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                                                                                                               دهیچک

ر یاتحاد جماه یبا فروپاش 90ل دهه یاز شد که در اواغآنجا آاز  یشمالکره ياهستهبحران 
ن یاز مقتدرتر یکی یشمالکره یستینیاستال -یستیان جنگ سرد، نظام کمونیو پا يشورو
ن مرز جنگ سرد در کانون یخرن کشور به عنوان آیدهد. ایان خود را از دست میحام

کا و یمردات آیمقابله با تهد يراب یشماللذا کره رد.یگیکا قرار میمرخصمانه آ يهاياستراتژ
 2006در نهم اکتبر  کند ویمحرکت  يابه سالح هسته یابیت خود به سمت دستیش امنیافزا
منطقه و  معادالت اي مسلما برهسته شیزماآ . ایندهدیمخود را انجام  ياش هستهیزماآن یاول

 حاضر مقاله .است قرار دادهو سیاست قدرتهاي بزرگ را تحت تاثیر  بین الملل تاثیرگذار بوده
ن ه نسبت به ایین و روسیکا، چیمرآ يکرد کشورهاین سواالت است که رویپاسخ  به ا یدر پ

پیامدهایی براي منطقه و  اي کره شمالی چهبحران هسته ر اینکهگیبحران چه بوده است؟ و د
ند حرکت یفرا يگرایی ساختارواقعدرصدد است براساس  روشیمقاله پ؟ است الملل داشتهبین
ن و ی، چکایمرآ ياز کشورهاک یکرد هریرو و همچنین شدن يابه سمت هسته یشمالکره
الملل نیب ت منطقه ویبر امنن بحران یکه ا يریتاث بررسی کرده، ون بحران ینسبت به ارا  هیروس
درتهاي و نقش قبحران  یندهآ به در ادامه نیز دهد ومورد توجه قرار را  و خواهد داشت، داشته
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الزم به ذکر است که روش پژوهش براساس روش شود. ن  پرداخته بزرگ در حل و فصل آ
 مقایسه اي می باشد. -تحلیلی

- ، واقعرقابت تسلیحاتی ،تی،  امنیشمالکره، يابحران هسته: يدیکل ه هايواژ

 گرایی ساختاري

  

  مقدمه

با  یشمالکره يا. برنامه هستهالملل قرارگرفتنیل بدر صدر مسائ یشمالکره يا، برنامه هسته1980از اواخر دهه 
 نی. برهمونددیبپ ياهر سالح هستیبه معاهده منع تکث غاز شد که کرهآن شرط یبه ا 1980در دهه  يکمک شورو

راکتور  س و سپس قرار داد ساخت یون تاسیونگ بیدر شهر  یمگاوات 5ک راکتور یساکن  ابتدا به   ي، شورواساس
 یکره شمال ياوص برنامه هستهدر خص ینگران 1990. در دهه گذاشته شدن به بحث یان طرفیم يگرید  یمگاوات  50

را  یکا کره شمالیمرآ 2002. در سال ل شدیکا تبدیمرآ – یکره جنوب – یکره شمال  در روابط يمحور به موضوع 
نکه در نهم ی. تا ام مذکور را رد کردن کشور اتهای، اما ااست يابه سالح هسته یابیدست در صدد  متهم ساخت که

 هادیتا ترد زندیم بمب اتم شی، دست به آزماکایمرآ يسوز ادات روز افزون یل تهدیدل به یشمالکره 2006اکتبر 
یمبر )1951_53(رهک به جنگ نآ شهیکه ر بود یطوالن ندیک فرای قت محصولیش در حقیزماآ نیببرد. ا نیرا از ب

- هستهبحران د کرد. ین روند را تشدی، اانفعاالت در دوره پس از جنگ سرد از فعل و ياموعهمج ن حالیگردد. با ا

از خود برجاي گذاشته الملل نیب ا) ویسآمنطقه( شرق و جنوب شرق  اتی در سطحرین حال تاثیدر ع یشمالکره يا
ن یچ ،کایمرآ يک از کشورهای کرد هریرو -1:م کهیپاسخ ده یاساس تن سواالیم به ایدار ین مقاله سعیدر ا .است
 منطقه  پیامدهایی برايچه  یشمالکره يابحران هسته -2؟چه بوده است یشمالکره ياه نسبت به بحران هستهیو روس
  ؟داشته استالملل نیو ب

دوگانه، و براساس سیاست  آمریکا برخورد  است که نیمقاله بر ا یاصل ضیاتفر تن سواالیپاسخ به ا در      
براي حل  تعامل دیپلماتیک و میمال يکردیه خواهان اتخاذ رویروس ن ویچو چماق بوده، اما کشورهاي  هویچ
 يقدرتها حضور با منطقه در را جدیدي یتیو امن یاسیمعادالت س يسریک  این مساله گرید ي. از سوبوده اند بحران
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حرکت جهان  و همچنینآسیا  شرق منطقه در تسلیحاتی مسابقات به زدن دامن باعث تواندمی و ردهک جادیا بزرگ
  اي شدن، شود.به سمت هسته

   تئوریک يمبنا -1
 1970در اواخر دهه 1ن بار توسط کنت والتزیاول يم که برایبریرا به کار م یل در روند تفکر چارچوبیتسه يبرا

انتقاد مکاتب گوناگون که  ن مکتب در اثریباشد. ایم» نئورالیسم«  یا »2يسم ساختاریرئال «نظریه نآد و یمطرح گرد
الملل نیات روابط بیدر ادب ییگراه واقعیتر کردن و اصالح نظریده بود، جهت علمیگرا گرده سنتیمتهم به نظر

دهد. می قرار یمورد بررس یعلم يهاوهیش را با استفاده از یاست جهانید سیجد يهادهیه پدین نظریاافت. یظهور 
 يریگبهره و هاستمیه سینظر ياز دستاوردها يریپذریبا تاث يسم ساختاریه رئالیار نظرانگذیکنت والتز به عنوان بن

  ه نمود.ین نظریبه خلق ا اقدام ییرفتارگرا یها و روش شناسهینظر یاز برخ ینشیگز
و  شود، نوعالملل محسوب میترین متون نظري روابط بینکه از مهم المللنیاست بیه سیتز در کتاب نظرلوا      

ن نظام، واحدها و یز نمودن بیبا متما . اوندکالملل را به شکل سیستمیک مطرح میقواعد بازي در ساختار نظام بین
 نظام گستر يا. ساختار مولفهل شده استیمتعامل تشک يک ساختار و واحدهای، از ساختارها معتقد است، هر نظام

دهند و با یگر ساختار را شکل میکدیتز واحدها با تعامل با ب از نظر والین ترتیبد ).waltz, 1979: 71 باشد(یم
- یر کل ساختار مییب اجزا موجب تغیدر ترتر ییند، لذا تغینماین میها را معموعه رفتار دولتک مجیل یتشک

، دهندهاصل نظم  -1: ل شده استیاز سه مقوله تشکوالتز  یاسیس يمفهوم ساختارها ).waltz, 1979: 82شود(
به عنوان  ینارشب وجود نظام آین ترتیبه اشوند. یت و منافع خود توسل مین امنیه به قدرت به تامیو تک ياریخود

ا اجزاء یواحدها  يز کارکردهایتما -2د. یآیالملل به وجود نمنیدر نظام ب یچ گونه تحولیکننده نظام، همیاصل تنظ
حاکم  ینارشآالملل نظام نیدر نظام ب ،یداخل یمراتب خالف ساختار سلسلهر، از نظر والتز بهایع توانمندیتوز -3و

ها از الملل دولتنیط بیجه در محیم امور وجود ندارد. در نتیتنظ يالملل اقتدار متمرکز برانیدر نظام ب یعنی. است
: 1388رزاده ،یه کنند( مشیت تکین امنیتام يوانند به قدرت خود براتیکنند و هم فقط میاستفاده م ياریاصل خود

114.(  

                                                             
1. Keneth Waltz 
2. Structural Realism 
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گونه چیه یالملل بر خالف حوزه داخلنید: در نظام بیگویواحدها م يز کارکردهایوالتز در مورد تما      
 ين بقایل حفظ بقا و فقدان مرجع تضمیالملل به دلنی. در نظام بم کار وجود نداردیو تقس یاختصاص يکارکردها

 يد دارند و برایش تاکیت خوین بر هدف مشترك بقا و امنکسایبه طور  ياز لحاظ کارکرد، همه کشورها هادولت
ن یرند. بنابرایگیش میرا در پ ياریاست خودینکه سیا ایزنند و یا دست به اتحاد و ائتالف مین هدف یدن به ایرس
  الملل رخ نخواهد داد.نیدر ساختار نظام ب يرییچ گونه تغیه

ها دولت يهاییزان توانایم باشد.ینها مآز بخش ین واحدها عامل تماایها در میع توانمندیدگاه والتز توزیاز د      
). طبق نظر والتز همه کشورها در waltz, 1979: 98(شودینها محسوب مآت یامن یکنندگنیامتزان ین کننده مییتع

ز یو اصل تما ،) يرجع اقتدار مرکزو فقدان م ینارش( ثابت بودن اصل نظم دهنده یعنی یاسیدو مولفه اول ساختار س
 يهادر نظام یچ گونه تفاوتیو ه ،)با هم مشترك هستندت ین امنی(شباهت کشورها در بقا و تامواحدها يکارکردها

