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روز یکشنبه)12 شهریور( کره شمالی رسما 
اعالم کرد، که یک بمب هیدروژنی را با موفقیت 
آزمایش کرده است. تلویزیون دولتی کره شمالی 
ایــن آزمایش را »موفقیــت کامل« و »گامی 
معنادار« در برنامه هسته ای این کشور خواند. 
آزمایش اتمی کره شــمالی ساعاتی پس  از آن 
صورت گرفت که خبرگزاری رسمی کره شمالی 
با پخــش تصاویری از »کیم جونگ اون« رهبر 
این کشور اعالم کرد، »پیونگ یانک یک بمب 
هیدروژنی جدید و پیشرفته تر با اندازه کافی 
برای نصب بر روی موشــک بالستیک تولید 
کرده است.«. تحلیلگران می گویند ششمین 
آزمایش هسته ای کره شمالی بزرگ ترین انفجار 
هســته ای این کشور بوده است. رئیس کمیته 
امور دفاعی پارلمان کره جنوبی درباره قدرت 
تخریبی بمب جدید می گوید: »قدرت انفجار 
ششــمین آزمایش هســته ای پیونگ یانگ، 
1000 کیلوتــن )معادل یک مگاتن( بوده که 
ایــن رقم قدرت انفجاری معــادل چهار برابر 
بمب هسته ای منفجر شــده آمریکا در شهر 
ناکازاکی ژاپن است.« پیونگ یانگ می گوید  
کره شــمالی می تواند هر تعداد از بمب را که 

بخواهد تولید کند. 
آزمایــش بمــب هیدروژنــی جدیدترین 
تحولی است که در بحران کهنه کره شمالی به 
وجود آمده است. و به باور برخی کارشناسان 
می تواند مســیر حل و فصل ایــن بحران را 
دگرگون کند تحلیگران مســائل بین المللی 
و کارشناســان مسائل شــرق آسیا طی یک 
دهه گذشته و به خصوص طی چند ماه اخیر 
تحلیل های گوناگونی از این بحران ، پیش بینی 
ســناریوهای آینده و نیز آثار و تبعات هر یک 
از این ســناریوها ارائه کرده اند. الگوی رفتاری 
آمریکا و متحدینش طی ســال های گذشته 
اعمال تحریم های گسترده دو جانبه ، چندجانبه 
و بیــن المللی از یک ســو و همزمان فشــار 
سیاســی برای بازگرداندن کره شمالی به پای 
میز مذاکره بوده است. همزمان دولت آمریکا 
بارها در نزدیکی آب  های سرزمینی کره شمالی 
همراه بــا متحدین منطقه ای خــود )ژاپن و 
کره جنوبــی( رزمایش های مشــترک برگزار 
کرده، زیردریایی ها، بمب  افکن  های استراتژیک 
و ناوهای هواپیمابر خود را روانه منطقه کرده 
در این رزمایش ها آنها را به نمایش گذاشته و 
همزمان ضمن تهدید کره شمالی بر تعهد خود 

بر دفاع از متحدین خود تاکید کرده است.
نگاه ترامپ به بحران کره

اما با روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید 
بحران کره نیز وارد فاز جدیدی شــد نظریات 
مدیریت بحران عامل انسانی و فرد تصمیم گیر 
و خلق و خوی وی را در حل و فصل یا تشدید 
بحران ها دخیل می دانند. بر این اســاس اگر 
در حادثه 11 ســپتامبر به جای جورج بوش 
شخص دیگری در کاخ سفید روی کار بود شاید 
جنگ عراق و افغانستان اتفاق نمی افتاد یا اگر 
در بحران موشــکی کوبا به جای خروشچف و 
کندی افراد دیگری در مسکو و واشنگتن بر سر 

* شماری از کارشناسان معتقدند 
زمان برای شروع یک جنگ جدید 
با کره شــمالی دیگر دیر شده 

است.

