حمل شیمیایی  2013در سوریه مورد سرزنن قرار میداد و آن رویداد را مایا
کاهن اعتبار و قدر ایات متحدۀ آمریکا در نهان قلماداد نماود .اماا در قضایه کاره
شمالی نیز این موضوع در مورد خود ترامپ با دامنا وسایعتاری صاادق اسات .در نرار
بگیریم زمانی که به دستور وی ،ناوهای آمریکائی مستقر در دریای مدیتراناه 59 ،فروناد
موشک تامهاوک به پایگاه نرامی الشعیرا سوریه شلیک کردند ،به واسط اارور ناشای
از ابعاد رسانهای این مانرا ،ترامپ بالفاصله گفت اگر چین در قضیه کره شمالی همراهی

معضلِ عدمقطعیت در تحلیل بحران کره شمالی و آمریکا 123 /

نکند ما به تنهایی بحران کره شمالی را نیز فیصله خواهیم داد .اما وقتای در روز تااریخیخ
استقالل آمریکا (چهارم ژوئیه  ،)2017کره شمالی یک موشک بالستیک آزمااین کارد و
کیم نونگاون در حرکتی تحقیرآمیز ،شلیک آن موشک را یک هدیاه باه آمریکاا تلقای
نمود ( ،)Graham C.,2017در پاسخ ،رئیسنمهور آمریکا ،تنها در حساب شخصی خود
در توئیتر به این آزماین واکنن نشان داد و گفت:

«کره شمالی همین اتن یک موشک دیگر پرتاب کرد .بعید است کره ننوبی و ژاپان
بین از این بتوانند این وضعیت را تحمل کنند .شاید تزم باشد چین باا انجاام یاک اقادام
سنگین علیه کره شمالی ،یکبار و برای همیشه به این وضعیت مزخرف پایان دهد».
در اواخر ژوئیه  2017نیز ترامپ در پستهای توییتری خود نوشت:

«از چین بسیار ناامید هستم .آنها هیچ کاری برای ماا در ماورد کارهشامالی انجاام
نمیدهند .فقط حرف میزنند .دیگر انازه نمی دهیم این وضعیت اداماه یاباد .چاین باه
راحتی میتواند این مساله را حل کند».
توییتهای پیدر پی ترامپ و درخواستهای او از چین از یک طرف نشان میدهاد
سیاست واشنگتن در قبال کرهشمالی با بانبسات مواناه شاده اسات و از طارف دیگار
رویکرد نرامی و تهانمی وی ذهن تحلیلگران و مقاماا سیاسای در نهاان را باه ایان
سمت سوق میدهد که هر آن ممکن است ترامپ با اتخااذ تادابیری ،نناگ علیاه کاره
شمالی را آااز کناد .در نباود هماین اطالعاا شافاف و ساردرگمی ،هناری کیساینجر
پیشنهاد کرده است که دولت ترامپ نیازمند رویکرد ندید و متفاوتی بارای اقنااع چاین
نهت اتخاذ موضعی ندیتر در برابر کرهشمالی است .به اعتقاد وی ابتدا باید با چاین در
مورد تبعا فروپاشی کرهشمالی باه توافاق رساید .ایان توافاق مایتواناد شاامل ماوارد
متعددی باشد« :تعهد آمریکا به عقبکشیدن بخن زیاادی از نیروهااین از شابهنزیاره
پس از فروپاشی کرهشمالی و کاستن از ترس چین که با از میان رفاتن «دولات حائال»
کره شمالی ،نیروهای آمریکایی مستقیم در برابر چین و مرزهای این کشور قرار میگیرند
و احتمال سرشاا شادن مساتقیم دو کشاور فاراهمتار مایشاود» ( Sang-Hun and
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 .)Sangerjuly, 2017اما چینیها هم همنون کره شمالی نسبت به آمریکا بیاعتمادناد
و باوری هم به تعهد این کشور ندارند .آنها میگویند همانطور که پس از فروپاشی دیوار
برلین اداام روسیه در ارب عملی نشد ،ممکن است با فروپاشی کرهشمالی نیاز تعهادا
آمریکا رنگ واقعیت به خود نگیرد .لاا چینی هاا کاره شامالیخ ضاعیف را تقادیم تراماپ
نخواهند کرد .اکنون با ونود چنین فضایی از بیاعتمادی و اطالعا ناق  ،نرریه بیازی
را در خصوص این بحران مورد استفاده قرار میدهیم.
کاربست بازیِ بیزی
دونالد ترامپ ،در نشست گروه هفت در بروکسل ( 26مه  )2017به هامپیماناانن
قول داد مشکل بزرگ کره شامالی بازودی حال مایشاود ( .)Berenson,2017ادعاایی
بزرگ که به لحاظ شیوه و اهداف ،با ابهام و تردیدهای زیادی همراه اسات .وی مشاخ
نکرد مقصود صرفاً راهحل نرامی و حمل پیندستانه است یا سیاساتی دیگار را در نرار
دارد .کره شمالی نیز سیاست ابهام را در پین گرفته است پر واض است کاه بساته باه
نیّا واقعی کرۀ شمالی ،کرۀ ننوبی و آمریکا هم تصمیمهای متفااوتی را بارای گازینن
بهترین مسیر ممکن اتخاذ میکنند .بدون داشتن اطالعا کامل نیّاا واقعای تراماپ و
کیم ،بهترین روش برای فهم این بحران چه خواهد بود؟ باا توناه باه عادم قطعیات در
مورد نیّا کرۀ شمالی و آمریکا ،این کنوقوسهای امنیتی و نرامی ممکان اسات چاه
نتیجهای در بر داشته باشند؟ در این رابطه ،بازیهاای بیازی ابزارهاایی را در اختیارماان
قرار میدهد ابزارهایی که تا حدودی قادر به تحلیل موقعیتهایی هساتند کاه در آنهاا
دستکم یک بازیگر به قطع و یقین نمیداند که ترنیحا واقعی بازیگر مقابل چیست.
الف) مدل شمارۀ یک :اثرگذاری متقابل کرۀ شمالی و جنوبی
دو احتمال در مورد رهبری کرۀ شمالی ونود دارد :رهبار صاادق و رهبار فریبکاار.
رهبر صادق به راستی برای گشودن مرزهای کشور به روی کرۀ ننوبی (و تننزدایای باا
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آمریکا) تالش میکند :همنون سفر بلندپایهترین مقام کره شمالی «کیم یونگناام» 1باه
کره ننوبی پس از  65سال در قالب افتتاح بازیهای المپیاک زمساتانی پیوناگچاناگ.
رهبر فریبکار نیز میکوشد که از کمکهای خاارنی اساتفاده کناد و موقتااً تاننهاای
شبه نزیرۀ کره را کاهن دهد تا زمانی که کرۀ شمالی بار مشاکال اقتصاادیاش فاائق
آید .در زمان انتخابا ریاستنمهوریخ کرۀ ننوبی در سال  ،1997کیم دائهنوناگ ،کاه
یکی از نامزدهای انتخابا بود ،وعده داد که رواباط کشاورش را باا کارۀ شامالی بهباود
می بخشد .وی از زمان برگزیده شدن به ریاست نمهوری ،پیوسته گفته بود که دولتن از
دیدار سران و آشتی میان دو کشور استقبال میکند .این سیاسات باه سیاسات «طلاوع
آفتاب» مشهور شد .اکنون نیز رئیسنمهور ندید کره ننوبی «مون نائهاین» 2همزمان
با مراسم تحلیف خود (دهم می  )2017اعالم کرد ،آماده است تحت شرایط مناساب باه
کره شمالی سفر کرده و درباره بلندپروازیهای اتمی و موشکی پیونگیانگ با این کشاور
مااکره کند ( .)Cheng and Lee, 2017پس بازی ما در این بخن با پاسخ کرۀ شامالی
به پیشنهاد دولت مون نائهاین مبنی بر دیدار سران دو کشور آااز میشود .در این بازی،
«طبیعت» حرکت نخستین را آااز و تعیین میکند که کرۀ شمالی از کدام ناوع (صاادق
یا فریبکار) باشد .سپس ،کرۀ شمالی یا میتواند پیشنهاد رییسنمهور کرۀ ننوبی مبنای
بر ایجاد رابطه را بپایرد و یا نپایرد .اگر کرۀ شمالی نپایرد« ،وضع مونود» اداماه پیادا
میکند .اگر سازش را انتخاب کند ،کرۀ ننوبی فرصت مییابد که تصامیم بگیارد کاامالً
سازش کند یا نکند .اگر سئول به نوعی تصمیم بگیرد که از تعهدش باه گفتگاو پاا پاس
بکشد ،پس سازشخ کرۀ شمالی از طرف کرۀ ننوبی رد شده است («عدم پایرش از سوی
کرۀ ننوبی») .اگر کرۀ ننوبی کامالً همکاری کند و کرۀ شمالی در نقطاهای در آیناده از
روند سازش دست بردارد ،آنگاه نتیجه« ،بهرهبرداری کرۀ شمالی» خواهد بود .اگار کارۀ