ن اصل یر در اییست که تغهانآ يهایع توانمندیاز توز یها ناشان دولتیجهان وجود ندارد. اما تفاوت عمده م یاسیس
ز ینظام و ن يرفتار واحدها یم چگونگیتوانیرات ساختار مییشود. با تغیالملل منیر در ساختار نظام بییموجب تغ

 یالملل ممکن است عملکرد مشابهنیک نظام بیمختلف  ياجزا یم. به لحاظ داخلیکن ینیبشیامد تعامالتشان را پیپ
ن یل ایگذارند. دلیش میرا به نما یالملل گاه همان واحدها عملکرد متفاوتنیورند. برعکس در نظام برا به اجرا درآ

 يرابطه ینوع یاست داخلیبه نظر والتز در س ).waltz, 1979:88گردد(یمبر يبه تفاوت در توانمند یدو گانگ
ها بازیگران از نظر او دولت برخوردارند. یافق ياان از رابطهگریالملل بازنیدر نظام ب یاست ولحاکم  یسلسله مراتب

هاي دیگر ر رساندن قدرتشان همواره با دولتها هستند که براي به حداکثدولت الملل هستند و ایناصلی نظام بین
ها ). این دولت75:1383، فوظ نگاه دارند( جکسون و سورنسونشان را نیز محهمکاري کنند و از این طریق استقالل

  دهند.ین را تغییر مآه این رفتار برایشان مناسب نیست به دلیل قدرتمندیشان هرگاه تشخیص دهند ک
- ترین تهدید کننده امنیتکه چون تغییرات ساختاري عمده کندلتها را جویندگان امنیت معرفی میوالتز دو      

گاهی و وقوف آ نها مستلزم پاسخ به هر تغییر ساختاري در نظام است. فرض والتزآرود، بقا و دوام شان به شمار می
نها به تغییرات ساختاري است و همین امر عامل اصلی آم و واکنش مدار نظانارشیک و خودیاريدولتها به ساختار آ

گاهانه، بلکه نتیجه ناخواسته تصمیمات آشود. توازن نه پیامد ل محسوب میالملید توازن قوا در نظام بینبازتول
که به  ستوالتز معتقد اه موازنه قدرت کنتینظر ).23:1389(لیتل،ها براي اطمینان از بقاي خود استانفرادي دولت

که به دنبال حفظ  ییالملل و وجود قدرتها و کشورهانینظام ب ینارشآچون  یط حداقلیصرف وجود شروط و شرا
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باشد. موازنه ین شده کشورها مییش تعین انتخاب از پیو ا م بودیموازنه قدرت خواه يبقا خود باشند، ما شاهد باز
ل یشتر تمایه کشورها بین نظریطبق ا کند.م نظام را تضمین میل، ثبات و دواقوا، پویشی درون سیستمی است که تعاد

 يساختار ییگراواقع يانهاینت والتز بن، لذا کرا يرودنباله يبر موازنه را اتخاذ کنند تا استراتژ یمبتن يدارند رفتارها
  ).252-256:1389،يو نظر یمی، عظکند( سازمندیه موازنه قوا بنا میرا بر نظر

گران یباز یشمالرهک دیباشد. از دیر میتفس ح ویقابل توض واقعگرایی ساختاريبراساس  زین یشمالهرفتار کر      
االت متحده یو ا يبزرگتر مثل شورو يان دولتهاین میها هستند و در االملل تنها و تنها دولتنیعرصه نظام ب یاصل
داند و معتقد است که یک مینارشالملل را آنیط بیسم محینئورئال يبراساس تئور یشمالکرهباشند.یتر مکا مهمیمرآ

نرا را از باال است که بتواند آ يالملل فاقد قدرت فائقه مرکزنینها نظام بآد ی، از دن حاکم استآدر  يفرهنگ هابز
ش گرفت که یرا در پ ياریاست خودینکه سیا اید دست به ائتالف و اتحاد زد یا بایط ین شرایت کند. تحت ایریمد

  رد.یگیموازنه قوا شکل م يبرا یشمالکره ينها از سویا يت هر دوینهادر 

  شدن ياهسته يبه سو یشمالحرکت کره درون -2

( یو روان)ینی( عیکیزیدات فیتهد ، خود را در معرضیا ذهنی یواقع ياجهان به گونه ياز کشورها ياریامروزه بس
ن ی. همه بر ااستفاده کنند یخاصه قدرت نظام ،قدرت يهااز اهرم کنندیم ینها سعمقابله با آ يبرا . ونندیب یم)یذهن

و  يا، منطقهیت ملینان خود در عرصه امنیمورد اطم ین است که به بازدارندگآن راه ی؛ بهترمطلوب اذعان دارند
 و"تامنی ايممع" لذا  .)118:1386، ی(رستمز صادق استین یمالشن امر در مورد کرهی. اابندیدست  یالمللنیب

اي نقش مهمی در اقدامات هسته، گرایی ساختاريواقع اندیشه در کلیدي مفهوم دو بعنوان"بقا حفظ براي شالت"
 کره شمالی به عنوان جلوه اي از سیاست خودیاري داشته اند.

ات و یعمل يدر کانون استراتژ )1350-53(کرهاست که پس از جنگ ییهاراز جمله کشو یشمالکره
، یجنوبدر کره ینظام يرویهزارن 50کا با استقرار حدود یمرآن رو ی، از اکا قرار گرفتیمرآنه خصما يدگاههاید

ا یو  یبله احتمالرا جهت مقا يروند یشمال، لذا کرهغاز کردآ کشور نیشکار خود را نسبت به اآ يدیعمال تهد
. ) 117:1386،ی(رستمغاز کردآاتحاد جماهیر شوروي و چین ه خود با یکا علیمرآاز اقدامات خصمانه  يریجلوگ

جزیره ي به شبهاو به نوعی ورود سالح هستهکرد مستقرجنوبی نوع بمب اتم را  در کره 8نگ کره مریکا در طول جآ
از سوي  مد.آر صدد جبران برشمالی دن تسلیحات بطور طبیعی ناچارا کرهبا ورود ای مریکا بوده وآکره ازسوي 
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ژاپن و  –مریکا آجنوبی و چندجانبه بین مریکا و کرهآپیمانهاي امنیتی دوجانبه  بین  ددیگر در این مدت شاهد انعقا
شمالی این رفتارها تحریک در کره . .گیردشمالی شکل میدر مقابل کره ، و نوعی ائتالف غربیکره جنوبی هستیم

دست به ائتالف داده و نش نشان شود و لذا این کشور در مقابل این اقدامات و اعمال واکمیز و خصمانه قلمداد میآ
که در همین راستا . گیردزیر چتر حمایت شرق قرار می ،مریکا و متحدانشآزند و در مقابل شوروي می با چین و

دارد. در شوروي برمیجماهیر اي با همکاري اتحادبراي ساخت سالح هسته 1960پیونگ یانگ اولین گام را در دهه 
مگاواتی در نزدیکی شهر یانگ بیون  20ن ساخت راکتور آین کشور همگام شد و ماحصل دو دهه بعد نیز چین با ا

  بود. 1986در سال 

 ین زمان اقداماتآگردد. از کره بر میجزیره کره حداقل به جنگت در شبهچنانچه اشاره شد ریشه مشکال      
در این . انگیزدشمالی را برهاي کرهیتها وحساسانجام داد باعث شد که واکنش یجنوباالت متحده در کرهیکه ا

سیاست خودیاري یعنی حرکت به سمت دستیابی به  وضعیتشمالی جهت مقابله با این تنها گزینه براي کره شرایط
  د. شوروي بوجماهیر اتحاد وکشورهایی مثل چین ، یعنی هم پیمانی با اتئالف ت اتمی و یا سیاست اتحاد وتسلیحا

- یخود م يش روینه را پیانگ دو گزیونگیمقامات پ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي رد وبا پایان جنگ س     
و حرکت به سمت  ياریاست خودیا اتخاذ سیز یمآکا و حل مسائل به صورت مسالمتیمرآ، مذاکره با دندید

نه را یدو گزن کشور هر یاستمداران ایدهد که سین دوره نشان میدر ا یشمالکره يها، رفتارياهسته يسالحها
ن ی، ماحصل اکا وارد مذاکره شدندیمرآانگ با یونگیک سو مقامات پی. از )35:1386،یعی(شفتوامان انتخاب کردند
ن یاساس ابر. بود 1994همراه بود، توافقنامه ژنو  يادیز يهابیها و فرازونشی، سختهایدگیچیمذاکرات که با پ

 یالمللنیژانس بآو با نظارت  ياهسته يمان منع گسترش سالحهایمتعهد شد در چهارچوب پ یشمالکره ،قرارداد
و  یمگاوات 5 ینجالخود را متوقف کند و از احداث راکتور ج یمگاوات 200 و 50روگاه ی، احداث دو نیاتم يرژان

در جهت توافق دو کره  ردیپذ ین میر همچنن کشویکند. ا وم انصراف حاصلیاوران يساز یمربوط به غنسات یتاس
در . ان دو کره را باز کندیو باب مذاکره م مشخص بردارد يهاره کره گامیجزاعالم کردن شبه يار هستهیبر غ یبنم