»اون« ، »ترامپ« 
و سایه سنگین جنگ هسته ای بر شبه جزیره کره

اشاره
آزمایش بمب هیدروژنی اخیر کره شمالی که چهار برابر بیشتر از بمب هسته ای منفجر شده آمریکا بر فراز ناکازاکی در جنگ جهانی دوم قدرت داشت به 
وضوح این واقعیت را نشان داد که راهبرد تهدید و تحریم قادر به تغییر رفتار »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی نیست و آمریکا برای حل و فصل این بحران 
باید به فکر راه حل دیگری باشد. سؤالی که ذهن تحلیل گران را به خود مشغول کرده این است که آیا وضعیت جدیدی در بحران کره شروع شده است؟ با 
توجه به ناکارآمدی سیاست تهدید و تحریم در مقابل کره شمالی ترامپ راهبرد خود را تغییر خواهد داد یا همین راهبرد را با شدت بیشتری ادامه می دهد؟ 
و آیا منطقه به سمت شروع جنگ ویرانگر جدیدی پیش می رود؟ یا کره شمالی با آزمایش این بمب به مرحله بازدارندگی استراتژیک رسیده است و زمان 

برای شروع یک جنگ با کره دیگر دیر شده است؟
سرویس خارجی کیهان

* ترامپ با وجود شکســت 
راهبرد تحریــم و تهدید در 
تغییر رفتار کره شمالی چاره 
دیگری ندارد و همین راهبرد 
را با شدت بیشــتری ادامه 

خواهد داد.

* الگوی رفتــاری حاکم بر روابط 
آمریکا با کره شــمالی بعد از این 
سرد  جنگ  مناســبات  براساس 
خواهد بود و آمریکا کره را تهدید 
خواهد کرد ولی دســت به ماشه 

نخواهد برد.

* بــا تشــدید بحران در شــبه 
حرکت  نشــانه های  کره  جزیره 
کشورهای منطقه به سمت سیاست 
نظامی گری و رقابت تسلیحاتی به 

وضوح قابل مشاهده است.

* بــه گفته برخی کارشناســان 
کره شمالی با آزمایش بمب هیدروژنی 
به مرحله بازدارندگی رسیده است و 
آمریکا باید گزینه نظامی را از روی 

میز حذف کند.

کار بودند بحران موشکی کوبا سمت و سوی 
دیگری به خود می گرفت. از مجموع اظهارات 
و مواضع ترامپ بعد از استقرار در کاخ سفید 
می توان به این جمع بندی رسید که وی این 

گونه به بحران کره نگاه می کند؛
ترامپ فکر می کند یکی از دالیلی که رهبر 
کره شمالی وقعی به تهدیدات نمی گذارد عدم 
جدیت روسای جمهور قبلی آمریکا بوده است 
و اگر کســی با جدیت مقابل کیم جونگ اون 

بایستد قطعا وی عقب نشینی خواهد کرد. 
درصورتی که در مقابل کره شمالی ایستادگی 
نشود این پیام  اشتباه به کیم جونگ اون منتقل 
خواهد شــد که وی می تواند هر کاری دلش 
خواســت انجام دهد و برنامه ارتقای موشکی 
هســته ای خود را تا زمان رســیدن قابلیت 
موشک ها برای زدن کاخ سفید ادامه دهد لذا 
بحران کره به مرحله خطرناکی رسیده است 
و باید آن را حل و فصل کرده. این گزاره طی 
بارها از سوی ترامپ، وزیر دفاع و وزیر خارجه 

آمریکا تکرار شده است.
آمریکا فکــر می کند. چین به دلیل اینکه 
90 درصد مراودات اقتصادی کره شــمالی با 
این کشــور است و نظام سیاسی هر دو کشور 
نیز کمونیســتی و در همسایگی هم دیگر نیز 

قــرار دارند نفوذ فوق العاده ای بر کره شــمالی 
و رهبــری آن دارد و در مواقــع بحرانی قطعا 
رهبر کره شــمالی را مجــاب خواهد کرد که 

عقب نشینی کند.
بر اســاس این برداشــت و بــاور به لزوم 
ایســتادگی در مقابل کره شمالی ترامپ طی 
ماه های گذشته بارها از تهدید نظامی به عنوان 
رکن اصلی سیاســت خارجــی خود در قبال 
کره شــمالی بهره جسته اســت.وی در اواخر 
فروردین ســال 1396، با  اشــاره بــه اعزام 
ناوگروه تهاجمی آمریکا به شــبه جزیره کره، 
تلویحاً کره شــمالی را به اقدام نظامی تهدید 
کــرد و گفت: »ما داریم یــک ناوگان دریایی 
اعزام می کنیم، ناوگانی بســیار قدرتمند. ما 