Kim YongNam

1.

Moon Jae-in

2.
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شمالی کامالً به روند سازش پایبند بماند («سازش») ،آنگاه ،نتیجه «آشتی» خواهد باود
که به همکاری بلندمد و احتمااتً ،اتحااد مساالمتآمیاز دو کاره منجار خواهاد شاد.
همان طور که در بات توضی داده شد ،این «شکل گسترده» به انمال روابط اخیار میاان
دو کره را توضی میدهد .برای آن که تعادل این بازی را حل کنیم ،نخست باید سااختار
ترنیحی بازیگران را مشخ

سازیم .در مورد ترنیحا بازیگران میتوانیم چند فرض را

مطم نرر قرار دهیم که در آنها مناقشهای نیست .مثالً ،مارن تارین نتیجاه بارای کارۀ
ننوبی «آشتی» است و کمترین ترنیحن «بهارهبارداری کارۀ شامالی» اسات« .عادم
پایرش از سوی کرۀ ننوبی» نایی میان این دو قرار میگیرد .بنا به تعریف ارائاه شاده،
کرۀ شمالیخ صادق «آشتی» را بر «بهرهبارداری» تارنی مایدهاد باهویاژه کاه اکناون
به واسط فشار اقتصادی ناشی از چندین قطعنامه ملل متحد قاعدتاً میبایست در چناین
مسیری گام بردارد .حال آنکه کرۀ شمالیخ فریبکار «بهرهبرداری» را بر «آشاتی» مارن
میداند .صرفنرر از اینکه با کدام کرۀ شمالی طرف باشیم« ،آخرین ترنی » این کشور
«عدم پایرش از سوی کرۀ ننوبی» خواهد بود .نهایتاً اطالعا بات باه شارایط نامسااوی
زیر منجر میشود.
کرۀ ننوبی :آشتی >> عدم پایرش از سوی کرۀ ننوبی >> بهرهبرداری کرۀ شمالی
کرۀ شمالی صادق :آشتی >> بهرهبرداری کرۀ شمالی >> عدم پایرش از سوی کرۀ ننوبی
کرۀ شمالی فریبکار :بهرهبرداری کرۀ شمالی >> آشتی >> عدم پایرش از سوی کرۀ ننوبی

این موضوع باعث میشود که «وضع مونود» ،در ارتباطن با سایر نتایج احتماالی،
به تنها گزینه ای بدل شود که محل بحث هاای باالقوه اسات .نازد کارۀ نناوبی« ،وضاع
مونود» به احتمال زیاد درست نلوی «عدم پایرش از سوی کرۀ ننوبی» قرار میگیرد
زیرا دولت مون نائهاین واقعاً از پیشنهاد دیدار ساران و آشاتی و ساپس کناارهگیاری از
مااکرا  ،پس از پایرش پیشنهاد از طرف کرۀ شامالی«( ،عادم پاایرش از ساوی کارۀ
ننوبی») چیزی عایدش نخواهد شد همانطور که همتایاان وی در گاشاته نیاز ناکاام
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ماندهاند .برای کرۀ شمالی صادق« ،وضع مونود» احتمااتً انادکی بااتتر یاا پاایینتار از
«بهره برداری کرۀ شمالی» قرار میگیرد .حال آنکه برای کارۀ شامالی فریبکاار« ،وضاع
مونود» نزدیک «آشتی» قرار میگیرد .همان طور کاه در اداماه نشاان خاواهیم داد ،تاا
زمانی که «وضع مونود» اولویت اول یا آخر کرۀ شمالی نباشد ،محل «وضع موناود» در
رده بندی ترنیحا این کشور بر نتیجاه گیاری ماا اثاری نخواهاد گااشات .باا شارایط
نامساویخ بات ،حال آمادهایم که شرایط تعادل را حل کنیم.
پاسخ تعادل این بازی چندین بینن رانع باه تعامال کارۀ نناوبی و کارۀ شامالی
عرضه میکند .فارغ از اینکه با چه نوع کرۀ شمالیای طارف باشایم ،رفتاار ایان کشاور
یکسان و انعطافناپایر خواهد بود .یعنی اینکه رهبری کرۀ شمالی واقعاً صادق باشد و یا
فریبکار این کشور یا پیوسته روند سازش را در پین خواهد گرفات و یاا پیوساته باا آن
مخالفت خواهد کرد .این امار مونا ب خواهاد شاد کاه کاار کارۀ نناوبی در گاردآوری
اطالعا رانع به نیّا واقعی کرۀ شمالی دشوار شود .دوم ،کرۀ ننوبی باید به ارتبا باا
کرۀ شمالی فقط در صورتی ادامه دهد که نسبتاً مطمئن باشد که کرۀ شامالی واقعااً باه
اصالح نرام خود در بلندمد عالقهمند است .در ایر ایانصاور  ،کارۀ نناوبی بایاد از
سازش اولی خود پا پس بکشد حتای اگار ایان کاار ،هام در داخال و هام در خاارج از
شبهنزیرۀ کره ،به قیمت بیاعتبار شدن دولت دموکرا ِ مون نائاهایان منجار شاود .در
نتیجه کرۀ شمالی ،فارغ از اینکه بهراستی صادق باشد یا فریبکار ،نخواهد کوشید به کرۀ
ننوبی بقبوتند که صادق است .این ذهنیت نزد مقاما کره شمالی بیشک وابساته باه
متغیر آمریکا در روابط راهبردی آن با کره ننوبی شکل گرفته و برساخته شده است.
ب) مدل شمارۀ دو :اثرگذاری متقابل آمریکا  -کرۀ شمالی
در این مرحله مدلی خواهیم ساخت که در آن سیاستگااران آمریکاایی ،در ماورد
نیّا واقعی کرۀ شمالی به تردید دچارند .اما این مدل پینیدهتر از تعامل کارۀ شامالی و
ننوبی است چرا که بنا به دتیلی معتقدیم که سیاستگااران کرۀ شمالی نیاز مطمائن
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نیستند که آیا آمریکا واقعاً می خواهد که با کرۀ شمالی به آشتی نهایی دست پیدا کند یا
نه .در اینجا هم مثل مورد قبل دو احتمال در مورد رهبری کرۀ شامالی وناود دارد کاه
طبیعت انتخاب کرده است :رهبر صادق و رهبر فریبکار .افزون بر ایان ،در ماورد آمریکاا
هم با دو نوع رهبری روبرو هستیم که به دلیل نداشتن واژگان بهتر ،آنها را