. دو کشور متعهد شدند که موانع قرار دهد یشمالار کرهین در اختیانه پانصدهزار تن نفت سنگید سالیکا بایمرآ مقابل
س یگر تاسیکدی يتخت هایرا در پا یندگیبردارند و دفاتر نما نیطرف يگذارهیموجود را از سر راه تجارت و سرما
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 یشمالبا کره ياهسته يز از انرژیمآنه استفاده صلحیدوجانبه در زم ين متعهد شد قراردادیواشنگتن همچن .کنند
  .)72:1385م، ی(ووکقرار ندهد ياد هستهین کشور را مورد تهدیچگاه ایو ه ،منعقد کند

ن کشور نه تنها به یجمهور اسی، رئکایمرآسپتامبر در  11و واقعه  2001سال کاران در فظهبا ورود نومحا      
 یلیکرد و خد ن برخورد خواهیهنآ با مشت یشمالاعالم نمود با کره نگذاشت بلکه یوقع یشمالبا کره یتوافقات قبل
- بیونگ، 2003در سال  هرچند .)8:1385( خرم، ران را در کنار عراق در محور شرارت قرار دادیو ا یشمالزود کره

. اي خود را متوقف کندهاي هستهمریکا حاضر است فعالیتآدر ازاي امضاي پیمان عدم تجاوز با پیشنهاد کرد یانگ 
اي براي حرکت این کشور به سمت هسته منجر شد که راه شمالی،مریکا از پذیرش خواست کرهآخودداري اما 

اي مان منع تکثیر هستهپی و خروج ازالملل انرژي اتمی با اخراج  بازرسان آژانس بین لذا پیونگ یانگ باز شود.شدن 
اي دست به انجام اولین آزمایش هسته 2006م اکتبر در نه تا اینکه آمیزي قراردادا در وضعیت ابهامخود ر فعالیتهاي

  .انجام داد  2013فوریه  12و   2009مه  25 نیز دراي خود را زمایش هستهآو سومین دومین  در ادامه این روند، .زد

زمایی در آشمالی بر سر مسائل راستیمتحده و کرهنتیجه اختالف بین ایاالتتواند میاي هسته اتزمایشآاین 
. از باشد المللیو همچنین ناشی از فشارهاي بین شمالیاي کرهجانبه براي خلع سالح هستهگوهاي ششتروند گف

زنی از اي به عنوان تراشه چانهزمایش موشکی و کارت هستهآن است تا از طریق آگ بدنبال یانپیونگ سوي دیگر،
گیري کند، بویژه هنگامی که ایاالت متحده عالقه فوري به مذاکره با این کشور المللی باجایاالت متحده و جامعه بین

اي به سبب کاستن از ح هستهدر این شرایط به نظر می رسد کسب سال ).Nakato,2012:16-17(دهدنشان نمی
سیب پذیري قدرتهاي کوچک ناهمراستا با ایاالت متحده به نظر تنها راه ناگزیر و پرمخاطره فراروي دولتهایی است آ

اي به قدرتهاي مطرح امکان داده است که فارغ از . قابلیت هستهکه ایاالت متحده را یک تهدیدي وجودي یافته اند
تبدیل قدرت پنهان خود به نیروي کشنده نظامی به بازدارندگی علیه تک قطب نایل  تولید قدرت پنهان و سپس

وردن آتوانایی وارد  گرایی ساختاريبراساس واقع در این راستا، .)115:1391حاتمی، پارسایی، یهرامی مقدم،(آیند
  .امنیت کشورهاي کوچک شود تواند به بازدارندگی منجر شود و مانع از اقدام سایر قدرتها علیهضربه دو م نیز می

نان یبه دنبال اطم یشمالکه رهبران کره یکیط استراتژیتوان گفت که در طول دو دهه گذشته محیدرمجموع م  
شده  پاره پاره یشمالن جمله: اقتصاد کرهکه از آ دگرگون شده است. يریگچشم بطور بودندم خود یرژ ياز بقا

 يک شده و به رفاه اقتصادیدموکرات یکره جنوب ؛را از دست داده استخود  یو نظام یاسیه نفوذ سیسرو ؛تسا
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المللی است. از طرفی دیگر حمالت میق وابستگی متقابل با جامعه بینتعن درحال رشد، به دنبال یو چ ده است؛یرس
شمالی با هکر 2006خت، برهمین اساس در سال شمالی انداو عراق لرزه بر اندام رهبران کرهمریکا به افغانستان آ

ن دادن قابلیت نظامی اي براي نشازمایش هستهآمنظور افزایش امنیت خود دست به  اتخاذ سیاست خودیاري و به
  وردن اهرم فشار در روابط خود با ایاالت متحده می زند.خود و بدست آ

  کره يابزرگ در بحران هسته يهاگاه قدرتیجا نقش و -3

 يان دو کشور همواره قدرتهایصلح مسلح م یدو کره و حاکم شدن نوع يریگاز زمان وقوع جنگ کره و شکل
 ینیفرآاند و متناسب با منافع خود نقش ره کره دخالت داشتهیم در مسائل شبه جزیمستقریم و غیبطور مستق یجهان
ر در ن کشویا ياش هستهیمازآالخصوص یو عل 1990در دهه  یشمالکره يابحران هسته يریگاما با شکل. کردند

ژاپن جانب  کا ویمرآمثل  ییان کشورهاین میدر ااي متفاوت انجام گرفته است. به گونه ینیفرآن نقشیا 2006سال 
گاه یجا نجا نقش وی. در ات کردندیحما یلشمااز کره ين و شورویمثل چ ییرا گرفتند و کشورها یجنوبکره

  .میکنیم یرا بطور جداگانه بررس یشمالکره يادر بحران هسته هین و روسی، چکایمرآ يهرکدام از کشورها

   آمریکا 1-3
  

- و براساس واقعار مهم یبس و حضورش در شبه جزیره کره ن بحرانیدر ا یگر جهانیباز کیکا به عنوان یمرآ نقش

ا به تواند موازنه نظامی رآمریکا از منطقه می بطوریکه از دید واشنگتن خروج .باشدیمگرایی ساختاري قابل بررسی 
مریکا در قبال کره شمالی مشخصا ممانعت از رن بیستم راهبرد آدر سالهاي نیمه دوم ق نفع کره شمالی تغییر دهد.

حمله این کشور به کره جنوبی و یا همان مهار پیونگ یانگ بوده است. این سیاست شامل قطع هرگونه مراودات 
دو  90حاکمیت سیاسی این کشور بوده است. از دهه  اقتصادي با کره شمالی با هدف تضعیف و مشروعیت زدایی از

مریکا در سیاست منزوي نمودن کره شمالی تجدیدنظر نماید: یکی پیشرفت این کشور در مهم باعث شد که آ تحول
  ).40:1392اي و موشکی و دیگري کمبود مواد غذایی گسترده(دانشخو،هاي هستهبرنامه

نماید، از یک طرف با اعمال اي را دنبال میه شمالی سیاستهاي چندگانهاي کرمریکا در برخورد با برنامه هستهآ
تحریم ها و فشارهاي مضاعف بر کره شمالی سعی در کنترل توسعه نظامی این کشور دارد و از طرفی دیگر تعجیلی 

ه حضور در خاتمه بخشیدن به این بحران ندارد چراکه همواره از بحران کره شمالی به عنوان عاملی براي توجی
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سیا بهره برده است. اساسا بحران سازي در این منطقه با توجه کنترل تحوالت حوزه شرق آ مستقیم خود در منطقه و
که  گرددمریکا محسوب مین و روسیه، از جمله استراتژیهاي آبه میزان تاثیرپذیري قدرتهاي بزرگ منطقه نظیر چی
است  توانسته ایاالت متحده با این سیاست.)54:1386بریایی زاده،(کاز منظر واقعگرایی ساختاري قابل توجیه می باشد

زمایش آکند و همچنین از نظر برخی کارشناسان با انجام اولین  یکی از مناطق بحرانی تبدیل کره را به جزیرهشبه
سترش اي به سمت مبارزه با گ، تمرکز سیاست ایاالت متحده از خلع سالح هسته2006شمالی در سال اي کرههسته

شمالی یک بار و براي اي کرهاي رفته است. به عبارت دیگر، به جاي هدف پایان دادن به برنامه هستهسالح هسته
اي کنند که ایاالت متحده درحال حاضر صرفا به دنبال جلوگیري از فروش تکنولوژي هستهنها استدالل میآهمیشه، 

  باشد.یانگ میبه اشخاص ثالث از سوي پیونگ

 اختالف نظر یشمالاست کرهیدر قبال س هاجمهوري خواهان و دموکراتبین دو گروه  االت متحدهیدر ا      
ن ین معامله کرد، و بهترآتوان با یباشد که نمیکش مرس يکشور یشمالکردند که کرهیوجود دارد؛ سابق ادعا م

نند، که استفاده از زور هم به لحاظ کوم ادعا میباشد. گروه دمیشدستانه یا حمله پینظام و  یاشا مهار تا فروپینه یگز
هزینه است و بهترین گزینه وپلیتیکی در منطقه، بیش از حد پرن بر وضعیت ژئآنافع فیزیکی و هم به لحاظ تاثیر م

شمالی را به عنوان بخشی اي کرههاي هستهطلبیجاه اي نیزاین میان عده باشد. درن از طریق مذاکره میآفصل وحل
 .بینندامنیت ژئوپلیتیکی می موضوع از

