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بعد از ماه ها کشمکش سیاسی دیپلماتیک بین بازیگران شبه جزیره کره، سرانجام دو 

بازیگر عمده و اصلی این منطقه، بر سر آغاز مذاکرات توافق کرده و دیپلمات های کره 

جنوبی و شمالی، برای طرح و بحث پیرامون مسائل مطرح، بر سر یک میز نشستند. اولین 

دور مذاکرات ۹ژانویه با دستور کار گفتگو پیرامون اعزام هیئتی از کره شمالی برای حضور 

در بازی های المپیک زمستانی کره جنوبی برگزار شد. همچنین مقرر شده است دور دوم 

مذاکرات نیمه ژانویه با دستور کار تمرکز بر مسائل مرتبط با بازدید هنرمندان کره شمالی 

از کره جنوبی برگزار شود. تا به امروز اصلی ترین نتیجه و دست آورد مذاکرات دو طرف، 

با  اما  است.  آن ها«  بودن  نتیجه بخش  و  نشست ها  برگزاری  بر»ضرورت  متقابل  تأکید 

توجه به ظاهر موضوعات و اراده دو طرف، این ظرفیت وجود دارد تا مذاکرات به لحاظ 

موضوعی، مسائل دست چندم مطرح بین دو کشور مانند ورزش و هنر را پشت سر گذاشته 

و به سرعت وارد مباحث حساس و راهبردی مانند توان موشکی و هسته ای کره شمالی و یا 

بحث استقرار سامانه های موشکی آمریکایی »تاد« در کره جنوبی و رزمایش های تهاجمی 

این کشور با غرب وارد شود. درحالی که جریان مذاکرات میان دو کره به آرامی در حال 

احیا و شکل گیری است، ظاهراً آمریکایی ها نمی توانند تا پایان مذاکرات صبر کنند، آن ها 

می خواهند »نقش خود« را بازی کنند تا در انتها، »سهم خود« را مطالبه کنند. در این راستا 

و در میانه مذاکرات دو کره، تصمیم ایاالت متحده برای اعزام چند فروند بمب افکن جدید به 

گوام، پیام ها و پیامدهای غیرقابل چشم پوشی بر آنچه این روزها در شبه جزیره کره می گذرد 

خواهد داشت.
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۱-گمشده آمریکا در شبه جزیره کره

الف-سال های جنگ سرد

حضور ایاالت متحده در مسائل و مناسبات شبه جزیره کره، به سال های بعد از جنگ 

طرفداران  میان  دو کره  زمانی که  می گردد.  بر  سرد  دوران جنگ  آغاز  و  دوم  جهانی 

ایدئولوژی کمونیستی و لیبرال دمکراسی تقسیم و هرکدام زیر پرچم یکی از دو قطب 

شرق و غرب قرار گرفتند. در تمام سال های دوران جنگ سرد، آمریکایی ها به مسائل 

شبه جزیره کره از دریچه روابط استراتژیک با اتحاد جماهیر شوروی نگاه می کردند. در این 

چارچوب وجود یک نظام کمونیستی در ورای مدار۳۸ درجه]۱[ برای آمریکایی ها مسئله ای 

پذیرفته شده بود. غالب مسائل مربوط به این شبه جزیره نیز در روابط راهبردی و کالن دو 

ابرقدرت، ازجمله به رسمیت شناختن مناطق نفوذ همدیگر حل وفصل می شد.

ب- پس از جنگ سرد

ایدئولوژی  اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان اصلی ترین اردوگاه   بعد از فروپاشی 

کمونیستی، راهبرد آمریکا به سمت نابودی سایر پایگاه های کمونیسم در جهان چرخید. 

ازاین رو کره شمالی به یکی از اهداف آمریکا برای اعمال فشار بیشتر تبدیل شد. در جهانی 

که کره شمالی دیگر از حمایت ابرقدرتی مانند شوروی محروم بود و تا حد مشخصی 

می توانست روی چین حساب باز کند، با سرعت و شدت برنامه تقویت توانمندی هسته ای و 

موشکی خود را دنبال کرد. فشار، تهدید و تحریم روزافزون و بیش ازاندازه آمریکا بر کره 

شمالی، این کشور را به جایی رساند که امروزه »اولویت بخشی به برنامه های هسته ای نظامی، 
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مؤلفه اصلی استراتژی امنیت ملی این کشور را تشکیل می دهد.«]۲[ نتیجه معادله »افزایش 

فشار آمریکا برای نابودی پایگاه کمونیسم کره ای« – »افزایش توانمندی هسته ای نظامی 

تفکر  و  نظام  حذف  عامل  حاضر  شرایط  در  که  است  شده  این  شمالی«  کره  موشکی 

کمونیستی کره ای در محاسبات آمریکایی ها بسیار کمرنگ و بجای آن مؤلفه »تهدید 

جغرافیای آمریکا توسط کره شمالی« برجسته شده است. درنتیجه می توان گفت عملکرد و 

اقدامات خارج از منطق و چارچوب آمریکایی ها مانند فشار بیش ازحد و تهدید به نابودی 

کره شمالی]۳[ این کشور را به جایگاهی رسانده است که عالوه بر چالش ایدئولوژیک، 

تهدیدات راهبردی و نظامی جدی را متوجه ایاالت متحده آمریکا می کند. اگر آمریکایی ها 

ادعا می کنند، امنیت و بقای آن ها توسط کره شمالی تهدید می شود، در حقیقت این تهدید 

را خود با عملکرد نادرستشان به وجود آورده اند. باید زمانی که به تهدید موجودیت و بقای 

کره شمالی می پرداختند به فکر این روز نیز می بودند.