نناگطلاب1

و صل طلب 2مینامیم .کرۀ شمالی در نخستین حرکت خاود مایتواناد داوطلباناه روناد
سازش را قبول کند یا نکند .به دلیلخ درهمتنیدگی موقعیتهاا در مناسابا باینالملال،
می توانیم فرض کنیم که این موقعیات زماانی ر مایدهاد کاه کارۀ شامالی ،در باازی
نخست ،به پیشنهاد کرۀ ننوبی برای گفتگو پاسخ مثبت میدهد .اگر ساازش را انتخااب
کند ،آمریکا فرصت می یابد که تصمیم بگیرد سازش کند یا نکند .اگر کرۀ شمالی سازش
کند و آمریکا هم پاسخ دهد ،نتیج آن «آشتی با ابتکار عمل کرۀ شامالی» خواهاد باود.
اگر آمریکا پاسخ ندهد ،آنگاه سازشخ کرۀ شامالی باا «عادم پاایرش از ساوی آمریکاا»
موانه شده است .اگر کرۀ شمالی آاازکنندۀ سازش نباشد ،آنگاه آمریکا بایاد باین آاااز
کردن و آااز نکردنخ سازش یکی را انتخاب کند .اگر آمریکا تصمیم بگیارد کاه ساازش را
آااز نکند ،آنگاه نتیجه« ،حفظ وضع مونود» خواهد بود .اگر آمریکا ساازش را انتخااب
کند ،کرۀ شمالی فرصت مییابد که تصمیم بگیرد پاسخ مصالحه دهد یا ندهد .اگار کارۀ
شمالی کامالً با روند سازش همکاری کند ،آنگاه نتیجه «آشتی با ابتکاار عمال آمریکاا»
خواهد بود .اگر کرۀ شمالی این کار را نکند ،آنگاه پیشنهاد آمریکا باا «عادم پاایرش از
سوی کرۀ شمالی» موانه میشود.
در اینجا برای تحلیلخ بهتر بازی ،نخست باید ساختار ترنیحی بازیگران را مشاخ
سازیم .در مورد ترنیحا بازیگران مای تاوانیم چناد فارض را قائال شاویم کاه در آنهاا
مناقش چندانی نیست .بنا به تعریف ،کرۀ شمالیخ صادق «آشتی» را به «عادم پاایرش از
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سوی کرۀ شمالی» ترنی میدهد حال آنکه در مورد کرۀ شمالیخ فریبکاار ایان نتیجاه
برعکس است .فارغ از اینکه با چه نوع کرۀ شمالیای سر و کاار داشاته باشایم ،بادترین
نتیج ممکن برای این کشور «عدم پایرش از سوی آمریکا» خواهد بود .بنا باه تعریاف،
آمریکای ننگ طلب« ،عادم پاایرش از ساوی آمریکاا» یاا «وضاع موناود» را تارنی
میدهد حال آنکه در مورد آمریکای صل طلب این نتایج بارعکس اسات .ایان موضاوع
باعث می شود که «وضع مونود» در ارتباطن با سایر نتایج احتمالی تعیین شاود .بارای
کرۀ شمالی ای که به دنبال آشتی است« ،وضع مونود» ناایی میاان «آشاتی» و «عادم
پایرش از سوی آمریکا» قرار میگیرد .بارای کارۀ شامالی فریبکاار هام کاه باه دنباال
همکاری بلندمد با آمریکا نیست« ،وضع مونود» بایاد بهتار از «آشاتی» باشاد .بارای
آمریکای ننگ طلب که به دنباال همکااری بلندماد باا کارۀ شامالی نیسات« ،وضاع
مونود» به «آشتی» رنحان دارد .برای آمریکای صل طلاب نیاز« ،وضاع موناود» بایاد
نایی میان «آشتی» و «عدم پایرش از سوی کرۀ شمالی» قرار داشاته باشاد .اطالعاا
مونود در این بخن نمیتواند محل دقیق «وضع مونود» را در ردهبندیخ ترنیحیخ اناواع
احتمالی بازیگران به ما ارائه دهد .اما میتواند ،عالوه بر اطالعا بات ،آنقدر اطالعاا در
اختیار ما قرار دهد که بتوانیم بازی روابط آمریکا و کرۀ شمالی را تجزیه و تحلیال کنایم.
لاا اطالعاتی را که تا ایننا عرضه کردیم میتوان در شرایط نامساویخ زیر خالصه کرد.
کرۀ شمالی
صادق

آشتی با ابتکار عمل آمریکا >> آشتی با ابتکاار عمال کارۀ شامالی >> وضاع
مونود ،عدم پایرش از سوی کرۀ شمالی >> عدم پایرش از سوی آمریکا

کرۀ شمالی

عدم پایرش از سوی کرۀ شامالی ،وضاع موناود >> آشاتی باا ابتکاار عمال

فریبکار

آمریکا >> آشتی با ابتکار عمل کرۀ شمالی >> عدم پایرش از سوی آمریکا

آمریکای

عدم پایرش از سوی آمریکا ،وضع مونود >> آشتی با ابتکار عمل کرۀ شمالی

ننگطلب

>> آشتی با ابتکار عمل آمریکا >> عدم پایرش از سوی کرۀ شمالی

آمریکای

آشتی با ابتکار عمل کرۀ شمالی >> آشتی باا ابتکاار عمال آمریکاا >> وضاع

صل طلب

مونود ،عدم پایرش از سوی آمریکا >> عدم پایرش از سوی کرۀ شمالی
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با این شرایط نامساوی ،اکنون آمادهایم که تحلیل بازی را آااز کنایم .مانناد باازی
بیزی در مورد کرۀ ننوبی و شمالی که مورد اشاره قرار گرفت ،راهحل تعادل بازی بیازی
آمریکا و کرۀ شمالی نیز بیننهای نالبی را در اختیارمان مایگااارد .نخسات ایانکاه،
آمریکای ننگطلب  -آنننان که دونالد ترامپ مسیر کنونی را در پاین گرفتاه اسات -
هرگز آاازکنندۀ روند سازش نخواهد بود و همواره ابتکار عمل کرۀ شمالی را در خصوص
سازش رد خواهد کرد« .نفری لوییس» ،مدیر برنامه منع اشاعه شرق آسایا در موسساه
مطالعا بینالملل میدلبری در مونترری ،میگوید آنجا که تراماپ باه «پسار

چاقاالو»1

اشاره میکند ،شاید سخن او کنایهای از یک ننگ هستهای باشد« .مرد چاق» 2اسم رمز
سومین بمب هستهای آمریکا بود که در ساال  1945روی ناکاازاکی ژاپان انداختاه شاد
( .)Lewis, 2017اما در سوی مقابل ،آمریکای صل طلب همیشاه باه ابتکاار عمال کارۀ
شمالی در آاازخ روند سازش پاسخ مثبت خواهد داد آنگونه که بااراک اوباماا باا سیاسات
صبر استراتژیکِ خود مایل به تحقق آن همنون توافق برنام با ایران بود ( Kim, 2016:

 .)33-41اگر هم کرۀ شمالی آاازکنندۀ سازش نباشاد ،خاودِ آمریکاا ایان کاار را انجاام
میدهد اما فقط در صورتی که تا حد زیادی اطمینان داشته باشد که کرۀ شمالی صاادق
است .سوم ،کرۀ شمالیخ فریبکار هرگز در روند سازش ابتکار عمال را باه دسات نخواهاد
گرفت و همواره ابتکار عمل آمریکا در سازش را رد خواهد کرد.
نتیجه می گیریم که آشتی بلندمد میان کرۀ شامالی و آمریکاا فقاط در صاورتی
ممکن خواهد بود که کرۀ شمالی در ماورد اصاالحا سیاسای و خلاع ساالح هساتهای
صادق باشد و ایات متحدۀ آمریکا نیز در قبال کرۀ شمالی رویکردی صل طلبانه به کاار
گیرد .این امر در نگاه نخست تقریباً بدیهی به نرر میرسد ،اما پینبینی ما در واقع ایان
است که از بین هشت نتیج «آشتی» احتماالی ،فقاط دو نتیجاه در تعامال میاان کارۀ