سیاست دولت اوباما در قبال کره  2009اي و موشکی در سال هاي هستهآزمایشکره شمالی براي انجام  هايتالش
دنبال به فضا فرستادن ب ،هاي دیپلماتیک براي گفتگوولیه دولت اوباما به ایجاد کانال. تمایل ارا شکل دادشمالی 

در  1اوباما باراك ،سریعا فروکش کرد 2009 آوریل 5 دراز سوي کره شمالی  "صلح آمیز براي مقاصد"ماهواره 
. در ي اعالم داشتاسالح هاي هسته شر جهان ازخالص شدن  مبنی برطرح ابتکار عمل خود را پراگ سخنرانی در 

د. دریافت کن ش رامیزاقدامات تحریک آ پاداشباید باما اظهار داشت که کره شمالی آن سخنرانی، رئیس جمهور او
(Snyder, 2012).   االت یا ياستهایح کرد که اهداف سی، او علنا تصراوبامامدن باراكآکار  يبا رودر عمل

از توافقات  یشمالکره يرویجانبه به شرط پشگوها در چارچوب مذاکرات شور نکرده است و گفتییمتحده تغ
، به یشمالز کرهیمآکیو شکستن طرح تحر یاب از تناقض و ناهماهنگبد. او اعالم کرد به منظور اجتنآیادامه م یقبل

                                                             
1. Barack Obama 
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دوران اوباما در قبال بحران االت متحده در یاست ایباشد. درواقع سیمذاکرات م يریاز سرگ يدنبال پاداش برا
ت منع گسترش یکا بر تقویمرآاست یم بوده است. سیک و اعمال تحریپلماتیشامل تعامل د یشمالرهک ياهسته

رنده عناصر سخت مانند اصرار بر یاستوار بوده، که دربرگ یپلماسیچندجانبه گسترده د يریگیو پ ياهسته يسالحها
- تر ممنوعیت سازمانو اجراي تهاجمیسازمان ملل متحد  یدجد يهامیت از تحریرفتار بد و حما يندادن پاداش برا

حال به منظور تکمیل این با .)Martin,2010:204-205(باشدهاي سالح میملل در خصوص ارسال محموله
گیري گفتگوها و ادامه رس ن ریاست جمهوري خود به طور فعالی به دنبال ازاهبرد تعامل، اوباما در طول دورار

ر خواهد شد براي تغییر رفتار رسد همانند پیشینیان، دولت اوباما مجبوجانبه بوده است. اما به نظر میمذاکرات شش
بل پذیرش بودن از سوي متحدان ایاالت متحده و مخاطبان داخلی خودش از سیاست هویچ و چماق شمالی و قاکره

   .استفاده کند

االت متحده ی، ا1990در دهه  یشمالکره يابحران هسته يریگتوان گفت که از زمان شکلیمدر مجموع       
 يابه سالح هسته یشمالکره یابیکه مانع از دستن بوده است آکرده و بدنبال  یابراز نگرانهم ن مسئله یاز اکا یمرآ

بهانه الزم را براي تداوم حضور خود در منطقه شرق آسیا جهت حفظ موازنه قدرت در منطقه بدست و هم  شود
موفق چندان نه ین زمیمتحده در ااالتینشان داد که ا 2006در سال  یشمالکره ياش هستهیزماآ . اماآورده است
دادن ن کشور در شکلیکرده و نشان داده که ا دیکا را تهدیمرآ یهژمون یشمالکره ن زمان تاکنونآ. از نبوده است

باعث به چالش  ین مسئله خود به نوعیندارد و ا یالملل کنترل چنداننیبه رفتار کشورها و ساختار حاکم بر نظام ب
اعمال  یشمالوردن کرهآبه زانو در يها براییامریکآاهبرد ر ،مقابلدراالت متحده شده است. یا یده شدن هژمونیکش
ی بر روي میز براي حل نه نظامیو داشتن گز ید به حمله نظامین تهدآن کشور و در کنار یه اید علیشد يهامیتحر

این بحران بوده است. اما این برخوردها نیز تاکنون اثر بخش نبوده است و واشنگتن را مجبور ساخته تا از طریق 
جانبه و شش جانبه، سهتوان در گفتگوهاي دوجانبهنرا میآکه نمونه  ه به دنبال حل مسئله باشدرگفتگو و مذاک
- موکراتها در برخورد با بحران کرهخواهان و چه دت متحده چه در دوره جمهوري. در کل راهبرد ایاالمشاهده کرد

- به کره شمالی پاداش داده قطعیگیري از سیاست هویج و چماق بوده است. از یک طرف در مشمالی، بهره

و تهدید به حمله  اند و از طرفی دیگر شاهد اعمال تحریم) و با این کشور وارد مذاکره شده(کمکهاي غذاییاند
  ایم.یانگ بودهنظامی به پیونگ
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  چین 2-3

برقرار  یلشمابا کره یکیروابط نزد يو اقتصاد يفناور يهايبا همکار 1970از دهه  یشمالکره یه شمالین همسایچ
 درصد 90با یو تقر یکره شمال ییدرصد مواد غذا 40ش از یب بنابر گزارشها  که درحال حاضریبطور .کرده است
ن کشور از یا يو اقتصاد یاسیس يهاتیحما توان بهیم نیشود. همچنین مین تامین کشور از چینفت ا واردات
تمام  ي، برگزارياقتصاد يهامیت و تحریامن يشورا ، مخالفت با ارسال پرونده بهیط بحرانیدر شرا یشمالکره

اشاره  انگیونگین پکن، واشنگتن و پیجانبه بسه یت از نشست مقدماتیحماجانبه و مذاکرات شش يهانشست
بحران  ن دریچ يک را برایگر متحد استراتژید ییاز سو و، ت کنندهیهدا يریتصو یک سواز  کرد. این مسائل

  .دهدشان مین یشمالکره ياهسته

کلیدي در جعل یک رویکرد هماهنگ شده است. چنانچه اشاره شد پس از فروپاشی اتحاد حماهیر  چین
، رویکرد چین دالیل ژئوپلیتیکی شمالی شد. بنابرشوروي چین بطور پیش فرض تبدیل به نزدیکترین حامی کره

قیب، یعنی عدم تمایل به اعمال فشار شدید بر اي بوده است. چین بین دو مفهوم رشمالی قطعا دوجنبهنسبت به کره
است  کرده گیر المللیتمایل به عمل کردن به عنوان یک عضو مسئول و فعال جامعه بین شمالی وکره

)Tanaka,2012:3یانگ در اواخر ). از سوي دیگر باتوجه به تشدید اصطکاك در روابط بین واشنگتن و پیونگ
اي برخالف رویکرد دستهاي خاموش در سال ش فعال جدید و قابل مالحظه، پکن شروع به ایفاي نق2002سال 
سیاي شرقی بر هم خورده است و این آگران چینی هشدار داده بودند که تعادل قدرت در تحلیل چراکه کرد. 1994
در توازن قدرت  که برقراري مجدد تعادل ود توازن براي منطقه بسیار خطرناك است. همچنین اظهار داشتنعدم
شرقی مستلزم ایجاد مکانیزمی مشورتی براي نظارت بر مسائل امنیتی است. لذا متاثر از این دیدگاهها، سیاي شمالآ

رئیس جمهور چین به منظور شرکت  1تائوجانبه شکل گرفت که ابتکاري بود از سوي هوجینوگوهاي ششگفت
  .حرانمیز این بآبازیگران تاثیرگذار در بحران کره براي حل مسالمت 

انگ به یونگیژه در ملزم کردن پینقش فعال و مهم بو يفایر از این ناگزی، چیشمالدر بحران کره شرایطن یبا ا
تواند منافع  ین جهت مین بحران به چندیرا ایبه بعد بوده است؛ ز 2003چانبه از سال شش يمشارکت در گفتگوها

ک یساز تحرسبب یکشتارجمع يها به توسعه سالح یشمالهل کرینکه تماآاول  -1ا با مخاطره مواجه سازد: ن ریچ
                                                             
1.Ho Jin Tao  
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ن یم شدن با ایدر صورت وخ یشمالبحران کره -2خواهد شد.  ياهسته يتوسعه سالحها يو ژاپن برا یجنوبکره
( که به وضعیت سنتی به سوي یک کشور مدرن که چین در شرایط دوران گذار خود ازامکان همراه خواهد بود 

- گیري رویکرد منفی نظام بینشکل -3در یک جنگ ناخواسته درگیر شود. ات می باشد)ثبو  ازمند صلحشدت نی

ت موضوع پناهندگان یو در نها -4 .)265:1390(سازمند،طقه به عقالنیت نظامهاي کمونیستیالملل و کشورهاي من
 .بزند این کشور تصاديهاي توسعه اقتواند ضربه بزرگی به برنامهمیو  است یت فراوانیاهم ين داریچ يکه برا

)Park,2005:77 .(خطر کند و باعث شود که پکن در کنار  ن احساسیشده است تا چ ن عوامل منجرین ایبنابرا
پکن  نیزرد. در این میان یک حساسیت استراتژیک یره را در دست بگیجزت بحران شبهیریمد یواشنگتن سکان اصل

