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غیراتمی کردن شبهجزیره کره؛ سناریوی سینمایی یا عملیاتی؟
نگاهامروز ادامه از صفحه اول
 ...ب��ه بهب��ود رواب��ط خود با
آمریکا توجه بیش��تری معطوف کرد و با برقراری
روابط دیپلماتیک با واش��نگتن در س��ال 1995
س��عی کرده مس��یری مس��تقل از پکن داش��ته
باش��د 2 .کشور در س��ال  1979وارد یک جنگ
کوتاهمدت ش��دند و ط��ی آن  600هزار س��رباز
چینی از مرزه��ای ویتنام عب��ور کردند تا درس
عبرت��ی ب��ه دول��ت هانوی ب��ه دلیل س��رنگونی
حکومت «خمرهای س��رخ» در کامبوج که تحت
حمایت پکن بودند ،داده باش��ند ،البته چین بعد
از یک ماه س��ربازان خود را از خاک ویتنام خارج
ک��رد .از آن زمان تاکنون آمریکا س��عی کرده از
ویتنام ب��ه عنوان یک بازیگر منطقهای علیه پکن
اس��تفاده کند و پاییز  93طی دی��دار جان کری
وزیر خارجه آمریکا از هانوی قرار ش��د ممنوعیت
فروش س�لاح ب��ه هانوی نیز لغو ش��ود .ویتنام با
چین در دریای چین جنوبی اختالف مرزی دارد
و بین  2کش��ور نس��بت به میادین نفتی اختالف
نظر ش��دید وجود دارد ،اگرچه چین بیش��ترین
حجم س��رمایهگذاریها را در ویتن��ام انجام داده
و ش��ریک اول تج��ارت خارجی این کش��ور نیز
محسوب میشود.
اگر آمریکا خواهان آن اس��ت که پیونگیانگ
مس��یر هانوی را در پیش گیرد بای��د امتیازهای
درخور اعتنایی ب��ه جمهوری خلق کره بدهد که
وحدت دو کره بر اس��اس سناریوی دلخواه بخش
شمالی میتواند از جمله مهمترین و جذابترین
گزینهها باشد که البته در شرایط کنونی بیش از
حد رویایی و تخیلی به نظر میرسد.
در مقاب��ل 2 ،بازیگ��ر مهم منطق��های که در
عین حال بازیگران جهانی تراز اول نیز محس��وب
میشوند و با کرهشمالی مرز مشترک دارند یعنی
چین و روسیه ،عالیق خاص خود را در شبهجزیره
دنبال میکنند 2 .کش��ور در جن��گ کره و وادار
ک��ردن آمری��کا به پذی��رش آتشبس و تقس��یم
شبهجزیره نقش موثری داشتهاند .اتحاد شوروی
در اعطای کمکهای تس��لیحاتی و چتر حمایت
اتمی بسیار س��خاوتمندانه عمل کرد و چین نیز
از اع��زام نف��رات و نیروهای نظام��ی خود هنگام
ضرورت دریغ نورزید .هر دو کشور مایل به جذب
کرهجنوبی هس��تند به نحوی که سئول نیازی به

تداوم حمایت آمریکا احس��اس نکند و در نهایت
زمینهساز عاری شدن پاسیفیک از حضور نظامی
آمریکا شوند.
ولی کرهشمالی بیشتر مایل است در وضعیتی
مشابه هند یا پاکستان ،بهعنوان دارنده سالح اتمی
مورد شناسایی بینالمللی قرار گیرد و رهبران این
کشور بخوبی میدانند که کشورهای دارای سالح
اتمی از چه وجهه و منزلتی در س��طح بینالمللی
برخوردارن��د و اغلب سرنوش��ت قذافی و صدام را
مثال میزنند که اگر آنها نیز به بازدارندگی اتمی
رس��یده بودند امروز کشورهایشان مورد تهاجم
نظامی قرار نمیگرفت و وضعیت به مراتب بهتری
داش��تند و این همه کشتار غیرنظامیان و تخریب
زیرساختها پیش نمیآمد.
به نظر میرس��د مش��کل اساس��ی رهبری
کرهش��مالی در بیاعتم��ادی ب��ه آمریکاس��ت.
همزمان ب��ا سیاس��ت درهای باز دنگ ش��یائو
پینگ ،کیم ایل سونگ دیداری از پکن داشت تا
با دستاوردهای توسعه اقتصادی چین از نزدیک
آشنا شود و در بازگش��ت درصدد بود سیاستی
کم و بیش مش��ابه را در پیش گیرد که با حادثه
میدان «تیان آن من» در سال  1989مواجه شد
و به یک باره نظرش عوض ش��د و با فروپاش��ی
نظام اتح��اد ش��وروی ،تصمیم گرفت توس��عه
طرحها و برنامههای اتمی و موش��کی خود را در
اولویت قرار دهد .از آن زمان تاکنون گفتوگوها
و ابتکاره��ای گوناگونی با ه��دف متوقف کردن