Fat Boy
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شمالی و آمریکا دستیافتنی خواهند بود .دست آخر اینکه ،ترکیب کرۀ شمالی فریبکاار
و آمریکای ننگ طلب همیشه به «وضع مونود» ختم خواهد شد اماری کاه از ابتادای
سال  2017همزمان با تهدیدهای ترامپ علیه کره شمالی و متعاقبااً آزمایشاا موشاک
بالستیک و هستهایخ پیونگیانگ ادامه یافته است چرا که هیچکدام از دو طارف تماایلی
ندارد که ریسک کند و مورد استفادۀ ابزاریخ طرف مقابل قرار بگیرد.
لاا همانطور که در بات گفته شد ،کرۀ شمالی مشغول دو باازی هامزماان و مجزاسات.
مشکلی که این کشور با آن روبروست این است که در انتخاب استراتژیهاین انعطافپاایری
ندارد (و بههمین دلیل میکوشد خود را کشوری صادق به تصویر بکشاد) ،چارا کاه حاریفن
در بازی دوم میتواند اقداما کرۀ شمالی را در بازی اول مشاهده کند .بارای مثاال ،باه نفاع
کیم نونگاون است که در بازی خود با مون نائهاین خود را اصالحطلب واقعی نشاان دهاد.
اعزام کیم یونگنام  -به عنوان فرد دوم کره شمالی  -در کنار حضور خاواهر کایم نوناگاون
در کره ننوبی برای افتتاحی بازیهای زمستانی پیونگچانگ ،گواهی بار ایان مدعاسات .اماا
همین موضوع لزوماً در مورد تعامل کرۀ شمالی و ترامپ صدق نمایکناد .باا وناود ایان ،باه
دلیل ماهیت همزمان و قابل مشاهدۀ دو بازی ،رهباری کارۀ شامالی نمایتواناد در دو باازی
مجزا چهرهای متناقض از خود به نماین بگاارد .معناین آن است که اگر در یکی از باازیهاا
روابط به تیرگی کشیده شود و مااکرا به بنبست برساد ،احتمااتً هماین مسائله در باازی
دیگر نیز ر خواهد داد .این دقیقاً همان چیزی است که در مقطعی از ساال  2001روی داد.
منرور زمانی است که گفتگوهای کرۀ شمالی و آمریکا متوقف شاد و کارۀ شامالی دیگار باه
تمایل کرۀ ننوبی برای ادام گفتگو پاسخ نداد .سرشت همزماان دو باازیخ تحلیالشاده در
این مقاله و نیز محدودیتهای کارۀ شامالی در ماورد انتخااب اساتراتژیهااین ،نشاان
میدهد که چرا «اظهار تمایل دونالد ترامپ برای دیادار و ماااکره باا رهبار ناوان کارۀ
شمالی که بهطور شگفتانگیزی نیز وی را فردی باهوش قلمداد نماود» ( Manson and

 )Harris,2017نزد مقاما پیونگیانگ سیاستی فریبکاراناه تلقای مایشاود و بااز هام
بیشتر با استقبال رسمی و مثبت مقاما سئول روبرو شد تا کرۀ شمالی.
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علیرام اینکه کیم نوناگاون در ناماهای رسامی در نریاان باازیهاای المپیاک
زمستانی  ،2018رئیسنمهور کرۀ ننوبی را به پیونگیانگ دعو نمود ،و این دعو باا
استقبال سئول موانه گردید اما مون نائه این به ایان موضاوع واقاف اسات کاه صارفِ
مااکره بین دو کره مهم نیست و این کشور در موقعیتی قرار ندارد که بتواند این بحاران
را با پیونگیانگ حلوفصال نمایاد چارا کاه آمریکاا و شاورای امنیات ،در مقابال رفاع
تحریمهای کمرشکن ،گزین خلعسالح هستهای را در مقابل کره شمالی قرار دادهاند کاه
تحقق آن در عمل امکانپایر نیست و در تاریخ خلع سالح هستهای ماوردی قابال ذکار
نیست که کشور دارنده تسلیحا هستهای ،به کنار گااشاتن ایان تواناایی رضاایت داده
باشد ( .)Ford,2007: 401-424بنابراین نقضخ این قاعده را سخت میتوان در مورد کاره
شمالی باور کرد .ازهمینرو زمانی که مااکرا ندی و رضایتبخن میان آمریکاا و کارۀ
شمالی از سر گرفته شود و نتایج آن مورد قباول پیوناگیاناگ باشاد ،صال میاان کارۀ
ننوبی و شمالی نیز ر خواهد داد .امری که با ونود آمریکای ننگطلب (دورۀ تراماپ)
از شانس اندکی برخوردار است و اگر در این دوره خطایی محاساباتی ر ندهاد ،شارایط
«وضع مونود» ادامه خواهد یافت.
سناریوها ،احتماالت و محدودیتها
با تونه به اولویت و شانس وقوع درگیری میان آمریکا و کره شمالی ،در اینجا چندین
سناریو ،چالن و محدودیت را میتوان مطرح و ماورد ارزیاابی قارار داد .ساناریوهای قابال
پینبینی با عنایت به دسترسی به اطالعا و تا حدودی برخوردار از شانس امکانپایری و
سااناریوهای دور از ذهاان در پرتااو عاادم قطعیاات و اطالعااا ناااق  ،کااه بااا چااالنهااا و
محدودیتهای خود مجموماً بر پینفرضهای تجربی و ایرتجربی استوارند.
الف) سناریوهای جنگی و احتماالت
 )1ماههای سپتامبر یا اکتبر زمان حمله باه کاره شامالی اسات :در فوریاه 2018
مشخ

شد که پنتاگون قصد دارد در یک نابجایی گستردۀ نراامی ،نیروهاای واکانن
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سریع خود موسوم به «یگان تفنگداران دریایی» ( 1)MEUرا به شرق اقیانوس آرام اعزام
کند .میدانیم که هر یگان ام.ای.یو متشکل از دو هزار و  200نیرو و تجهیازا سانگین
شامل هواپیما ،تانک و دیگر ننگافزارهای ویژه اسات .باا ایانحاال فرمانادهان ارتان
آمریکا از ارائه نزئیا بیشتر در این خصوص و اینکه چه تعداد از این یگانهای دریاایی
به نزدیکیخ چین اعزام خواهند شد امتناع کردهاند .حاال باا توناه باه اینکاه آمریکاا در
حالحاضر  50هزار نیرو در ژاپن 29 ،هزار و پانصد نیرو در کره ننوبی و  7هزار نیارو در
گوام دارد و گفته شده است که اعزام این یگانها به شرق آسیا  7ماه به طول میانجاماد
( ،)Lubold and Youssef, 2018این ذهنیت ایجاد مایشاود کاه تصامیم باه اعازام و
استقرار این نیروها در راستای سه «استراتژی امنیت ملی»« ،2استراتژی دفااع ملای» 3و
«بازبینی وضعیت هستهایخ» 4که اخیراً توسط دولت ترامپ و در بازۀ زمانی نزدیک بههام
منتشر شدهاند ،در کوتاه مد و نگاهی حداقلی ،به بحران کره شامالی برمایگاردد و ناه
چین .یعنی میتوان اینگونه سناریوسازی کرد که اگر دونالد ترامپ قصد حمله باه کاره
شمالی را در سر داشته باشد ،این نابجایی نیروها و ندول زمانبندی آن طی هفت مااه
آینده نیز ،ماههای «سپتامبر» و «اکتبر» را برای حمله به کاره شامالی نشاان مایدهاد.
یعنی دونالد ترامپ دو ماه قبل از ماه «نوامبر»  -که انتخابا مهمخ میاان دورهای کنگاره
برگزار خواهد شد  -فرصت دارد تا با حمله به کره شمالی ،شرایط خود و همحزبیهاین
را در این اوضاع آشفته داخلی بهبود ببخشد .دلیل اینکه اخیراً هم صدای ننگطلابهاا
در کا سفید بلندتر شده ،نااظر باه دیپلماسای ورزشای اسات کاه در نریاان المپیاک
«پیونگچانگ» میان کره ننوبی و شمالی ر داده است .از این زاویه ،بهنرر میرسد که
حامیان ننگ در واشنگتن میخواهند از شکلگیری فضای آشاتی در شابهنزیاره کاره
Marine Expeditionary Units

1.