همچنیــن زیردریایی هایی داریم که بســیار 
قدرتمند هســتند، به مراتــب قدرتمندتر از 
ناوهای هواپیمابر« ترامپ پس از آن نیز اعالم 
کرد طرح های نظامی این کشور برای واکنش 
در برابر اقدام احتمالی کره شمالی آماده شده 
است. رئیس جمهور آمریکا در توئیترش در این 
خصوص نوشت: »چنانچه کره شمالی نابخردانه 
عمل کند، طرح های نظامی ما کامالً مهیا است، 
حاضر و آماده. امید که کیم جونگ اون مســیر 
دیگری انتخاب کنــد«. پس از آن ترامپ بار 
دیگر در تهدید دیگری گفت : »کره شمالی با 
آتش و خشم آن طوری که جهان هرگز ندیده 
روبرو خواهد شــد« وی چند روز بعد و در در 
ادامه این تهدید نیز گفت »شاید به کار بردن 
اصطالح خشم و آتش به اندازه کافی محکم و 
مقتدرانه نبوده و کره شمالی باید سراپا اضطراب 
شود. اگر به آمریکا و منافعش آسیبی برساند.«
 آمریــکا همزمــان بــا ایــن تهدیدات 
رزمایش های مشترک خود را با کره جنوبی با 
شدت بیشتری ادامه داد ناو هواپیما بر خود را 

راهی منطقه کرد دور تازه ای از تحریم ها را نیز 
علیه کره شمالی اعمال کرد. سامانه دفاع ضد 
موشکی تاد را نیز در کره جنوبی مستقر کرد. 
در کنار همه این اقدامات دولت ترامپ امیدوار 
بود با فشاری که به چین وارد می کند چینی ها 
نیز کیم جونگ اون را متقاعد کنند که از مسیر 
در پیــش گرفته برگردد. اما هیچ کدام از این 
اقدامات نه تنها کره شمالی را از رویکرد تهاجمی 
خود منصرف نکرد بلکه پیونگ یانگ طی هفت 
ماه گذشته چندین بار آزمایش موشکی انجام 
داد و تهدیــد کرد پایگاه های نظامی آمریکا را 
در جزیره گوام هدف قرار خواهد داد. با نقض 
حریم هوایی ژاپن موشــک آزمایش کرد و در 
نهایت نیز یک بمب هیدروژنی قوی را در اعماق 

زمین منفجر کرد. 
شکست راهبرد تحریم و تهدید

انفجار بمب هیدروژنی جدید کره شــمالی 
واقعیت مهمی را به اثبات رســاند و آن اینکه 
راهبرد ترامپ طی هفت ماه گذشــته مبتنی 
بر تهدید بــه حمله نظامــی ویرانگر، اعمال 
تحریم های جدید، برگزاری رزمایش و گسیل 
جنگ افزارهــای راهبردی هیچ کدام در عزم 
کره شمالی برای پیگیری برنامه هسته ای خود 
کوچکترین تاثیر مثبتی نگذاشــته است و بر 
عکس با هر تهدید ترامپ کره شمالی یک اقدام 

شدیدتر را انجام داده است.
بــا انفجار بمب هیدروژنــی اخیر چندین 
ســؤال ذهن تحلیگران روابط بین الملل را به 

خود مشغول کرده است؟
آیا با انفجار این بمب قوی مرحله جدیدی 

در بحران شبه جزیره کره آغاز شده است؟ 
آیا ترامپ راهبرد خود را در مقابل کره شمالی 

تغییر خواهد داد یا به راهبرد تهدید و تحریم با 
شدت بیشتری ادامه خواهد داد؟

انفجار این بمب هیدروژنی تا چه حد خطر 
بروز جنگ را در منطقه افزایش داده است؟

آیا کره شمالی به مرحله بازدارندگی رسیده 
و شــروع جنگ برای تنبیه نظامی این کشور 

دیگر دیر شده است؟
در بحران کره شــمالی تا کنون ابزارهای 
دیپلماتیک و همچنیــن تهدیدات نظامی و 
تحریم های اقتصادی گســترده قادر به تغییر 
رفتارهای این کشور نبوده است بلکه به دنبال 
هر تحریــم و تهدیدی پیونگ یانگ رفتارهای 
تهاجمی شــدیدتری از خود نشان داده است. 
رصد تحوالت بعد از آزمایش بمب هیدروژنی 

جدید نشان می دهد که ترامپ با وجود شکست 
این راهبرد در تغییر رفتار سیاســت خارجی 
کره شمالی چاره دیگری ندارد و همین راهبرد 
)تهدید و تحریم( را با شــدت بیشتری ادامه 
خواهد داد. طی چند روز گذشته ترامپ چندین 
بار کره را به حمله نظامی و حتی اتمی تهدید 
کرده همزمان جنگ افزارهای راهبردی خود 
را به کره فرســتاده و حتی تهدید کرده است 
دولت هایی که با کــره مراودات تجاری دارند 
هدف تحریم قــرار خواهند گرفت. مقام های 
آمریکایــی تاکید دارند : دولت ترامپ در حال 
بررســی تحریم هایی است که در ابعاد وسیع 