عالوه بر این، وجود سطح مناسبی از تنش و تهدید در شبه جزیره کره، چندان هم 

برای آمریکایی ها نامطلوب نیست.]۴[ این سطح مشخصی از تهدید و تنش، اوالً حضور 

نظامی آمریکا در شرق آسیا و پایگاه هایی مانند گوام و اوکیناوا در ژاپن را توجیه می کند 

و ثانیًا زمینه فروش سالح های آمریکایی به کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن را فراهم 

می کند. مخصوصًا حضور نظامی در شرق آسیا برای آمریکایی ها اهمیت راهبردی و اساسی 

دارد. این کشور در اسناد راهبردی و اطالعاتی خود از سال ۲۰۰۹ بجای توصیف کلی 

حریف، به مصادیق آن اشاره داشته است]5[، در استراتژی امنیت ملی آمریکا که اخیراً 

منتشر شد، روسیه و چین به عنوان کشورهایی که قدرت آمریکا را به چالش می کشند، 

توصیف شده اند.]6[ لذا با توجه به تعریفی که از چین ارائه می دهد، برای آمریکا و مهم و 
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حیاتی است که حضور نظامی مؤثری در شرق آسیا داشته باشد. نتیجه اینکه گمشده آمریکا 

در شبه جزیره کره عالوه بر تهدیدات خودساخته و البته متقابل کره شمالی، تمایل و نیاز به 

حضور جدی نظامی است که این کشور به سمت اتخاذ یک راهبرد دووجهی سوق می دهد. 

ازیک طرف با فشار و تهدید خواهان خلع سالح کره شمالی است و از طرف دیگر نیروها، 

ناوها، سامانه های موشکی و بمب افکن های خود را به منطقه گسیل می کند.

۲- پیامدهای اقدامات آمریکا در شبه جزیره کره

گفته شد که ریشه اقدامات و برنامه های ایاالت متحده آمریکا در شبه جزیره کره به 

دو مسئله برمی گردد؛ اول نتیجه ای که رفتار این کشور در قبال کره شمالی به بار آورده و 

دوم تمایالت راهبردی این کشور برای حضور برجسته نظامی در شرق آسیا. مجموع این 

دو ایاالت متحده را به یکی از بازیگران اصلی این منطقه در کنار کره جنوبی، کره شمالی، 

چین، روسیه و ژاپن تبدیل کرده است، با این تفاوت که برخالف بقیه، اهداف بلند پروازانه 

تری را پیگیری می کند و از انجام اقدام نظامی نیز ابایی ندارد.

اعزام چندین فروند بمب افکن آمریکایی به منطقه هم زمان با مذاکرات کره شمالی 

و کره جنوبی  یک معنای اصلی و اساسی دارد؛ »مذاکره و تنش زدایی جای خود، حضور 

نظامی آمریکا در شرق آسیا هم جای خود«. به عبارتی دیگر آمریکا این نکته را گوشزد 

کرده است که بحث مذاکره و تنش زدایی با کره شمالی، یک فرایند کاماًل جداگانه و 

غیرقابل اختالطی با بحث حضور نظامی این کشور در شرق آسیا است. از این نکته می توان 

دریافت که حضور نظامی آمریکا در شرق آسیا، دالیلی فراتر از توانمندی نظامی کره 



سایه بمب افکن های آمریکایی بر سر مذاکره کنندگان کره شمالی و جنوبی

۱۰

شمالی دارد و این کشور حاضر نیست حتی بعد از خلع سالح احتمالی کره شمالی، به حضور 

نظامی دائمی خود در منطقه شرق پایان دهد.

مذاکرات  با  هم زمان  بمب افکن ها  اعزام  که  شود  تحلیل  این گونه  است  ممکن 

کره ای ها، برای فشار بیشتر بر کره شمالی بوده است، در این صورت این اقدامی بسیار 

نابخردانه است که در راستای سیاست های غلط آمریکا در فشار بی حدومرز بر کره شمالی، 

قرار دارد. سایه ای که بمب افکن ها بر مذاکرات بین دو کره می اندازد، دارای آثار و تبعاتی 

است ازجمله اینکه:

 ۱- بدبینی و سوءظن در مقامات و مذاکره کنندگان کره شمالی را بیشتر می کند؛

۲- مذاکرات را از روند طبیعی خود خارج می کند؛

۳- با افزایش حس تهدید، کره شمالی را در پیگیری برنامه های نظامی و هسته ای، 

مصمم تر می کند.

به عنوان جمع بندی، اقدام آمریکایی ها در اعزام چندین بمب افکن به منطقه شرق آسیا 

هم زمان با مذاکرات کره شمالی و جنوبی، غیرازاینکه بر برنامه های بلندپروزانه این کشور 

در منطقه تأکید دوباره ای می کند، پیام جدیدی به همراه ندارد. این اقدام جدای از تقویت 

بدبینی در مقامات و مذاکره کنندگان کره شمالی، خارج کردن مذاکرات از روند طبیعی و 

سوق دادن کره شمالی برای پیگیری جدی تر برنامه های نظامی و هسته ای خود، بلوک بندی 

بازیگران این منطقه را مستحکم تر می کند. در این شرایط احتمال دارد بلوک ژاپن-کره 

جنوبی خود را برای شکست مذاکرات و حتی وقوع جنگ آماده کنند، بلوک چین-روسیه 
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نیز با نزدیکی هر چه بیشتر اقدامات ماجراجویانه آمریکا در این منطقه را تحت نظر گرفته 

و بر هماهنگی های بین خود بیفزایند.
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