National Security Strategy

2.

National Defense Strategy

3.

Nuclear Posture Review

4.

 / 134فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31زمستان  ،1396شماره 4

نلوگیری کنند .از آنجا که مقاما دولات تراماپ و اکثریات حازب نمهاوریخاواه باه
خلعسالح هستهای پیونگیانگ باور ندارند ،به طریق اولی نیز معتقدند که اگر باا وناود
تحریم های رو به افزاین ،آشتی میان دو کره تحقق یابد ،دیگر نمیتوان کاره نناوبی را
به عقب راند .همزمان ،رسوایی پرونده روسیه برای ترامپ و خانوادهاش (رشاد بادبینی و
کاهن محبوبیت) این احتمال را افزاین داده که او نه تنها برای انتخااب مجادد ،مسایر
سختی پینخ رو داشته باشد بلکه حتی ممکن است استیضاح شاود .بناابراین بساته باه
اینکه فضای حاکم بر افکار عمومی آمریکا در مورد ایشان قبال از انتخاباا میااندورهای
در ماه نوامبر چه باشد ،ترامپ ممکن است خاود را در وضاعیتی بایاختیاار بیاباد .ایان
مسئله سوال نگرانکننده را به ونود می آورد که نکند او برای خاروج از بحاران سیاسای
داخلیاش ،در حال بررسی حمله به کره شمالی است.
 )2نوع حمله ،پیندستانه و بر اساس «استراتژی بینی خاونین» 1اسات :براسااس
این سناریو ،آمریکا مایل است با یک حمل گیجکننده در ابعاد کوچک ،محادود و دقیاق
علیه سایتهای هستهای یا دیگر تلسیسا موشکی و هسته ای کره شمالی ،به نحوی که
نهایتاً به تحریک کره شمالی برای پاسخ دادن منجر نشود ،تهدید رژیم کیم نونگاون را
خنثی کرده و نلوی ننگ تمامعیار را بگیرد .موضوعی که این گمانهزنایهاا را باین از
پین تقویت کرده است ،تصمیم رئیس نمهور آمریکا برای کنار گااشتن «ویکتور چاا»،2
کاندیدای اعزام به سئول به عنوان سفیر پیشنهادی آمریکا در کره ننوبی بود که نسابت
به این استراتژی شدیداً موضع اعتراضای داشات .از هماین رو چاا کاه اساتاد «دانشاگاه
نرجتاون» و مشاور ارشد «مرکز مطالعا باینالمللای و اساتراتژیک» اسات ،باا انتشاار
مقالهای در واشنگتنپست ( ،)Cha, January 30,2018ایدۀ بینی خونینخ تراماپ را زیار
سئوال برد و با تهدید وی مبنی بر حمل ناگهاانی باه کاره شامالی و همنناین خاروج

Bloody Nose

1.

Victor D. Cha

2.
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آمریکا از «موافقتنامه تجار دونانبه با کره ننوبی» 1مخالفت کارد .بناابراین مشاخ
میشود که سناریوی بینی خونین یکی از گزینههای نرامی دولات دونالاد تراماپ علیاه
کره شمالی است .البته راهی ونود ندارد که بتوان فهمید ایان راهبارد چقادر نادی در
کا سفید مورد بحث قرار گرفته است .این تصور که کره شمالی «نری نخواهاد کارد»
پاسخ دهد ،هم خطرناک و هم نگرانکننده است .این ارزیابی بر اسااسخ یاک طارز تفکار
آمریکامحور شکل گرفته که خیال می کند پاساخ متقابال کاره شامالی باه پایاان رژیام
پیوناگیاناگ منتهای مایشاود ( .)Landler, Jan 30, 2018مشاخ

نیسات مقاماا ِ

آمریکای ننگطلب که کیم نونگاون را «فریبکار ،ایرمنطقی و ایرقابال پاینبینای»
توصیف میکنند ،چطور میتوانند پین بینای کنناد کاه او هام باه هماان نماعبنادی
نرامیای میرسد که آنها رسیدهاند .اما بزرگترین معمای این ساناریو ایان اسات کاه
کره شمالی در صور حمله آمریکا ،هیچ چیازی بارای از دسات دادن نخواهاد داشات و
نونگ اون در نهایت همانند معمر قاافی در لیبی یا صدام حسین در عراق رفتاار خواهاد
کرد .با این تفاو که برخالف قاافی و صدام ،کیم واقعاً به ساالحهاای هساتهای مجهاز
است و ارادۀ استفاده از آن را نشان داده است.

 )3کره شمالی به واسط فشار تحریم های شورای امنیات و محاصاره بناادر آن باا
امید به حمایت چین آاازگر و محرک ننگ باشد :اگر بهواسط تحاریمهاای کمرشاکن
شورای امنیت و آمریکا ،کره شمالی ظرف یک تا دو سال آینده به سمت فروپاشای و باه
یک کشور شکستخورده متمایل شود ،مقاما پیونگیانگ برای فرار از این تنگناا و باه
تلسی از این باور که در آینده اختالفا پکن و واشنگتن نیز سیر صعودی خواهاد یافات
ممکن است در یک حرکت انتحاری گامهایی را در نهت آااز ننگ بردارند .کیم معتقاد
است از آنجایی که در دوره ترامپ ،نمهوری خلق چین در «سند استراتژی امنیت ملای
آمریکا»  33بار ،در خالصا «اساتراتژی دفااع ملای آمریکاا» شان باار و همنناین در