علیه اقدامات کره شــمالی اعمال شود. برخی 
از ایــن اقدامات را می توان به صورت یکجانبه 
انجام داد و برخی دیگر از طریق سازمان ملل 
قابــل اجرا خواهد بــود. گزینه های اقتصادی 
آمریکا شامل تحریم فروش نفت به کره شمالی، 
تحریم جهانی شرکت هواپیمایی کره شمالی، و 
رهگیری کشتی های کره ای و مجازات بانک های 
چینی است که با کره شمالی همچنان همکاری 
می کنند. سازمان ملل می تواند محدودیت های 
بیشتری را علیه صادرات زغال سنگ کره شمالی 
اعمال کند. ممنوعیت صادرات غذاهای دریایی 
کره شمالی نیز از دیگر گزینه ها به شمار می رود.
آمریکا و متحدان در برخورد با کره شمالی 
یکــی از گزینه های زیر را پیــش روی خود 
دارنــد: حمله پیش دســتانه نظامی محدود 
یا گســترده ، حمله ســایبری به تاسیســات 
هسته ای کره شمالی، انتقال سالح های هسته ای 
به کره جنوبــی، ترور کیم جونــگ اون رهبر 
کره شمالی ، محاصره دریایی، تحریم اقتصادی 

و مذاکرات سیاسی.
جنگ سرد جدید

ســؤالی که باید به وضوح برای آن ترامپ 
جواب داشته باشد این است که وی تا کجا در 
تهدید کره شمالی پیش خواهد رفت و آیا در 
این مسیر انگیزه ای برای دست زدن به اقدام 
نظامی را دارد یا خیر؟ آمریکا به خوبی می داند 
که کره دارای 10 الی 20 کالهک هســته ای 
است. نزدیک به 700 هواپیمای جنگنده دارد، 
بیش از یک میلیون ســرباز آماده به جنگ و 
2 میلیون سرباز ذخیره دارد که چیزی برای 
از دســت دادن ندارنــد، 4000 توپ دارد که 
می تواند از آنها استفاده کند، 1000  موشک 
دارد که به راحتی شــهرهای کــره و ژاپن را 
می تواند هدف قرار دهد، و این را نیز به خوبی 
می داند که سئول پایتخت کره جنوبی کمتر از 
30 کیلومتر با مرزهای کره شمالی فاصله دارد 

همیــن اطالعات و موضــوع عدم قطعیت در 
برنامه ریزی جنگی و ترس از بروز شرایط غیر 
منتظره ترامپ را در اتخاذ راهبرد جنگ برای 
حل بحران دچار تردید کرده و مسیر را برای 
ادامــه کج دار و مریض راهبرد قبلی تهدید و 
تحریم هموارتر می کند. ژاپن و کره نیز عالقه ای 
به حل و فصل بحران به وسیله جنگ ندارند و 
رئیس جمهور کره نیز اخیرا گفته است به هر 

ترتیبی که شده مانع جنگ خواهد شد.
در متون کالســیک علوم سیاسی جنگ 
را ادامه دیپلماســی با ابــزار نظامی می دانند 
و وقتــی دیپلمات ها قادر به پیشــبرد اهداف 
سیاست خارجی دولت ها نیستند میدان را برای 
ژنرال ها خالی می کنند. بر اســاس این منطق 
وقتی کره شمالی با تهدید و تحریم رفتار خود 
را عــوض نمی کند با نیروی نظامی باید رفتار 
او را تغییــر داد ولی به لحاظ ارزیابی عقالنی 
از وضعیــت کنونی حل و فصــل بحران کره 
راهی به جز جنگ را می طلبد. چراکه به گفته 
برخی کارشناسان کره شمالی با آزمایش بمب 
هیدروژنی به مرحله بازدارندگی رسیده است و 
آمریکا باید گزینه نظامی را از روی میز حذف 
کند. راهبردی که باقی می ماند شبیه به روابط 

شوروی و آمریکا در دوران جنگ سرد خواهد 
بود کــه دو طرف همدیگر را تهدید می کنند 
ولی به دلیل وجود سالح های هسته ای هرگز 
به سمت گزینه نظامی رو در رو پیش نمی روند. 