شمالی، در صورت فروپاشی نظام سیاسی کره و آن این که ،اشدگیر مساله بکه بطور جدي پی کندرا مجبور می
دهد و وحدت شمالی نقش حائل خود را از دست میرزهاي چین مستقر خواهند شد و کرهریکایی در مآمنیروهاي 

مریکا آدر مقابل  توانستن میآ شمالی را که باشود چین دیگر کارت کرهاتفاق می افتد، وحدتی که باعث میکره 
  ي کند در دست نداشته باشد.باز

کند مانع هرگونه توافق یا مذاکره مستقیم و دانند که چین همواره تالش میمقامات پیونگ یانگ به خوبی می
زیرا تحقق این امر بدون حضور تاثیرگذار چین به معناي از دست  ،مریکا و کره شمالی شودآ رسمی دوجانبه میان

باشد چراکه، فشارهاي گرایی ساختاري قابل توجیه میه براساس رهیافت واقعت. این مسالدادن حیاط خلوت پکن اس
دهد. از ن است تا سهم خود را از توزیع قدرت افزایش بسته است. لذا چین نیز به دنبال آرقابتی به توزیع قدرت وا

طقه و حتی بین هاي زمانی متفاوت به وسیله کره شمالی هژمونی آمریکا در سطح مندولت چین در برهه 60دهه 
بنابراین مسلما با هرگونه برخورد قهرآمیز و براندازانه با مسئله  ).56-55:1389(زندي، المللی را به چالش کشیده است

  اي کره شمالی از سوي آمریکا مخالف خواهد بود.هسته

خواهد  را نسبت به گذشته کمتر تحملرفتار کره شمالی به نظر می رسد  1خی جین پینگرهبري  تحت  نچی
اما اقدامات چین به احتمال زیاد همچنان تاکتیکی،  کره شمالی ادامه دهد.قید و شرط و بعید است به حمایت بیکرد 

ن خواهد سئول و واشنگتاز سوي طراحی شده براي مدیریت و کنترل پیونگ یانگ و جلوگیري از واکنش افراطی 
ت بحران در شبه هر وق سیاي شمال شرقی معتقد است که:در آ معاون مدیر پروژه گروه بحران، 2دانیل پینکستون .بود

                                                             
1. Xi Jinping 
2. Daniel Pinkston 
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همچنان براي  یاآکره شمالی، که پشتیبانی ازها و مزایاي رد، بحث ها در چین در مورد هزینهگیجزیره کره اوج می
افزایش یافته و  ممکن است 1اونجونگ  کیم رژیم حفظهزینه  گیرد.زش استراتژیک خواهد داشت، اوج میچین ار

غیر  پیونگ یانگسقوط  عواقب بالقوه کهماند محاسبه باقی می این ، اماباشد کاهش یافته ممکن استآن  زایايم
 است که احتماالاي چهره اون جونگ کیم (International Crisis Group,2013 ). تقابل قبول اس

 کنند اطمینان حاصل رهبران چین که کندایجاد می ی راحسبنابراین . خواهد بود چین قابل استفاده اهرم ترینگرانبها
 . است بازدارد خود چین منافع ملی بر خالف که تحریکات انواع را از دنبال کردن کره شمالی که

شتر چین در شمالی زمینه براي اعمال نفوذ بیجایی قدرت در کرهو جابه 2ایلجونگرسد با مرگ کیمبه نظر می  
هد ت به چین با انتخاب فردي جوان به مقام رهبري بیش از پیش تشدید خواوابستگی قدر این کشور فراهم شود.

ن کشور بودند که در جنگ یا يوهایرنکه نین قرار دارد و ایکه در منطقه نفوذ چ شمالی به عنوان کشوريکره. شد
هستند ن ین چن رهبرایدهد که اینشان م ییل نهایدرجه عقب راندند، در تحل 37را به خط  ییکایمرآ يروهایکره ن

بنابراین جاي پاي چین به عنوان یک بازیگر  نان مذاکره کرد.د با آیبا یشمالکره ياکه در رابطه با بحران هسته
دانند و معتقد هستند که سیا میآسیا و یا حداقل منطقه شرق آها خود را کلید ثبات اي به علت اینکه چینیمنطقه

   ها مدیریت و کنترل شود، به این بحران کشیده شده است.باید توسط چینی ثباتی در این منطقههرگونه ثبات یا بی

   روسیه 3-3

گرایی ساختاري قابل تحلیل می باشد، براین اساس ر قبال بحران کره در چارچوب واقعدنیز سیاست خارجی روسیه 
الملل هستند و هم به اختار نظام بینفع ملی و بقا در سالملل هم در پی منابه عنوان بازیگران اصلی نظام بینکه دولتها 

بعد  يدر سالهالذا  المللی می باشند.بین دنبال به حداکثر رساندن قدرت و جایگاه خود در حل و فصل بحرانهاي
- ش در شبهیخو یاسیش نقش سیدر جهت افزا ن کشورین صورت بود که ایبه ا یشماله در قبال کرهیاست روسیس

قرار داده و  یره را مورد بررسیجزد در منطقه و شبهیجد يهاتیموقع یشمالکارت کرهبا  يق بازیره کره از طریجز
   .ده استیره رسیجزرامون شبهیش پیاست خویالزم در س يدنظرهایبه تجد

                                                             
1. Kim Jung-Un 
2.Kim Jung-Il  
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د از توزیع الملل که باید در پی افزایش سهم خومنطق حاکم در بر ساختار نظام بینروسیه در حال حاضر براساس 
- کند: یکی خلع سالح هستهرابطه با کره شمالی دنبال میالملل باشد، دو هدف عمده را در قدرت در سطح نظام بین

نها از مخالفین آ اي و دیگري افزایش نفوذ در شبه جزیره کره که براي ایجاد موازنه با آمریکا و ژاپن الزم است.
اهان ملزم بودن این کشور به ان.پی.تی هستند. اما روسیه به اهمیت اي و خویابی کره شمالی به سالح هستهدست

رابطه با کره شمالی براي حفظ نفوذ در شبه جزیره کره آگاه است. از آنجا که موضوع خلع سالح هسته اي در مورد 
دوم خود  اي براي هدفاز کارت کره شمالی و مسئله هسته کند تالی بی نتیجه مانده است، مسکو تالش میکره شما

 . (Buszynski,2009:809)بهره برداري کند

ط مریکا بعد از حادثه یازده سپتامبر، به تجدید رابطه با کره شمالی در کنار حفظ رواببا وجود فشارهاي آ 1پوتین
قش کرد و با این دیپلماسی، به بازیگري کلیدي در مسائل کره تبدیل شد و ناقتصادي با کره جنوبی تاکید می

- یک متحده بالقوه در نظر میاي دوم بازي کرد. روسیه کره شمالی را به عنوان در مذاکرات بحران هستهمهمتري 

در مسائل دیگر و در دیگر نقاط جهان از آن استفاده کند.   تواند در برابر آمریکایرد که به عنوان یک اهرم فشار میگ
- دهد که روسیه چندان بینطقه شرق آسیا نشان میل تحوالت ماز طرف دیگر، نوع سیاستهاي اعمالی مسکو در قبا

اي کره شمالی نگاه دارد و مانند چین به عنوان برگ مریکا و ژاپن را درگیر چالش هستهمیل نیست که رقبایی چون آ
ز در ین 2مدودف زماندر  ).178:1392(سیمبر، قربانی، مرادي افراپلی،جویی کندبهره برنده از مسئله اتمی کره شمالی

 ن داشته ویبا چ یمشابه يهاه اعتقادات و واکنشی، روسره کرهیجزر در شبهیل در مناقشات اخیدخ ين کشورهایب
مذاکرات  نه بازگشت بهیو زم هاتش تنشآش کردن ومجهت خا هاینیهرگونه ارتباط با چ يخود را برا یمادگآ

گر است، اما یتر از پنج کشور دفینبه خفجاه در مذاکرات ششیهرچند منافع روس .اعالم کرده استجانبه را شش
حضورش به عنوان یک قدرت ، حالنیباشد، با ایم ياز مسئله هستهیمآحل صلحدر يمنافع قو يز دارایه نیروس

   .جانبه اهمیت داردبخش مهمی از چارچوب گفتگوهاي شش بزرگ در منطقه به عنوان

- رجی در کره مخالف باشد. روسیه میاز کنترل سلطه خاروسیه بدیهی است که با هرگونه افزایش خارج       

اش کره به منظور حفاظت از منافع ملیجزیره هگیري در مسائل و امور مربوط به شبخواهد نظراتش در فرایند تصمیم
                                                             
1 . Putin  
2. Mevedev 

 



15 
 

شمالی را به عنوان هدف اصلی خود در یت و ایجاد شرایط براي توسعه کرهلحاظ شود. بنابراین مسکو تامین امن
شمالی مدنظر دارد. روسیه معتقد است در انجام این امر تا حدودي سیاستهاي داخلی و خارجی کرهه تغییر کمک ب

اي از مشکالت حل احتمالی براي طیف گستردهبلکه به عنوان کلید یک راه ،خواهد به عنوان یک تهدیددیگر نمی
سیا و مکانیسم همکاري ممکن آت در شمال شرق نهادینه کردن امنیجزیره کره درنظر گرفته شود. از نظر روسیه شبه