U.S.- Korea Free Trade Agreement

1.
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«بازبینی وضعیت هستهایخ» آمریکا 41 ،بار خطاب و باه آن ارنااع داده شاده ،و آمریکاا
صراحتاً چین را در کنار روسیه به عنوان رقیب استراتژیک و تهدیاد نخسات ایان کشاور
مورد تونه قرار داده است لاا تحت هر شرایطی ،چین باه عناوان چتار امنیتای حاضار
نخواهد بود حائال اساتراتژیک خاود (کاره شامالی) را باه راحتای در مقابال دو رقیاب
منطقه ای کره ننوبی و ژاپن و دشمن استراتژیک آن آمریکا تنها و رایگان رهاا کناد .در
چنین شرایطی ،کره شمالی ممکن است پیوسته محدودیتها را آزماین کرده و باهطاور
مداوم کشورهای دیگر را تحریک کند .در این سناریو تحریکهای کره شمالی با دلگرمی
از حمایت چین باعث میشود تا سرانجام کره ننوبی و آمریکا از کوره در رفته و پاساخی
کوبنده به آن بدهند .با این ونود و نرر به آنکه سئول ،شهری باا  10میلیاون نمعیات،
تنها  56کیلومتر با مرز دو کره و منطقه ایر نرامی حائل بین دو کشور فاصاله داشاته و
در تیررس توپخانه سنگینخ کره شمالی قرار دارد پیونگیانگ فکار مایکناد باا واکانن
سخت آمریکا و کره ننوبی موانه نخواهد شد .ایان ساناریو باا اشاتباه محاساباتی کاره
شمالی همراه است .اگرچه کره ننوبی نسبت به حمله هستهای همساای خاود وحشات
دارد اما همزمان از قابلیت و توانایی واکنن به تحریکهای کاره شامالی نیاز برخاوردار
است .در چنین وضعیتی ،آمریکا هم بالفاصله با قدر وارد عمل خواهاد شاد و ضاربا
مهلکی به کره شمالی وارد خواهد ساخت .افزون بار آن ،بار کسای پوشایده نیسات کاه
دنیای بدون کرهشمالی برای چین خطرناک خواهد بود اما علیرام تعهادا موناود در
عهدنامه دوستی و همکاری مشترک میان چین و کره شمالی که در سال  1961تنرایم
شده است ،در صورتیکه کره شمالی آاازگر نناگ باشاد ،چاین در مقاام دفااع از کاره
شمالی برنخواهد آمد .همانگونه که «گلوبال تایمز» روزنامه دولتای چاین در دهام او
 2017در واکنن به تشدید تننهای لفری آمریکا و کره شامالی ،از تصامیم احتماالی
پکن به اتخاذ موضع بیطرفانه در صاور

وقاوع هرگوناه درگیاری خبار داد ( Reuters,
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 ،)A ug 10,2017اخیراً نیز در هشتم فوریه  ،2018رکس تیلرسون در دیدار با «یاناگ
نیه چی» - 1عضو شورای رهبری چین و مشاور ارشاد شای ناینپیناگ  -از همکااری
همهنانبه و موافقت چین با آمریکا برای فشار دیپلماتیک بر کره شمالی خبر داده اسات
( .)Reuters, Feb 08, 2018موضوعی که مقاما کره شمالی بایاد باه آن توناه کنناد
این است که این توافق درست پس از انتشار «اسناد سهگان استراتژیک آمریکاا» حاصال
شده است.
ب) چالشها و محدودیتها
 )1یکی از اهداف کاربستِ گزینههای نرامیخ پیندستانه بادین منراور اسات کاه
کره شمالی را در حوزۀ تستهای دامنهدار موشکی برای تکمیل تکنولوژی «موشکهاای
بالستیک قارهپیما» 2متوقف کناد .ایان ایاده در ساال  2006توساط دو مقاام برنسات
دموکرا یعنی «ویلیام پری» 3و «اشتون کارتر» 4نیز پیشنهاد شده بود .از این قارار کاه
موشک های کره شمالی میتوانند توساط بمابهاای دقیاق و هادایت شاوندۀ ننگناده
بمبافکنهای آمریکایی نابود شوند یا میتوان آنها را با سیستمهای دفاع موشکی ایات
متحده در حملهای برقآسا در آسمان منهدم نمود .بر اساس برآوردهای پیشین ،هر یاک
از این اقداما ممکن است تنها حادود  50درصاد احتماال موفقیات داشاته باشاند .باا
اینحال و در پاسخ ،کره شمالی هم ممکن است توسعه موشکهای قارهپیمای خود را بر
سوخت نامد متمرکز کند که گسترش این روند ،فرآیند آمادهسازی سامانههاای رهگیار
برای شناسایی آنها را با دشواریخ بیشتری موانه میکند .از طرفی همانطور که اسارائیل
به طور موثر و مخفیانه در هفتم ژوئن  1981به راکتور اتمی «اوسیراک» 5در عراق حمله
Yang Jiechi
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کرد و با همین شیوه در ششم سپتامبر  2007راکتاور اتمای «الکباار» 1ساوریه را ماورد
هدف قرار داد ایات متحده و یا کره ننوبی به احتمال زیاد باا اساتفاده از هواپیماهاای
بدون سرنشین میتوانند به بخنهایی از زیرساختهای هساتهای کاره شامالی آسایب
ندی وارد کنند .بهطور خاص ،آن دسته از راکتورهای هستهایخ این کشاور کاه در حاال
ساخت است و هنوز به مراحل عملیاتی نرسیدهاند میتواند بدون پخن ماواد رادیواکتیاو
در مقیاسی وسیع نابود شوند .همانطور مجتماع ساانتریفیوژ و انایساازی اورانیاوم در
همان محل می تواند ناابود گاردد .اماا چناین حماال پیشاگیرانهای نمایتواناد دیگار
تلسیسا مخفیخ انیسازی اورانیوم را که کاره شامالی احتمااتً در مکاانهاای دیگاری
ساخته است از بین ببرد .همننین این حمال نمیتوانند آن دانن انساانی رآکتورهاای
تحقیقاتی که پیوسته کل پلوتونیوم کره شمالی را تا به امروز تولید و عملیاتی کرده است
نابود کند .افزون بر آن ،حمله به تلسیسا هستهای ایان کشاور باه ناوعی مایتواناد در
مقیاسی کوچک تر ،فانع چرنوبیل یاا فوکوشایما را ایجااد کناد ،کاه باه سارعت ماواد
رادیواکتیو را صدها کیلاومتر مرباع گساترش دادناد .بناابراین احتماال دارد کاه چناین
حمالتی دسترسی به چندین سایت مخفی کره شمالی را شامل نشود چرا کاه نهادهاای
امنیتی و نرامی آمریکایی درست نمیدانند که محل دقیقخ آنهاا کجاسات .همنناین در
حالی که آمریکا قادر است تسلیحا و امکانا نرامی شناخته شده کره شمالی را ناابود
کند ،ممکن است شمار بسیار زیادی تسلیحا ناشناخته نیز ونود داشته باشاد و حاات
که کره شمالی موشک های سیار دارد کاه باا ساوخت ناماد باه سارعت آمااده شالیک
میشوند ،اوضااع و پیامادهای بحاران از عادمقطعیات بیشاتری برخاوردار خواهاد شاد
( .)Mathews, 2017با اینحال و در صاور وقاوع نناگ ،بسایاری از نااظران نهاانی
میگویند توان نرامی کره شمالی در مقایسه با ایات متحاده یاک شاوخی باه حسااب
میآید چرا که بیشتر تجهیزا نرامی این کشور مرباو باه زماان نناگ نهاانی دوم