اشتباه محاسباتی
اما نکته ای که در این میان نباید هرگز آن 
را از نظر دور داشــت نقش  اشتباه محاسباتی 
دولت هــا در طول تاریخ در شــروع جنگ ها 
می باشد. کسی به درستی نمی داند چه چیزی 
در ذهــن کیم جونگ اون می گــذرد. اگر او به 
این باور رسیده باشد که کشورش با آزمایش 
بمب هیدروژنی دیگــر به مرحله بازدارندگی 
اســتراتژیک رسیده اســت و هر کاری بکند 
آمریکا و متحدینش جــرات مقابله نخواهند 
داشت و مجبور به عقب نشینی هستند. و اگر 
آمریکا تصور دیگری داشــته باشد؛ اگر یکی 
از موشــک های کره شــمالی رهگیری و نابود 
شــود و کره بخواهد واکنش نشان دهد، اگر 
با حمالت ســایبری انفجاری در تاسیســات 
هســته ای کره شمالی رخ دهد و پیونگ یانگ 
آمریکا ، ژاپن و کره را مسئول بداند. این اگرها و 
شاید ده ها اگر دیگر نشان دهنده این است که 
شبح جنگ همواره در حال جوالن بر فراز شبه 
جزیره کره است و کافی است یکی از طرفین 
در ارزیابی هــای خود از تحــوالت و واکنش 
حریف دچار  اشــتباه شوند. سؤالی که در این 
میان مطرح می باشد این است که اگر جنگ 
شود آمریکا و کره شمالی قادر به چه اقداماتی 

پیونگ یانگ قادر نباشد از قابلیت های نظامی 
هسته ای خود استفاده کند واشنگتن در این 
مسیر از توان نظامی خود، کره جنوبی ، ژاپن و 
همچنین کشورهای ناتو بهره خواهد گرفت. اما 
رهبرکره شمالی ثابت کرده است مردی نیست 
که به این حمله واکنش نشان ندهد و واهمه ای 
از گســترش جنگ داشته باشد لذا آمریکا در 
ضربه اول شــاید هزاران موشک به تاسیسات 
هســته ای، مراکز نظامی و تصمیم گیری کره 
شلیک شود تا سیســتم تصمیم گری و توان 
نظامی کره شــمالی را فلج کند. اما سؤالی که 
ترامپ باید به وضوح از مشاورانش بپرسد این 
است که آیا این حمله موثر خواهد بود؟ و آیا 
کره قابلیت ایــن را دارد که بعد از این حمله 
یا همزمان با آن ســئول و ســایر شــهرهای 
کره جنوبــی و و ژاپن را که در فاصله کمتر از 
30 کیلومتری از مرز کره شــمالی قرار دارد. 
هدف قرار دهد؟ آیا 37 هزار سرباز آمریکایی 
مستقر در مرز کره به همراه 700 هزار ارتش 
کره جنوبی قــادر خواهند بود جلوی ارتش 3 
میلیون نفری کره را بگیرند؟ در این میان خطر 
انفجار بمب های هسته ای کره شمالی و تشکیل 
یک ابر اتمی بر فراز شبه جزیره کره که صدمات 

بسیار شدید و جبران ناپذیر انسانی و محیط 
زیســتی نیز خواهد داشت را نیز نباید از نظر 
دور داشــت. از سوی دیگر احتمال حمله کره 
به گوام یا حمله موشکی به بخش هایی از خاک 
آمریکا نیز نباید در تحلیل ها نادیده گرفته شود.

موضع چین
بســیاری از کارشناســان معتقدند بحران 
کره شــمالی زمانی به پایان خواهد رسید که 
دیدگاه چین نسبت به این بحران عوض شود و 
یا در چین تغییرات اساسی و ساختاری بزرگی 
ایجاد شود. همان گونه که دیوار برلین پس از 
فروپاشی شوروی فروریخت تغییر در کره شمالی 

نیز به تغییر در چین وابسته است. تازمانی که 
چین یک حکومت کمونیستی است حتما اجازه 
یکپارچگی شــبه جزیره کره و هر اتفاق غربی 