رقابت مبتنی بر  -است نقش مهمی را در دگرگونی مجادالت براساس بازدارندگی متقابل در یک سیستم همکاري
جانبه به عنوان ند. با این حال تاثیر مذاکرات ششتوازن منافع، به عنوان مثال در یک کنسرت قدرت بازي ک

جزره در معرض خطر قرار هاي فعلی در شبهبا ظهور مجدد تنشتواند سازوکار تغییر می
  ).Toloraya,2008:80-83گیرد(

هاي همکاريبه  شده است، جزیره کرهباعث تشویق روسیه براي ایفاي نقش در بحران شبه آنچه کهاما      
میلیارد دالر  11د حدو است که، به تازگی از کشوريروسیه گردد. اقتصادي در بخش انرژي و حمل و نقل برمی

بازي براي ساخت  درگیراست، و هنوز ي با این کشور امضا کرده معاهده مرزي جدید ،گذشته بدهی کره شمالی
 ,Lodge , Kaszynski ,Fredurr)باشدمی رود،خط لوله گاز که از شمال به جنوب کره می

Bolton,2012) .به  هشدار، جنوبی کره –ژاپن  -مریکاآبه ائتالف ضد کشور براي ورود  این انگیزه بعدي
ن کشور یش فشار بر ایافزادر مسائل بین المللی و  هاي گسترش طلبانه ایاالت متحدهسیاست و جلوگیري ازکا یمرآ
در برابر ژاپن که  یش قدرتیتواند نمایمهمچنین  باشد.می یه در معادالت جهانیت شناختن نقش روسیبه رسم يبرا

سیا، ثبات و توسعه اقتصادي به آویت شماره یک روسیه در شمال شرق اول. ارد، هم باشدد یه اختالف ارضیبا روس
المللی( بویژه شرق دور) و براي ریهاي بینتر کردن مشارکت خود در همکانظور ایجاد شرایط الزم براي عمیقم

نسبتا غیر جنجالی را اسی توان گفت که روسیه اهداف سیدر کل می باشد.به رفاه اقتصادي در شرایط امن میرسیدن 
اي و حفظ صلح و توان به: عدم گسترش سالح هستهدر پیش گرفته است که از جمله می جزیره کرهنسبت به شبه
میز؛ آمتقابل براي اتحاد مجدد مسالمت هايوگوها و مشارکتجزیره، حمایت براي ورود به گفتهثبات در شب

ارکت بیشتر کره در کشورهاي وردن مشو تالش براي بدست آ ودمند متقابل،گسترش همکاریهاي اقتصادي س
به عنوان یک  توسعه و شرق دور روسیه اشاره کرد. در هرحال مسکو تالش کرده است که نقش خود رادرحال

  .شمالی افزایش دهدکارگزار جدي با کره
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نترل شده و در چاچوب ال کک بحران کامی یشمالکره ياکارشناسان معتقدند که بحران هستهاز  ياعده      
- یغاز شده به و غرب آین روسیکه ب يدین شرق و غرب است و با جنگ سرد جدیک بیتیژئوپل يهاضوابط رقابت

 ه یبه نفع روس یت فعلی، در وضعون استین مدیه و چیانگ به روسیونگیکه پ یینجاآان از ین میدر ا. ستیارتباط ن
م یش از نیت خود را در بین را که موجودیه و چین خود به روسید کره شمالی شده تا یالمللنین پوکر بیوارد ااست 

، جبران کرده و ندیبیم مسکو –ت پکن یه حمای، در سایاسین سآن و پس از یخون يقرن گذشته و در طول چالشها
 يکره به جاره یجزه حداقل در شبهیبه سود روس يدر موازنه ساز یر مثبتی، تاثکه شروع شده يدیدر جنگ سرد جد

نک از ین کارتهاست که هم ایاز ا یکی یشمالکره يال بحران هستهین تحلی. بنابرا)52:1387(توکیو تایمز، بگذارد
از دست رفتن این اهرم باعث   و از آنجا که فروپاشی کره شمالی قرار گرفته شده است يز بازیم يها روروس يسو
  و تعامل دیپلماتیک تاکید دارند. رهآن از طریق مذاک و فصل بر حلخواهد شد  فشار

  المللی بحران کرهاي و بینپیامدهاي منطقه -4

را دچار دگرگونی الملل امنیتی منطقه شرق آسیا و حتی کل نظام بین معادالتشمالی بدون شک اي کرهمسئله هسته
  .از خود برجاي گذاشته است اتیتاثیرو  کرده

  توان در موارد زیرجستجو کرد:را می اي منطقه در سطحشمالی اي کرهترین تاثیرات بحران هستهمهم

کشورهاي درگیر و افزایش احساس امنیت نسبی از سوي این کشور،اي شمالی به سالح هستهبا دستیابی کره •
 هبه سمت دستیابی بگی دو ایجاد بازدارن براي افزایش امنیت خود و وردهآ، توجیه الزم را براي خود بدست آن نیزبا 
الملل و براي ایجاد چنانکه ژاپن از قبل براي ایفاي نقشی فعال در سیاست بین شوند.سوق داده می ین  نوع تسلیحاتا

اي شدن کره شمالی او را اي را در دستور کار خود قرار داده بود. لذا هستهرندگی با روسیه و چین پروژه هستهبازدا
هاي بسیاري از زیر ساخت و اي استفکر مجهز شدن به سالح هستهتایوان نیز در در این کار مصصم تر کرده است. 

 .تا بتواند در پروسه ادغام با چین قرار نگیرد هاي را فراهم نمودهسته

مریکا، چین و آشود. اگر سیا میآقوا در منطقه شرق شمالی باعث به هم خوردن موازنهاي شدن کرههسته •
جنوبی در ، نوعی موازنه قوا در سطح سالحهاي متعارف میان ژاپن و کرهبندي منطقه خارج کنیمروسیه را از بلوك
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قوا و اي باعث برهم زدن موازنهشمالی به سالح هستهشمالی در طرف دیگر برقرار بود. دستیابی کرهیک طرف و کره
 ).41:1386ه است(شفیعی،شمالی نسبت به دو کشور دیگر شدکسب موقعیت برتر کره

ه مریکا در منطقه فراهم کردآهاي الزم را براي افزایش حضور کره) همچنین بهانه ايههستاین مسئله(بحران  •
هاي امنیتی و نظامی و اقتصادي را باال خواهد برد. این مسئله دور باطلی از هزینه مریکا در منطقه نیزآ. حضور است

 .)134:1386کنش و واکنش را در منطقه استمرار خواهد بخشید(رستمی،

 بر 2006اکتبر کشور در اي اینهسته زمایشآشمالی مخصوصا بعد از کره ايبحران هسته که دیگريتاثیر  •
شمالی، بازار مبادالت ارزي ژاپن و تایوان به اي کرهزمایش هستهآ، تاثیر اقتصادي است. بالفاصله بعد از شتهمنطقه دا

ترین میزان ارزش خود مریکا به کمآبل دالر اجنوبی سقوط کرد، ین ژاپن در مقحالت تعطیلی درآمد و کاسپی کره
عالوه براین، امنیتی شدن فضاي  .)Boey,20006شمالی رسید(اي کرهزمایش هستهآماه قبل از نسبت به هفت

هاي گذاران، سرمایهشود و سرمایهمیشده و سیا آها به دلیل نبود امنیت در منطقه شرق منطقه باعث خروج سرمایه
  دهند.می از منطقه انتقال خود را به خارج 

المللی نیز تاثیراتی را از خود در سطح جهانی و بین اي،منطقه شمالی عالوه  بر تاثیراتاي کرهاما بحران هسته      
  توان به صورت زیر بیان کرد:الملل را میبین در سطحاین بحران  پیامدهايمهم ترین  . گذاردبرجاي می

  
مریکا و آتواند بر امنیت جهان و بویژه شمالی و تاثیري که میشدن کره ايهاولین نگرانی در خصوص هست •

شمالی قرار دارند که این هاي کرهاند و در زرادخانههایی است که تولید شدهمتحدانش داشته باشد، نگاه به موشک
مریکا در آه دشمن نها را به کشورهاي دیگر مخصوصا کشورهاي کآورد که آامکان را براي این کشور بوجود می

  خاورمیانه هستند، صادر کند.
در نهایت  اي این کشور وهسته زمایشآاي و هسته شمالی از معاهده منع تکثیر سالحهايخارج شدن کره •

تواند باعث تسري این رفتار به سایر کشورهاي جهان شود و کشورهاي اي میشمالی به سالح هستهدستیابی کره
تر حرکت کنند. مسئله مهم ايبازدارندگی هستهنیز ممکن است یکی پس از دیگري به سمت اي دیگر بالقوه هسته

ها دست پیدا کنند که اي ممکن است گروههاي تروریستی نیز به این سالحاینکه در نتیجه افزایش کشورهاي هسته
  .اي بسیار مشکل خواهد بودالملل در عصر هستهدر این صورت حفظ صلح و امنیت بین
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مدت این بحران بویژه پس از باشد. آثار کوتاهشمالی بر اقتصاد جهان میاي شدن کرهئله بعدي تاثیر هستهمس •
% قیمت طال 1شدالر و افزای 160در شکل افزایش قیمت نفت به بیش از  2006شمالی در سال اي کرهزمایش هستهآ