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 -4هماکنون زمان درک «نشانهها» توسط
دستگاه دیپلماسی کشورمان است؛ نش��انههایی از جمله ارائه
بسته پیش��نهادی مأیوسکننده اروپا و تالش تروئیکا برای به

برنامهه��ای اتم��ی کرهش��مالی معمول ش��ده
و اس��ناد متع��ددی نیز ب��ه امضا رس��یده ولی
هیچکدام نتیجهبخش نبوده است و در نیمه راه،
کرهش��مالی غرب را متهم به کارشکنی و نقض
عهد ک��رد و فعالیتهای خود را از س��ر گرفت
و غ��رب نیز پیونگیانگ را متهم به عدم رعایت
تعهدات خود کرد و کمکهای وعده ش��ده را به
حالت تعلیق درآورد .در تمام موارد کرهش��مالی
نسبت به اهداف پنهان غرب بیمناک شده ،زیرا
احتم��ال میداد غرب از س��ناریوی تغییر رژیم
خود دس��ت برنداشته اس��ت .بعید است میزان
ای��ن بیاعتمادی نهادینه ش��ده در پیونگیانگ
نس��بت به آمریکا با دیدار سران یا گفتمانهای
دیپلماتیک تخفیف یابد و بحث غیراتمی کردن
ش��بهجزیره کره شاید به یکی از پیچیدهترین و
چه بسا طوالنیترین فرآیندهای دیپلماتیک در
قرن بیستویک تبدیل شود.
تالق��ی مناف��ع قدرتهای ب��زرگ و بازیگران
منطق��های و فرامنطق��های در ش��بهجزیره کره
به گونهای اس��ت که اجازه نمیدهد چش��مانداز
روش��نی از فرآیند غیراتمی شدن و نحوه اجرای
ای��ن توافق به دس��ت آید ولی رهبر کرهش��مالی
مایل نیس��ت خود را مضحکه افکار عمومی کند
و همچنین رئیسجمهوری آمریکا نیز نمیخواهد
در قض��اوت افکار عمومی کش��ور و جهان مردود
ش��ود ،ل��ذا  2رهبر س��عی خود را ب��رای حصول
پیش��رفت در اج��رای این توافق ب��ه کار خواهند

این «پازل» همچنان تکمیل میشود

نتیجه نرس��یدن مذاکرات با ایران تا ماه آگوست /مرداد (زمان
اعمال مرحله نخست تحریمهای ثانویه آمریکا) جملگی باید به
مثابه یک «زنگ خطر» از سوی مقامات اجرایی کشورمان مورد
تحلیل و شناس��ایی قرار گیرد .حتی در مواردی که اختالفات