Al-Kibar
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است و در صور درگیری رودررو ،این کشور شانس چنادانی بارای پیاروزی بار ارتان
قدرتمند ایات متحده نخواهد داشت .اما واقعیت در عمل به این سادگی نیست .بهطاور
نمونه در سال  1968بود که ناو ننگی «یو.اس.اس پوئبلو» 1وارد آبهای شبهنزیره کره
شد و در آن زمان ،کیم ایلسونگ در یک اقدام کامالً ندی ،آن ناو را ماورد هادف قارار
داد و تمامی  82پرسنل آن کشته شدند .در آوریل  1969نیز وقتی رئیسنمهاور وقاتِ
آمریکا « -لیندون نانسون»  -در بحران ویتنام گرفتار شاده باود ،هواپیماای شناساایی
خود را رهسپار دریای ژاپن کرد که توسط هواپیمای میگ  21کره شمالی از پا درآماد و
هم  31سرنشین آن نان خود را از دست دادند .در سال  1976و در زمان عقبنشاینی
آمریکا از ویتنام هم ،کره شمالی دو افسر ناسوس ارتن آمریکا را به قتل رسااند تاا باار
دیگر به آمریکا اخطار داده باشدکه با این کشور وارد منازعه نشود .بدین ترتیب ،سیاست
استقبال از خطر حتی در صور واکانن احتماالی آمریکاا ،در قااموس رفتاار نراامی و
سیاسی کره شمالی نسبت به این کشور قرار دارد و تا به امروز نیز ادامه داشته است.
 )2شورای امنیت ملل متحد به اعتبار و درخواست دولت ترامپ ،تحریمهای کمرشاکن
ندیدی (قطعنامه  )2397را علیه کره شمالی اعمال کرده است .در میان سایر قطعناماههاای
تحریمی ،مورد اخیر از درن تخریبیخ باتیی برخوردار است و میتوان انترار داشت ظارف دو
سال آینده ،اثر بسیار تعیینکنندهای بر ساختار رژیم کاره شامالی باهناای بگااارد .در ایان
ارتبا  ،میتوان به کاهن برخی از انواع واردا سوخت تاا ساقف  90درصاد اشااره نماود و
همننین اخراج کارگران کره شمالی در سایر کشورها ظرف حداکثر دو سال ،کاه ایان ماوارد
به شد باعث ممنوعیت ارسال پول کارگران به کره شمالی شده و نهایتاً اقتصااد ضاعیف آن
را نابود خواهد ساخت .این موضوع در کنار محاصره بنادر کره شمالی توسط ایاات متحاده و
شناورهای متحد این کشور ،از نرر واشنگتن میتواند راهی منطقی برای اطمیناان از رعایات
تحریمها و مؤثر بودن کارکرد آنها به نرر برسد .اما محاصره نراامی ،طباق اساتاندارد حقاوق

USS Pueblo
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بینالملل ،یک عمل ننگی است .انرای کامل آن نیز مستلزم اساتفاده از تسالیحا مرگباار
علیه هر کشتی یا شناورهایی است که کره شمالی انازه ورود و بازرسای باه آنهاا ندهناد .در
واکنن به چنین محاصرهای ،انترار میرود که حاداقل کاره شامالی هار شاناور نزدیاک باه
کشتیهای خود را هدف قرار دهد ،که این موضوع به معنی به خطر انداختن ناان نیروهاای
آمریکائی و تلفا زیاد خواهد بود .مهمتر از همه ،این گزیناه ،تجاار زمینای و هاوایی کاره
شمالی را محدود نخواهد کرد .بنابراین ،تحریم و محاصره نه خلعساالح هساتهای و موشاکیخ
کره شمالی را امکانپایر میسازد و نه احتمال دارد که در آینده ،رشد بیشاتر زرادخاناههاای
هستهای و موشکی این کشور را کُند نماید .لاا این رویداد فشار اقتصادی را تشدید مایکناد،
اما نمیتواند تهدید نرامی را کاهن دهد .ازهمینرو برخی معتقدند «کره شامالی در شارایط
فعلی با دو انتخاب روبهرو است« :حفظ یک حکومت ضعیف و ایزوله شده ،به عناوان نیرویای
که سرانجام تسلیم تاریخ خواهد شد» و یا بادتر از آن «دفااع ،حملاه و فروپاشای» ( Fisher,

 .)2016اما همزمان این امکان را نیز نباید از نرر دور داشت که کره شمالیخ اتمی که در حاال
فروپاشی است برای نهان خطرناکتر از کره شمالی باثبا باشد که به شد در حال تاالش
برای بهبود زرادخانه اتمی خود است (« .)Lankov,2016: 11توماس شلینگ» 1نرریاهپارداز
معروف «استراتژی و نرریه بازیها» و همننین برنده نایزه نوبل اقتصاد ،زماانی گفتاه باود
«دو چیز در سیاست بینالملل بسیار گران تمام میشود :قولهاایی کاه یاک کشاور پاس از
پیروزی سر میدهد و تهدیدهای کشور بازنده».
 )3همانند آااز عملیا آزادیسازی عراق در سال  ،2003زمانی که دولات باوش در
یک حمل برقآسا تویم با شوک و ترس درصدد کشتن صدام حسین برآمد ،ایات متحده و
کره ننوبی نیز میتوانند کیم نونگاون را هدف قرار دهند .اگرچه قاانون ایاات متحاده،
قتل رهبران سیاسی خارنی را در داخل خاک آمریکا منع کرده است اما ایان موضاوع در
خارج از کشور رعایت نشده است .اگر کیم به عنوان فرمانده نرامی یک ملت (کاه هناوز از

Thomas Schelling
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لحاظ فنی در ننگ با سازمان ملل متحد قرار دارد) از تعهدا مربو به آتنبس به دلیال
سالها تجاوزا گاه و بیگاه علیه کره نناوبی ،شاانه خاالی کناد ،از نرار قاانونی ،موضاوع
ممنوعیااتِ حاااف رهبااران خااارنی ممکاان اساات بااا ظرافاات بااه حااداقل

برسااد1

( .)DePetris,2017با اینحال ،همانطور که تجرب عاراقخ  2003نشاان مایدهاد ،ایاات
متحده ممکن است نتواند اقداما مشابهی را علیه کیم نونگاون انجام دهد .اینکه آیا این
امر با موفقیت همراه میشود یا نه ،نفسخ چنین اقدامی باعث نمیشود کاه در مقاام پاساخ،
کره شمالی نیز همین رویه را علیه مقاما و رهبران کشورهای اربی عملیاتی نکند .حتای
در یک عملیا موفقیتآمیز ،ایات متحده نمیتواند با پیام عفو و تبعید ،مقاما ارشد کره
شمالی را متقاعد سازد که مقاومت نکنناد .مضاافاً اینکاه هایچ بعیاد نیسات پاس از کایم
نونگاون ،رهبری سرسختتر و ننگطلبتار از وی همناون خاواهر ایشاان «کایم یاو-
نونگ» 2به رهبری کره شمالی نرسد .همننین فرماندهی و کنتارل نراامی کاره شامالی
ممکن است به نای تسلیم ،واکنن خشونتآمیزی علیه ایات متحده و کره ننوبی نشان
دهد .بهطور خالصه ،هر یک از این گزینهها تنهاا اثارا متضاادی را در برابار بحاران کاره
شمالی وعده میدهد که بیشتر ایات متحده به آنها اهمیت میدهد.
بنابر آننه گاشت ،در اینجا دو دسته متغیرخ بینابینی میاان درکِ حاصال از قادر و
اتخاذ سیاست خارنی اهمیت دارد .نخست ،درک ذهنای نخبگاان حکاومتی (رهباران) از
قدر ممکن است منجر به این شود که توزیع قدر را در دنیا ،آنطور کاه واقعااً هسات،
نفهمند و به خطا تعبیر کنند .دوم ،هم ترامپ و هم نونگاون ممکن است با اولویات دادنخ
به منافع شخصی یا منافع حزب متبوع خود ،نسبت به محدودیتهای موناود بارای بساط
مناقشه واکنن نشان دهند .در حالت نخست ،عدم قطعیت و اطالعا ناق

و یکسونگری

ونه مشخص تصورا رهبران دو کشور خواهد بود .داشتن مقیاسهاای عینای از امکاناا

 .1در این زمینه ،رک به قانون ()U.S. Code › Title 18 › Part I › Chapter 51 › § 1116
Kim Yo-jong
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مادی میتواند مقدمهای برای تحلیل قدر باشد اما سنجیدن تواناایی تراماپ و کایم در
بهرهبرداری از این امکانا و نیز ارزیابی مؤلفههای ناملموسخ قادر ِ کشورشاان ،کااری باه
مراتب دشوارتر است .بنابراین در مواقعی که با اطالعا ناق