دیگری در کره شمالی را نخواهد داد.
 کره شــمالی حیاط خلوت چین اســت و 
آمریکا برای هر اقدامی باید مالحظات چین را 
نیز در این منطقه لحاظ کند. بر همین اساس 
نبایــد فراموش کرد که در جنگ کره بیش از 
900 هزار سرباز چینی کشته شدند و مرز حائل 
دو کره به خون چینی ها آغشته است، چین به 
ســادگی از این موضوع نخواهد گذشت چین 
اجازه نمی دهد علیه کره شمالی عملیاتی انجام 
شود و تصور بر این است که کنترل کره شمالی 
فقط از طریق چین امکان پذیر است. آمریکا باید 
امتیازاتی به چین دهد تا این کشور از نفوذ خود 
بر کره شمالی استفاده کند و رفتارهایی سیاسی 
حاکمان کره شمالی را معتدل نماید چینی ها به 
دالیل زیر به هیج وجه تمایلی به شــروع یک 
جنگ در شــبه جزیره کره ندارند؛ در همان 
ساعات آغازین جنگ صدها هزار آواره کره ای 
بــا توجه به مرز مشــترک 1420 کیلومتری 
کره شمالی با چین راهی مرزها خواهند شد و 
قطعا سیل میلیونی آوارگان مشکالت زیادی 

را برای چین بوجود خواهد آورد.
چین منافع اقتصادی زیادی در کره دارد 
و شــروع یک جنگ نابرابر جدای از به آشوب 
کشیده شدن منطقه و تهدید راه های مراسالتی 
اقتصادی چین بازار بزرگ کره شمالی را نیز از 

دست چینی ها خارج خواهد کرد.
در صورت موفقیت آمریکا در ساقط کردن 
دولت کره شــمالی مرحله بعــد اتحاد دو کره 
خواهد بود جمعیت 50 میلیونی کره جنوبی با 
وضعیت اقتصادی کامال صنعتی با 25 میلیون 
کارگر کره شمالی دولت تازه تشکیل شده را به 
یک قدرت برتر اقتصادی در منطقه تبدیل کرده 
و به رقیب جدی چیــن بدل خواهد کرد لذا 

چینی ها به هیچ وجه مایل نیستند جنگی در 
منطقه شروع شود که به این نتیجه منجر شود.

اما در صورت بروز جنگ آیا چین تمایلی 
دارد یــا می تواند به صورت جدی وارد معرکه 
شده و از متحد سنتی و کلیدی خود دفاع کند 
یا خیر؟ پاسخ به این سؤال با توجه و به شواهد 
و قرائن موجود منفی است چین نمی خواهد 
وارد معرکه ای جدی شــود که جریان رشــد 
مستمر اقتصادی این کشور را دچار خلل بکند. 
چینی ها در طول چند دهه گذشته به عنوان 
سواری کننده مجانی از مزایای سیستم موجود 
بین المللی نفع برده و با هزینه آمریکا توسعه 
خود را پیش برده اند. مرشــایمر نظریه پرداز 
رئالیســم تهاجمی می گوید چین حداقل تا 
زمانی که به قدرت برتر اقتصادی نرســیده و 
قدرت اقتصادی برتر خود را به قدرت نظامی 

تبدیل نکند هژمونی آمریکا را به چالش نخواهد 
کشــید. بر این اســاس حداقل فعال چینی ها 
تمایلی به درگیری جدی در مناقشات ندارند 
و اولویت اول و اســتراتژیک آنها رشد مستمر 
اقتصادی اســت. چینی ها تا جایی که بتوانند 
سعی خواهند کرد با دو طرف بحران گفت و گو 
کرده و از شــعله ور شدن آن جلوگیری کنند 
ولی زمانی که کار از کار گذشت کنار کشیده 
و سعی خواهند کرد تا جایی که ممکن است 

تبعات این بحران را برای خود تقلیل دهند.
شروع رقابت تسلیحاتی جدید

شــاید در مورد شــروع جنگ یا احتمال 
وقوع آن در شبه جزیره کره بتوان با اما و اگر 
ســخن گفت اما آنچه که به وضوح در منطقه 
قابل مشاهده است، نشانه های ورود کشورها 
به یک رقابت تســلیحاتی برای حفظ امنیت 
خود است. ژاپن و کره جنوبی به شدت به فکر 
افزایش قابلیت هــای نظامی خود افتاده اند تا 
بتوانند در مقابل کره شمالی از خود دفاع کنند. 
وزارت دفاع ژاپن در همین راســتا خواســتار 