بست .اگر در کرهشمالی ساختار قدرت به گونهای
اس��ت که نسبت به تصمیمهای رهبری مخالفتی
نمیش��ود ،در آمریکا وضع کامال متفاوت است و
ان��واع البیها منافع خاص خ��ود را دارند و طبعا
البیهای قدرتمند جنگطل��ب و تندرو که جان
بولت��ون از جمله چهرههای ش��اخص این جناح
محسوب میشود ،سعی دارند حسب منافع خود
در جهت دادن به سیاس��ت خارجی آمریکا عمل
کنن��د .خوشاقبالی کره در این اس��ت که جناح
قدرتمند صهیونیس��ت به ظاهر نقش مستقیمی
در ماجرا ندارد ولی به طور غیرمستقیم موضوع را
تحت پایش دارد ،چرا که مایلند اطمینان حاصل
کنند مورد کرهش��مالی تبع��ات قابل بهرهبرداری
برای کش��ورهای خاورمیانه دربر نخواهد داشت و
اینکه کرهشمالی دانش اتمی و موشکی خود را با
کشوری در خاورمیانه سهیم نخواهد شد.
نکته آخ��ر اینکه در بحث کرهش��مالی تقریبا
تمام مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدههای آمریکا و
اروپا فعال هستند و هر یک بهزعم خود با انتشار
رش��ته مقاالت تحلیلی ،حس��ب وابس��تگیها به
جناحهای قدرت ،س��عی در خطدهی به بازیگران
ذیرب��ط دارن��د؛ از جمل��ه اینکه بعض��ی عنوان
میکنند کرهش��مالی حکم س��رباز پیاده چین را
دارد ی��ا اینکه ترجیح پیونگیانگ این اس��ت که
مس��تقل از چین و ب��ه عنوان حلق��ه وصل بین
آمریکا و چین ایفای نقش کند و مانند آن.
ش��ماری از تحلیلگ��ران نیز انگی��زه ترامپ از
مالقات با س��ران کرهش��مالی را به عن��وان تاثیر
مثب��ت آن ب��ر انتخاب��ات می��اندورهای عن��وان
کردهان��د که اگرچه مردود نیس��ت ولی انتخابات
می��اندورهای به طور کلی به عملکرد اقتصادی و
دیگر سیاستهای داخلی دولت مربوط میشود و
سیاست خارجی چندان موضوعیتی در انتخابات
میاندورهای ندارد.
در اینکه کرهشمالی ترجیح میدهد مستقل از
حامی اصلی خود یعنی چین عمل کند ،تردیدی
نیست ولی بدون حمایت چین و همچنین روسیه
هم بس��یار آسیبپذیر خواهد بود .چین و روسیه
عمق استراتژیک کرهشمالی را تشکیل میدهند و
کرهشمالی در بهترین شرایط میتواند با تشریک
مناف��ع با این دو قدرت ،موقعیت چانهزنی خود را
با آمریکا متعادل یا تقویت کند.

ظاه��ری مقام��ات آمریکای��ی و اروپایی بر س��ر برج��ام ،ذهن
طرف��داران «برجام اروپایی» را به خود مش��غول میکند ،پازل
مشترک غربیها علیه ایران به صورت آرام و نامحسوس در حال
چینش است.

وطن امروز
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مروری تحلیلی بر دیدگاههای طرفین دیدار هلسینکی
ادامه از صفحه 15
بینالملل
 ...اینکه از بابت آن روس��یه
باید کیفر ببیند و به رئیسجمهور آمریکا توصیه
کرد باید با چشمان باز به این مالقات برود و اینکه
روس��یه را مسؤول ش��مار زیادی از فعالیتهایی
ببیند ک��ه خالف منافع آمری��کا در اروپا ،بالکان،
فرانس��ه ،ایتالیا ،خاورمیانه و آسیا انجام میشود و
اینکه روس��یه فرم و نوع جدیدی از جنگافزار را
باب کرده اس��ت؛ «جنگافزار سایبری» .در واقع
جنگافزار سایبری و نیز توان موشکی و هستهای
مسکو  2موضع بسیار حائز اهمیت است که بشدت
مورد توجه کشورهای اروپایی و همچنین واشنگتن
قرار دارد .از دید اغلب تحلیلگران ،جنگافزارهای
هس��تهای به ش��کل غیرقابل پیشبینیای رو به
گس��ترش است و در آسیا تعداد کشورهای دارای
سالح هستهای بیش از سایر مناطق رشد یافته ،در
حالی که در اسناد بینالمللی این حق فقط برای
 5عضو دائم ش��ورای امنیت در نظر گرفته شده؛
یعنی روس��یه ،چین ،آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه.
اینک در آس��یا ،عالوه بر چین ،هند پاکس��تان و
بتازگی کرهش��مالی نیز از این ظرفیت برخوردار
شدهاند ،در حالی که در دیگر مناطق جهان یعنی
اروپا ،آمریکای التین و آفریقا مشابه آن علیالظاهر
دیده نمیشود .چنانچه چتر حمایت اتمی آمریکا
درباره اروپا محدود ش��ود ،ت��وان اتمی انگلیس و
فرانس��ه قادر به بازدارندگی در برابر روسیه ،چین
و دیگر قدرتهای آسیایی نخواهد بود و احتمال
دسترس��ی تروریس��تهای افراطی به هر نحو به
س�لاحهای هس��تهای یا کش��تار جمعی و حتی
جنگهای س��ایبری برای اتحادیه اروپایی حکم
کابوس وحش��تناکی را دارد ،لذا ترجیح میدهند
س��ازوکاری با رقیب اصلی یعنی روس��یه در این
زمینهها تعریف شود .در مقابل ،روسیه نیز دستور
مذاکره خاص خود را برای این دیدار در نظر دارد.
تردیدی نیس��ت که پوتین خواهان عادیس��ازی
روابط با واش��نگتن باش��د که البته حجم تجارت
دوجانبه بین آمریکا و روسیه قابل توجه نیست ولی
تحریمها علیه مقامات و وابس��تگان دولت پوتین
به دلیل مس��ائل مربوط ب��ه اوکراین و همچنین
دخالتهای سایبری ،بسیار تحریککننده است و
روس��یه حق مقابله به مثل را برای خود محفوظ
داشته که ممکن اس��ت به روشهای خاص خود
علیه منافع آمریکا و متحدان آن عمل کند .پوتین
بهس��ختی تالش ک��رده در س��الیان اخیر قدرت
نظامی روسیه و توان فناوری آن را بازسازی کند و
بخشی از ظرفیتهای خود را در جنگ سایبری در
آمریکا ،بالکان و کل اروپا به نمایش گذاشت .در ماه
مارس گذشته پوتین توسعه سامانههای موشکی
جدی��د را اعالم ک��رد که در واقع پاس��خی تلقی
ش��د به خروج آمریکا از پیمان موش��کهای ضد