سیا یکی از پررشدترین آنجا که منطقه شرق آاز مریکا تجلی پیدا کرد. آ و تحت تاثیر قرار گرفتن بازار داوجونز
مناطق اقتصادي در جهان به شمار میرود، در عصر جهانی شدن نوعی وابستگی متقابل فزاینده بین اقتصادهاي جهان 

). 1389شود(شفیعی، ن به اخالل در کل نظام اقتصادي جهان منجر میآ اي که اخالل در بخشی ازوجود دارد بگونه
ع مهم براي نهادهاي اقتصادي جهان این است که چگونه از پیامدهاي منفی ناشی از این بحران بر لذا یک موضو
  توان جلوگیري کرد.اقتصاد جهان می

باعث افزایش  تا حدوديباشد. این مسئله شمالی بر معادالت امنیتی جهان میاي شدن کرهتاثیر بعدي هسته •
جزیره اي شدن شبهروسیه در اصل با هستهو . به رغم انکه چین ده استمریکا شآقدرت مانور چین و روسیه در برابر 

نظامی( نه در شکل دوره جنگ سرد)در سطح جهان  –کره مخالف بودند، اما اگر بپذیریم نوعی قطب بندي سیاسی 
- زمایش هستهآمتحدانش در طرف دیگر قرار دارند،  مریکا وآ گرفته است که چین و روسیه در یک طرف و شکل

- چین موقعیت این دو کشور در سطح منطقه و بین شمالی به دلیل متمایل بودن این کشور به سوي روسیه وي کرها

  .)45:1386(شفیعی،کرده استالملل را تقویت 
معادالت امنیتی منطقه و کل جهان را تحت تواند شمالی میاي شدن کرهتوان گفت که هستهبطورکلی می      

گرایی ساختاري باعث افزایش امنیت و پرهیز از وقوع اي که از دید واقعتار بازدارندگی هستهتاثیر قرار داده و رف
کشورها براي حرکت به سمت  توان سرآغاز رقابتاین مسئله می جنگ خواهد شد را به دیگر کشورها تسري دهد.

تاتور و اي(مخصوصا کشورهاي دیکاي شدن باشد. در نتیجه افزایش تعداد کشورهاي هستههسته
معضل امنیتی  کند وغیردموکراتیک)احتمال دستیابی گروههاي افراطی و تروریستی نیز به این سالح افزایش پیدا می

  ایجاد خواهد کرد.را 

   نآ فصلوحل و بحران ندهیآ - 5

ن کشور، یر ایاست. اقدامات اخ تبدیل شدها یسآشرق به مسئله اصلی در ر یدر دو دهه اخ یشمالکره يابرنامه هسته
و  2009مه  ، 2006در اکتبر  ياشات هستهیزماآ، 2012و دسامبر   آپریل و 2006 يش موشک در جوالیزماشامل آ
 يااست. بحران هسته یحاضر بحران حال ط دریدهد که شرای، نشان م2009ل یپرآو پرتاب ماهواره در  2013فوریه 
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تر شرفتهیپ یشمالکره يارخ داد. نه تنها برنامه هسته 1994ل ن است که در ساآتر از يدر حال حاضر جد یشمالکره
که روزنه یباشد. بطورین کشور میگذشته ا تشکار تعهداآض قنشان دهنده ن ياش هستهیزماآ سهن آ، بلکه است
به شدت  ي داشتاکشور هسته کیبه  یشمالل شدن کرهیاز تبد يریجلوگ به دنبال یالمللنیکه جامعه ب يدیام
- به نظر میل یاجونگمین با فوت کیبراعالوه). Tanaka,2009:1(شدن است ک و به سرعت در حال بستهیبار

و ، استاي از طریق دنبال کردن برنامه هسته رژیم جدید به دنبال تحکیم حمایت از خود در درون ارتشرسد که 
 اي این کشوره سومین آزمایش هستهبطوریک. ته تندروتر، و مقابله صورت بگیردممکن است سیاستها بیش از گذش

  بدنبال روي کار آمدن کیم جونگ اون انجام گرفت.
ده ها است. ایاالت متحاي به تروریستهاي هستهن نگران است خطر انتقال سالحدر مقابل آنچه آمریکا از آ     

اي باشد. اگر چنین هقار تر برخورد خواهد کرد که کره داراي سیستم موشکی بینوقتی با مسئله کره شمالی فعال
ید، آنگاه ایاالت متحده راه حل دوجانبه را مورد توجه قرار خواهد داد و بصورت صلح آمیز یا شرایطی پیش آ

حمله به ایاالت  توانایی هنوز کره شمالی ).127:1389(سونگ یو،خواهد کرد قهرآمیز مسئله را بطور جدي پیگیري
 فن آوري کردن این براي کامل اما این کشور در تالش، را ندارد ايهستهي اهاي بالستیک قاره پیم موشک با متحده
 ی راقابلیت چنین 2015تا سال  ممکن است کره شمالی که ن استحاکی از آ 2013 اواخر سال تا هاگزارش. باشدمی
 ره شمالیک«:که اظهار داشت 2011در اوایل سال  ،1، رابرت گیتس سابق ایاالت متحدهدفاع وزیر. آورد ستبد

 2013 فوریهدر  این کشور ايآزمایش هستهسومین  ».به این قابلیت دست پیدا کند در عرض پنج سال ممکن است
 ،بر همین اساس .Snyder,2013)(اندحرکت کرده نظامیه قابلیتهاي توسع به سمت هاکه آن را ایجاد کرد این باور
  کره شمالی در مقابل عامل بازدارنده به عنوان یک قوي میحضور نظا مبنی بر دتعهد خوبر   ایاالت متحدهمقامات 

  تاکید دارند.المللی از طریق تعامل دیپلماتیک، مدیریت و حل بحرانهاي بینهمچنین  ودر کره جنوبی 
، در یدتواند در دراز مدت به دست آکه تنها میبیند میبه عنوان یک هدف را اي خلع سالح هستهنیز چین       

و  دیپلماتیک يانزوا برترسد که اصرار غرب . میبیندرا الزم می جزیره صلح و ثبات در شبهتضمین حالی که 
عواقب غیر قابل قبول، از جمله فروپاشی رژیم، سیل پناهندگان و یا یک کره متحد به عنوان متحد تحریم اقتصادي  

را  تفکر رژیم دادنامید به تحت تاثیر قرار دیپلماتیک و تعامل اقتصادي، پیوندهاي. از این رو ایجاد کندآمریکا 

                                                             
1. Robert Gates 
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از  کاستن به توجه غالب در چین دیدگاه« معتقد است که:، تحلیلگر گروه بحران چین 1یانمی خی .دهدپرورش می
اهداف رویکرد چین در مورد کره شمالی . »می باشد براي کاهش نگرانی هاي وجودي پیونگ یانگفشار 
 ايپس از آن احتماال خلع سالح هسته المللی نهایی،، ادغام بینایجاد شده نترلکگشودن اصالحات اقتصادي،شامل:
 کرهاي بحران هسته ند که ایاالت متحده ازکپکن گمان می .(International Crisis Group,2013) باشدمی

را بخاطر نگتن واش و کنداستفاده میه اي براي به دست آوردن مزیت استراتژیک در منطقشمالی به عنوان بهانه
سیاست هاي خود  که بایداست  مریکا که این آمعتقد است  لذا. کندسرزنش میپیونگ یانگ  ناامنی در حسوجود 

  .تغییر دهد پیشرفت دیپلماتیک جهت مناسب براي ایجاد یک محیطا ر
سی و اقتصادي، گیري قدرتی در همسایگی خود نیست که عاله بر توان باالي سیابه دنبال شکلنیز روسیه      

. اي کره شمالی و ملزم بودن این کشور به ان.پی.تی هستند. آنها خواهان خلع سالح هستهداراي قدرت اتمی هم باشد
حمایت ادامه روند مذاکرات  و در آینده نزدیک از ثباتی، جنگ و فروپاشی کره شمالی استاما روسیه مخالف بی

ران روسیه و آمریکا گفتگوهاي راهبردي رهب در گذشته نیز). 178-179:1392(سیمبر، قربانی، مرادي افراپلی،کندمی
د توافق دو کشور بوده کی از محورهاي مهم موراتمی کره شمالی حمایت کردند ی از خلع سالح، که 2009در سال 

   است.