بودجه 160 میلیون دالری برای توسعه صنایع 
موشکی و افزایش برد موشک های خود شده 
است. اگر این بودجه تصویب شود، هزینه های 
نظامی ژاپن برای ســال مالــی جاری با 2.5 
درصــد افزایش به بیــش از 48 میلیارد دالر 
خواهد رسید. این برای ششمین سال متوالی 
خواهــد بود که دولت ژاپن هزینه های نظامی 
را افزایش می دهد.وزارت دفاع ژاپن همچنین 
قصد دارد کشتی های جنگی و زیر دریایی های 
جدید را نیز سفارش دهد.90 میلیون دالر از 
160 میلیون دالر این بودجه برای توســعه و 
ساخت موشک های ماورای صوت هزینه خواهد 
شد، موشک هایی که قادر است به سرعت در 
تاسیسات دفاعی دشمن نفوذ کند.مابقی این 
بودجه برای تحقیق و توســعه در زمینه برد 
موشــک ها و فناوری هزینه خواهد شــد که 
بتواند به افزایش قدرت تســلیحات تهاجمی 
ژاپن کمک کند. از سوی دیگر ژاپن نیز برای 
سال جاری میالدی بزرگ ترین بودجه نظامی 
خود را معادل 43 میلیارد و 640 میلیون دالر 
تصویب کرد. دولت ژاپن تصریح کرده است که 
برای مهار چالش های امنیتی از جمله مقابله 
با نفوذ چین در دریای جنوبی و دریای شرقی 
و همچنین مهار تهدیدهای نظامی کره شمالی 
و برنامه تسلیحاتی هسته ای آن کشور، بودجه 
دفاعی افزایش یافته است. این پنجمین سال 
متوالی اســت که بودجه دفاعی ژاپن افزایش 
می یابد که بخشی از آن هم مربوط به تقویت 
اتحاد نظامی این کشور با آمریکا و تحوالت در 
برنامه های امنیتی این کشور از جمله اعزام نیرو 
به ماموریت های فرامرزی اســت. دولت ژاپن 
همچنین درصدد تقویــت برنامه های دفاعی 

خود در اطراف جزایر و آب های مورد منازعه 
با چین و برای مقابله با موشک های بالستیک 
کره شمالی است و می خواهد برنامه های فضایی 

و امنیت سایبری را نیز گسترش دهد. 
وزارت دفــاع کره جنوبی نیــز همزمان با 
تصویب بودجه در پارلمان این کشور برای سال 
جاری میالدی که با رشــد 4 درصدی همراه 
بود در بیانیه ای اعالم کــرد: تحوالت زیادی 
در منطقــه رخ داده و مخاطرات امنیتی برای 
کره جنوبی بیشتر شده است و الزم بود بودجه 
برای سال 2017 میالدی افزایش یابد. بخشی 
از بودجه اضافی نظامی کشــور برای افزایش 
توانایی هــای رزمی ارتش و بخش دیگری نیز 
برای خریدهای تسلیحاتی و همچنین توسعه 
سامانه دفاعی موشکی زنجیره ای برای مقابله 
با کره شــمالی در سراسر کشور است. روسای 
جمهور آمریکا و کره جنوبی نیز بر سر بازبینی 
معاهده مشترک برای ســاخت موشک های 
بالســتیک در کره جنوبی توافق کرده اند. کاخ 
سفید نیز اعالم کرده است که ترامپ به صورت 
ضمنی برای فروش میلیاردها دالر تسلیحات 

نظامی آمریکا موافقت کرد.
افزایــش بودجه نظامی کره جنوبی و ژاپن 
به خودی خود بــرای دولت های منطقه و به 
خصوص چین نگران کننده اســت اما سؤال 
اینجاســت که این دو کشور در افزایش توان 
نظامی خــود تا کجا پیش خواهند رفت و آیا 
تمایلی به ســاخت جنگ افزارهای هسته ای 
نیز دارند یا خیر با توجه به زیرســاخت های 
صنعتی ژاپن و کره این دو کشور اگر بخواهد 
سالح هســته ای تولید کنند به سرعت قادر 
به آن هســتند و این دولت چین را به شدت 
وحشــت زده می کند. هنوز سئول و توکیو به 
این جمع بندی نرسیده اند و اخیرا کره جنوبی 
با اســتقرار مجدد سالح های هسته ای آمریکا 
در خاک خود مخالفت کرده اســت اما شاید 
در آینده تحوالتی پیش بیاید که دو کشور به 
این جمع بندی برسند که باید به سمت تولید 