بالستیک در س��ال  2002و توسعه فناوری دفاع
ضد موشکی توس��ط آمریکا طی سالهای اخیر.
پوتین در مصاحبهای با یکی از شبکههای رسانهای
آمریکا عنوان داشت :سامانههای جدید موشکی ما
براحتی میتوانند بر دفاع موشکی از هر نوع غلبه
کنند .وی همچنین اعالم کرد :اینک زمانی است
تا در اشتراک با آمریکا امنیت و ثبات بیشتری را
برای کل جهان به ارمغان بیاوریم .پوتین همچنین
در سوریه نمایشی از قدرت نظامی و توان تاکتیکی
و راهبردی خود را ارائه داده اس��ت و بخوبی نشان
داده قادر است از منافع خود در هر بعد جغرافیایی
دفاع کند و اینکه حاضر نیست خبطهای سیاسی
و راهب��ردی گذش��ته در لیبی و عراق و آس��یای
میان��ه را تکرار کند و دیدار س��ران بین ترامپ و
پوتین میتواند آغازی باشد برای بازتعریف روابط
بینالملل بر اساس مولفههای جدید قدرت .ترامپ
با شخصیتی هنجارشکن ،عرفهای دیپلماتیک
شناخته ش��ده بینالمللی را بر همزده است ولی
تاکنون جایگزینی برای تجدید ساختار مورد نظر
خود تعریف نکرده اس��ت اما پوتین ش��خصیتی
کم و بیش ش��ناخته شده دارد و آشنا به محیط
بینالمللی محسوب میشود و مدافع دیپلماسی
کالسیک محسوب میشود .از زمان فروپاشی نظم
دوقطبی ،آمریکا بیهوده سعی کرد خأل حاصل از
اتحاد شوروی در محیط بینالملل را پر کند و البته
اروپا نیز سعی در بازپسگیری امتیازهایی داشته
که در خالل جنگ س��رد ناگذیر ش��د به یکی از
 2قدرت ش��رق یا غرب واگذار کند .در این میان
ورود چین به عرصه بینالملل به عنوان یک قدرت
نوظهور ،محیط بینالملل را با چالشهای جدید
مواجه کرده ،بویژه آنک��ه موفقیتهای اقتصادی
چین ،س��بب ش��ده الگوهای غربی توسعه دیگر
رونق س��ابق را نداشته باشد و جاده نوین ابریشم
چین نیز در عمل الگوهای توسعه سیاسی غربی
را بهطور جدی به چالش میکشد .ترامپ اگرچه
گفته میشود خارج از عرف و بر پایه ویژگیهای
ش��خصی خود در محیطهای سیاس��ی داخل و
خارج آمریکا رفتاری بدعتشکن دارد ولی حسب
ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آمریکا
وی ب��ه احتمال زی��اد از جان��ب اتاقهای فکری
حمایت میش��ود که از طریق ترامپ اندیشههای
خ��ود را به بوته آزمای��ش نهادهاند و فعال ترجیح
میدهند خبرس��از نشوند .انتخابات میاندورهای
آمریکا نخسین آزمونس��نجی از آنچه در ادبیات
بینالمللی از آن با عنوان «ترامپیزم» یاد میشود
خواهد بود .پی��روزی جمهوریخواهان در حفظ
اکثریت سنا میتواند حکم مجوزی باشد به کاخ
سفید برای تداوم هنجارشکنیها البته این بار به
شکلیهدفمندتر.

*کارشناسمسائلبینالملل