د هماهنگی بیشتر هاي استراتژیک کره شمالی بسیار دشوار خواهد بود. این مسئله نیازمنشکل دادن به انتحاب      
خارجی، و تمایل به خلع گی نسبی کره شمالی به حمایتهاي اقتصادي ت، بهره برداري از وابسن متحدان، همکاري میا

گوهاي منظم نیز نیازمند گفت و اي کره شمالی در اولویت هاي باالي سیاست خارجی خواهد بود. اینسالح هسته
کره شمالی جهت حرکت در یک مسیر متفاوت  لاید بر اساس تمای. پیشرفت بباشدمیدیپلماتیک با کره شمالی 

 گیري شود.ازهدهویچ و چماق ایاالت متحده اننه براساس سیاست براساس ارزیابی از منافع و گزینه هاي خودش، 
 تاثیرگذار بر رفتار کره شمالی چماقدهد که نه هویج و نه االت متحده با کره شمالی نشان میرکورد مذاکرات ای

اي به حداقل رساندن اشتباه و گو ممکن است برباز براي گفت و هايکانال .(Snyder, 2012)نبوده است
زمانی . اما احتماال تا باشدمفید  در پیونگ یانگگیري عات در مورد تصمیمتفاهم و براي به دست آوردن اطالسوء
  را داشت.مذاکرات مستقیم  انتظار موفقیت نمی تواندهد، ناش را نشان کره شمالی تغییر در مسیر استراتژیک  که

                                                             
1. Yanmei Xie 
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 خی جین ،ن رئیس جمهور چیناتفاق افتاد، که در آ 2013لیفرنیا در سال مهمترین پیشرفت در نشست کا       
ستند. بنابراین این سوال مطرح اي هدفی است که آمریکا و چین در آن سهیم هپینگ نشان داد که خلع سالح هسته

شمالی براي  توانند مشترکا راهی را براي به پیش بردن موثر، جهت فشار بر کرهو چین می مریکاشود که آیا آمی
هرچند  بدین منظور،  .(Snyder,2014)ثبات سازي پیدا کننداي حقیقی بدون بیتعقیب خلع سالح هسته
کز کنند موثر نخواهد دوجانبه تمر يدر روابط فرد خاص اشند، اما اگر تنها بر اختالفاتبیمذاکرات دوجانبه مهم م

فصل بحران در وحل يرو براشیپ یک راه حل جامع مورد مذاکره قرار گرفته، تنها راه حل عملیبود. درمقابل، 
جانبه هاي قبلی در مذاکرات ششنها در موافقتنامهآشامل چهار عنصر کلیدي که تمامی  که بایدباشد. یدراز مدت م

استقرار یک رژیم صلح دائم در  -2شمالی اي کرهح هستهیید بودن خلع سالل تاابق -1اند باشد.پوشش داده شده
 شمالیهاي اقتصادي و انرژي با کرههمکاري -3بس فعلی به پیمان صلح تشآیره و توافق براي تبدیل قرارداد جزشبه
 متحده و ژاپن از سويسو و ایاالتشمالی از یکدیپلماتیک بین کره سازي روابطعادي -4 و

   ).Tanaka,2011:3دیگر(
- شمالی اتخاذ رویکردهاي دیپلماتیک و مذاکره میاي کرهتنها گزینه براي حل بحران هسته ،براین اساس      

باشد. اما رویکرد دیپلماتیک باید دو هدف اصلی داشته باشد؛ یکی جلوگیري از بدتر شدن شرایط و دیگري پیشبرد 
- راستا الزم است که نخست، مذاکرات بطور مستقیم با مرکز قدرت کرهحرکتها به سوي حل تدریجی. در همین 

شمالی و نه لزوما وزارت امور خارجه این کشور انجام گیرد. دوم اینکه الزم است که سیاستهاي پنج کشور عضو 
ست، جانبه کامال با هم سازگار و هماهنگ شده باشد. سوم اینکه برنامه ریزي احتمالی بسیار مهم امذاکرات شش

کند یا نه. بطورکلی روند شمالی به تعهدات خود عمل میبینی کرد که آیا کرهتوان پیشبدین خاطر که هنوز نمی
  کند، ادامه یابد.دار فراهم میجانبه باید با مذاکرات رسمی دوجانبه که زمینه را براي مذاکرات معنیشش

 يبا همکار یکره شمال ياکه بحران هسته یدر صورت توان گفت کهیان شده میاکنون با توجه به مسائل ب      
 یو همگام يکا نشان دهند که همکاریمرآق به ین طریتوانند از این کشورها می، اه حل شودین و روسیچ يکشورها
- نیب يجد يکننده داشته است و در حل و رفع بحرانهانیینقش تع یالمللنیب يحل بحرانها يبرا بزرگ يقدرتها
گرایی ساختاري نیز بازیگران اصلی که از دیدگاه واقع بزرگ يگذار و قدرتهاریتاث ياست که کشورها الزم یالملل

غازگر راهی نوین براي حل بحرانها و آتواند این شیوه می .داشته باشند يگر همکاریبا همد الملل هستند،نظام بین



22 
 

تواند گرایانه براي مدیریت جهان بهتر میبهالمللی نیز باشد. بطوریکه اتخاذ رویکردهاي چندجانهاي بینچالش
  .وفصل کندالمللی را حلهاي بینچالش

  يریگجهینت

 یعنی، ن کشور وجود داشتیه ایکه عل یداتیبود به تهد یشدن در واقع واکنش يابه سمت هسته یشمالحرکت کره
ن یحرکت ا یعامل اصل یشمالکره یاتید قرار گرفتن منافع حیت و در معرض تهدیفقدان امن سم یبراساس نئورئال
 ن ویها هم دست به اتحاد و ائتالف با چيان راه کرهیو در ا بوده است يابه سالح هسته یابیدست يکشور به سو

ک است ینارشآ یالملل که نظامنینها از نظام بآن متحدان و برداشت یل عدم اعتماد به ایزدند و هم به دل يشورو
 یک نوع بازدارندگی خواسته استن کار یبا ا یشمالدرواقع کره .رندیش بگیرا در پ يرایاست خودیباعث شد که س

  ش دهد.یت خود را افزایجاد کند، که امنیکا و متحدانش ایمرآدات یدر مقابل تهد ياهسته

ی گرایواقع تفکر براساس هیروس ن ویکا، چیمرآ يک از کشورهایهر  یشمالکره ياان بحران هستهیدر جر      
و براین  اندبوده المللی درگیر محاسبه سود و زیان خودساختاري به عنوان بازیگرانی عقالنی، در بازي رفتار بین

 يامقابله با بحران هسته يبرا کا و متحدانشیمرآکرد یان روین می. در ااندکردهگیريموضع این بحراندر قبال اساس 
هاي شدید اعمال تحریم یک طرف از ازهویچ و چماق بوده است.  دوگانه، و براساس پیروي از سیاست یشمالکره

- ه مذاکرات ششگیري مسئله از طریق مذاکره بویژبه دنبال پی ز طرف دیگرا و کردند یانگ حمایتعلیه پیونگ

 یشمالشتر کرهیک بیرا باعث تحر رویکردهاي تهاجمین اتخاذ یه و چیروس يدر مقابل کشورها جانبه نیز بودند.
 یالشمکا باعث حرکت کرهیمرآسخت  يو معتقدند که برخوردها دانستند،یشدن م ياحرکت به سمت هسته يبرا
ن کشور یبه ا يشترید پاداش بیبا یشمالکرهحل بحران  يکا برایمرآشده است و  ياتهبه سالح هس یابیدست يبرا

همه  يبرا ياهسته يز از انرژیمآصلح يبردارد حق بهرهیه معتقدند که باین و روسیچ يبدهد. در واقع کشورها
بیشتر  شود.یم ين فناوریبه ا یابیدست ينها براآتر شدن نها باعث مصممآو برخورد سخت با  کشورها قائل شد

  تمرکز این کشورها بر حل بحران از طریق مذاکره بوده است.

ن آامد ین پیترمهم يادر سطح منطقه .استالملل داشته نیمنطقه و ب  پیامدهایی براي در عین حال این بحران      
 ( از جمله ژاپن ومنطقه يممکن است همه کشورها منطقه باشد. ين کشورهایدر ب یحاتیش رقابت تسلیتواند افزایم
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 و شدن حرکت کنند يابه سمت هسته ت خودیش امنیافزا يدر راستا و یشمالجاد موازنه با کرهیا ي) برایجنوبکره
. در ردیا شکل بگیسآدر منطقه شرق  یتیمعادالت امن يک سرین مسئله باعث شده است که یمه گرید ییاز سو
ش تعداد یبا افزا دا کند ویپ يجهان تسر ير کشورهایتواند به سایم یشمالن رفتار کرهیز ایالملل ننیسطح ب
 یابیو در صورت دست بدیامیش یسالح افزا نیا به زین یستیترور يگروهها یابیدست احتمال ياهسته يکشورها

در جهان  و شود. در این شرایطالملل نیز با تهدیدات جدي مواجه مینگروههاي تروریستی به این سالح امنیت بی
اي گریبانگیر معضل امنیتی جدیدي به نام تروریسم هسته اي شده مدیریت جهان بسیار دشوار خواهد بود وهسته
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Abstract 

North Korean nuclear crisis has began since 1990s; when the Soviet Union 
collapsed and Cold War ended and consequently North Korea’s communist-
Stalinist regime has lost one of its greatest supporters. This country as the last 
forties of the Cold War, placed in the center of American’s aggressive strategy; 
therefore North Korea looked for achieving nuclear weapons to counter 
America’s threats and increasing its security; and in October 9th, 2006 did its 
first nuclear test. This nuclear test definitely has impacted regional and 
international implications and also great powers’ foreign policy. This study 
tries to answer the questions that: what is America, China and Russia’s 
policies toward this crisis? and what consequences have been raised from 
North Korea’s nuclear crisis in regional and international scope? The study 
seeks to analysis North Korea’s movement to nuclear weapon and also 
policies of America, China and Russia toward this crisis according to structural 
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realism theory. Also consider the effects of this crisis on regional and 
international security; and in the following pages the forthcoming of this crisis 
and Great powers role in solving the crisis has been investigated. It’s 
noticeable that Comparison – Analytical method has been used as research 
method. 
Key words: Nuclear Crisis, North Korea, Security, Arms Race, Structural 
Realism.  
 