و انباشت سالح هسته ای بروند.
   نتیجه گیری 

بــا آزمایش بمب هیدروژنی کر ه شــمالی 
همه این ســؤال را می پرســند که بعد از این 
چه می شــود. آیا منطقه به سوی جنگ پیش 
می رود یا زمان برای شــروع جنگ دیگر دیر 
شــده و وضعیت جنگ سرد بین کره شمالی 
و آمریکا پیش خواهد آمد. در این میان خطر 
بروز جنگ به دلیل  اشتباه محاسباتی 2 طرف 
را به هیچ وجه نباید از نظر دور داشــت. نکته 
مهم در مبانی محاســباتی ترامپ و اون عدم 
قطعیت در تحلیل هاست به عبارت دیگر حل 
یک بحران که متغیرهای زیاد داخلی ، منطقه ای 
و بین المللی بــر آن تاثیر می گذارد و همواره 
اهمیت و شدت و ضعف این متغیرها جابه جا 
می شود با حل یک مسئله ریاضی که پاسخ ها 
با قطعیت تمام مشخص می شود فرق زیادی 
دارد و کافیست یکی از طرف ها در ارزیابی یکی 
از فاکتورها یا وزنی که به آن فاکتور در حل و 
فصل بحران قائل می شود دچار اشتباه شود در 
نتیجه بحران به سمت نقطه بی بازگشت حرکت 

کند. »لئون پانتا« وزیر دفاع پیشین آمریکا در 
مصاحبه با ان بی سی نیوز می گوید:» رویکرد 
دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا در قبال 
مسئله کره شمالی می تواند در نهایت منجر به 
جنگ هسته ای شود که جان میلیون ها نفر را 
بگیرد.« پانه تا درست می گوید از بحرانی که 
ترامپ در یک سو و »اون« در سوی دیگر آن 
ایستاده باشند باید ترسید. در مدیریت بحران ها 
توجه به خلق و خوی رهبران دو طرف، شیوه 
تصمیم گیــری و اینکه تا کجا می توانند پیش 
روند مهم اســت. در مطالعات سنتی مدیریت 
بحران ها درصد قابل توجهی از این بحران ها با 
عقب نشینی یکی از 2 طرف حل و فصل شده اند 
باید دید در بحــران کره ترامپ عقب خواهد 
نشست. یا اون بدترین وجه این تصمیم گیری 
زمانی خواهد بود که طرفین احســاس کنند 
عقب نشــینی به منزله از دست رفتن اعتبار و 
حیثیت آنها تلقی شود که زمینه را به شدت 
برای اتخاذ تصمیمات غیر عقالیی در شرایط 
فشــار زمانی باال خواهد بــرد. در صورتی که 
بحران کره به جنگ منتهی شــود به جرات 
می توان گفت که این جنگ برنده ای نخواهد 
داشت. و تاوان آن را میلیون ها نفر در دو کره 

و ژاپن خواهند داد. 

* آزمایش بمب هیدروژنی جدیدترین تحولی است که در بحران کهنه 
کره شمالی به وجود آمده است  و به باور برخی کارشناسان می تواند مسیر 

حل و فصل این بحران را دگرگون کند.

علیه یکدیگر هستند؟
با توجه به اینکه کره شــمالی یک قدرت 
هسته ای با قابلیت شلیک بمب هسته ای است 
لذا آمریکا باید تصمیم بگیرد که به دنبال شروع 
یک جنگ محدود یا گســترده با کره شمالی 
اســت. به باور برخــی کارشناســان اکنون 
کره شــمالی همچون چین، روسیه و آمریکا 
دارای سالح هسته ای است و به نظر نمی رسد 
کیم جونگ اون، در استفاده از سالح هسته ای، 
در صورت احســاس تهدیــد واقعی، حتی به 
صورت پیش دســتانه از خــود کوچک ترین 
تردیدی نشــان بدهد. در صورت شروع یک 
جنگ محدود تاسیسات هسته ای کره شمالی 
در مرحله اول نابود خواهد شــد آمریکا باید 
ظربه اول را طوری به کره شمالی وارد کند که 

* در صورتی کــه بحران کره به 
جنگ منتهی شود به جرات می توان 
گفت که این جنگ برنده ای نخواهد 
داشت. و تاوان آن را میلیون ها نفر 

در دو کره و ژاپن خواهند داد.
* بسیاری از کارشناسان معتقدند 
بحران کره شمالی زمانی به پایان 
خواهد رسید که دیدگاه چین نسبت 

به این بحران عوض شود

* آزمایش بمب هیدروژنی نشان 
داد که راهبرد تهدید و تحریم در 
مقابل کره شمالی شکست خورده 

است.