موانه هستیم ،سوگیریهای

شناختی و حسی نقن مهمتری در کمک به سیاستگااران در تحلیال و پاینبینای رفتاار
دشمنانشان بازی میکنند و بدین ترتیب ،بر تصمیما سیاسیشان اثر میگاارند .نرر باه
آنکه انترارا و ترنیحا شخصیخ یک رهبر خودکامه نیز دریافتهای او را شکل میدهند
تغییر این پینفرضها ممکن است دشوار باشد و شاید وفور شواهد ،به تنهایی ،بارای ایان
مهم کفایت نکند .بنابراین ،به نای اینکه دریافتهاایماان را باا رسایدن اطالعاا تاازه،
مرحله به مرحله به روز رسانی کنایم ،ایان اصاالحا االاب در کساو «شاوک» باه ماا
میرسند و گاهاً اقداما آنها ممکن است با برآورد تازه از برداشتِ از قدر  ،به یاک نناگ
ناخواسته منجر شوند .به همین نهت میتوان گفت ارزیابی قدر به واقعیت ارتباا دارد
اما توسط واقعیت تعیین نمیشود (.)Rezaei, 2017: 6
لاا همننانکه کره شمالی روز به روز به تسلیحا هستهای و موشکهاای دوربارد
نزدیکتر میشود ،آمریکا در نهایت خود را ناگزیر خواهد دید تاا تصامیمی در ایان بااره
اتخاذ کند .مقاما آمریکایی یا باید تصمیم بگیرند که کره شمالی را به عنوان یک کشور
مجهز به تسلیحا هستهای پایرفته و از این پس با این واقعیت کناار آیناد و یاا اینکاه
تدابیری قهرآمیز را برای خلعسالح هستهای این کشور اتخاذ نمایند .اما کاره شامالی تاا
زمانی که خلعسالح هستهای روی میز باشاد ،باا ایاات متحاده ماااکره نخواهاد کارد.
بنابراین «آمریکا باید با این واقعیت روبهرو شود که کره شامالی دولتای تمامااً هساتهای
است .قرار نیست بگویید "به باشگاه اتمیها خوش آمدی" ،اما مایتاوان روی رونادهای
کنترل تسلیحا کار کرد» ( .)Cassidy,2017: 11در واقع آنناه ایاات متحاده باا آن
روبرو است ،از یک طرف مسالهای میان تواناییهاای کاره شامالی و اهاداف ایان کشاور
است ،و از دیگر سو ،استراتژی بیمورد و تاریخ مصرف گاشته واشنگتن برای خلعساالح
هستهای پیونگیانگ .حال با عنایت به سناریوها ،چالنها و محدودیتهایی کاه از نرار
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گاشت ،بهنرر میرسد «وضعیت بادون برناده» تنهاا گزیناهای اسات کاه مایتاوان در
خصوص بحران کره شمالی و آمریکا متصور شد .بنابراین نغرافیای سیاسای نیاز باه ماا
میآموزد که به صور منطقی باه قضاایا نگااه کنایم .فارضهاا نبایاد بار اسااس نفاوذ
احساسا  ،اطالعا الط یا محاسبا اشاتباه باشاد .باا وناودِ ایان آگااهی ،تعاامال و
کارهای افراد و رهبران از ویژگی های ملی و فرهنگ استراتژیک ملیشان نشا میگیرد.
براین اساس ،اعتماد کره شمالی نسبت به آمریکا زمانی رنگ واقعیت به خود خواهد دیاد
که از همکاری متقابل با این کشور مطمئن شود و از مزایایخ ایان همکااری نیاز باهطاور
ملموس بهرهمند گردد .در حالیکه عدم اعتماد ،باوری است که باازیگر نویاای امنیات،
طرف مقابل را طمعکار فرض کرده و ترنی میدهد از همکاری خود متضرر نشود چارا
که تهدید ندی ،دولتهای نویای امنیت را دچار بایاعتماادی مایکناد و دولاتهاای
طمعکار نیز به سبب اهداف و مقاصدشان نمیتوانند نشانههای پرهزیناه را از خاود باروز
دهند .ازهمینرو می توان بحاران کناونیخ کاره شامالی و آمریکاا را بار اسااسخ اصاطالح
«رئالیسم بیزی» مورد شناسایی قارار داد کاه ترکیبای از تمرکاز بار رئالیسام دفااعی و
رئالیسم تهانمی است.
نتیجهگیری
گاهی در معادت بینالملل این طور فرض شود که کشور مقابل دیوانه اسات .آنهاا
مسیر مشخصی را دنبال نمیکنند یا مایل به پیگیریخ شکل پینبینای شادهای از اقادام
نیستند .بنابراین باید به دقت آنها را زیرنرر داشت .اما اگر فارض اشاتباهی ماورد توناه
قرار گیرد ،پاسخ به یک عمل ،ممکن است نتیجهای بسیار دور از انترار به دنباال داشاته
باشد .البته شناخت کامل طرف مقابل نیز تضمین کننده نتیجه مورد نرر نیست چرا که
تفاو های ادراکی می تواند راه را بر سر مصالحه ببندد و خطر ایجاد تناقضاا ساخت را
منجر شود .در این مورد ،کره شمالی و ایات متحده هر دو به تالش خود برای رسایدن
به منافع مورد نرر سرعت بخشیدهاند .پیونگیانگ در مسیر توسعه موشکهای قارهپیماا

 / 144فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31زمستان  ،1396شماره 4

گام برمیدارد و ایات متحده آن را در تضاد کامل با منافع خود و متحدان منطقهایاش
تعریف کرده است .بنابراین االاب مساائل و چاالنهاایی کاه فاراروی تصامیمگیاران و
برنامهریزان در آمریکا و کاره شامالی قارار گرفتاه اسات ،باه واساط اطالعاا نااق ،
عدمقطعیت و عدماطمینان ،ماهیتی چندبعدی پیدا کردهاند که این خود بر دشواریهای
تحلیلیخ بحران افزوده است .لاا با کاربست بازی بیزی در مورد بحران شابهنزیارۀ کاره،
این مهم روشن شد که در تعامل میان کرۀ شمالی و کرۀ ننوبی ،کرۀ شمالی فریبکاار در
آینده نیز با روند سازش مخالفت خواهد کرد و به فارضخ پایاداریخ سیاساتهاای تراماپ
علیه این کشور ،چندان فرقی نمیکند که واقعاً به دنبال تغییر باشد یا نه .این امر مونب
خواهد شد که کار کرۀ ننوبی در گردآوری اطالعا رانع به نیّا واقعای کارۀ شامالی،
کاری دشوار و با چالن عدمقطعیت موانه شود .بنابراین ،در تعامال فرضای میاان کارۀ
شمالی و ایات متحدۀ آمریکا نیز ،انترار این است که آمریکای دوران ترامپ باه عناوان
یک ننگ طلب هرگز روند سازش را آااز نکند و در بیشتر مواقع نیز بر آااز روند ساازشخ
بدون پین شر از سوی کرۀ شمالی دست رد بزند .در سوی مقابل ،کرۀ شمالیخ فریبکاار
نیز هرگز در روند سازش ابتکار عمل را به دست نخواهاد گرفات و هماواره ابتکاار عمال
آمریکا در سازش را رد خواهد کرد .بر اساس این مشاهدا پینبینی میشود کاه صال
پایدار میان کرۀ شمالی و آمریکا فقط در صورتی ممکن خواهد باود کاه کارۀ شامالی در
مورد روند خلعسالح هستهای خود صادق باشد و ایات متحدۀ آمریکا هم ،در قبال کارۀ
شمالی ،صل طلب .امری که بعید است اتفاق افتد .بنابراین اگار آمریکاا باه کاره شامالی
حملهای پیندستانه ننماید و کره شمالی نیاز دچاار اشاتباه محاساباتی نشاود موازنا
وحشت و تهدید متقابل ادامه خواهد یافت.
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