
اشتفان ریشتر، دی سایت )آلمان(
چینی ها می توانند ارسال محموله های نفت به کره 
شــمالی را متوقف کنند و بدین ترتیــب برنامه های 
تسلیحاتی پیونگ یانگ نیز به اجبار متوقف می شود. 
اما بر هیچ کس پوشیده نیست که پکن به هر طریقی 
از فروپاشــی دیکتاتوری کره شــمالی ممانعت خواهد 
کرد. ســران حکومتــی پکن از بروز هــرج و مرج در 
منطقه مرزی، هجوم پناهندگان، ســاح های سنگین 
)هســته ای( غیرقابل کنترل و در نهایت حتی حضور 

آمریکا در مرز با چین می ترسند.
معادله ای با دو عنصر مهار ناشدنی 

کره شــمالی، حکومت خودکامه منفوری است که 
روی ساح های هســته ای تکیه می کند. این موضوع 
به خودی خود بد اســت. با وجود این، خطرناک ترین 
بخش بحران این اســت که رئیــس جمهور آمریکا به 

دیپلماسی اعتقاد ندارد.
کیم جونگ اون، دیکتاتور کره شمالی و ژنرال های 
او با عزمی اســتوار در مسیر خود پیش می روند. آن ها 
به تازگی قدرتمندترین بمــب اتمی خود را آزمایش 
کرده اند، به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، کره شمالی 
می خواهد بــه زودی یک موشــک قاره پیمای دیگر 
را آزمایــش کند. آن ها به تازگی یک موشــک با برد 

متوسط را نیز بر فراز ژاپن شلیک کردند.
 آن ها به شــیوه ای تهاجمی برنامه های خود را به 
پیش می برند و با آزمایش های تســلیحاتی همواره از 

مرزهای قابل قبول جامعه جهانی عبور می کنند.
بــه خصوص چین و روســیه همواره در شــورای 
امنیت ســازمان ملــل متحد به هنگام اعمال فشــار 
علیه کره شمالی که با برنامه های هسته ای و موشکی 
خود قطعنامه های ســازمان ملــل را با نقض می کند، 
محتاطانــه برخورد کرده اند. آن هــا اغلب با تصویب 
تحریم ها در شــورای امنیت مخالفــت کرده اند، این 
تحریم هــا را تضعیف کرده یا حتی بــا آن ها موافقت 
می کردند، اما در نهایت این مجازات ها به طور پیوسته 

اجرا نمی شدند. 
به همین علت نیز آمریکا که همواره از ســوی کره 
شمالی تهدید می شــود و به عنوان دشمن جانی آن 

در نظر گرفته می شــود، اقداماتی یک جانبه علیه کره 
شمالی اتخاذ کرده و در اواخر ماه اوت نیز تحریم های 

ثانویه علیه کشورهای ثالث اعمال شد.
ایــن تحریم ها تا حــدودی فقط بر شــرکت های 
کوچک، بانک ها و همچنین شــهروندان چینی که با 
کره شمالی همکاری می کنند، تأثیر می گذارد. دولت 
واشــنگتن می گوید همه آن ها به صنایع تســلیحاتی 
کره شمالی کمک می کنند تا از طریق صادرات زغال 
ســنگ و ســنگ های معدنی نیازهای مالــی خود را 
تأمین کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس 
از آزمایش هسته ای روز یکشنبه در یکی از توئیت های 
خشمگینانه خود تهدید کرده بود کشورش اکنون در 
نظر دارد هر گونه روابط تجاری را با کشورهایی که با 

کره شمالی همکاری می کنند قطع نماید.

نظرات و اندیشــه های ترامپ شناخته شده 
است

از آنجا که بیش از ٩٠ درصد از تجارت کرۀ شمالی 
با چین صورت می گیرد و بیش از ٨٠ درصد صادرات 
نفت و مواد غذایی به کره شــمالی از مبدا این کشور 
می باشد، تهدید ترامپ تقریبا به طور انحصاری چین 
را هدف قرار داده اســت. توقف روابط تجاری با پکن 
به نوبه خود گامی بســیار دشــوار خواهد بود: آمریکا 
محصوالتــی را به ارزش ٤٠ میلیــارد دالر از چین به 
طور ماهیانه وارد می کند. رئیس جمهور آمریکا حتی 
در عرصه سیاســت داخلی نخواهد توانست این هدف 

را عملی کند.
هیچ کــس در خارج از کره شــمالی به طور دقیق 
نمی داند که دانشــمندان هسته ای و موشکی پیونگ 
یانگ در روند توسعه ساح تا چه اندازه پیش رفته اند، 
اما با توجه بــه تازه ترین آزمایش هــا می توان نتیجه 
گرفت آن ها به ســطحی رسیده اند که خطر بزرگی را 
برای همســایگان و حتی دیگران محسوب می شوند. 
آن هــا در هر صــورت پتانســیل بازدارندگی زیادی 
را به دســت آورده انــد و اجازه نخواهنــد داد برنامه 
 هســته ای کنونی خود را در نتیجه مذاکرات از دست 

برود.

این دلیلــی دارد: کیم جونگ اون می خواهد تداوم 
حکومت خود را برای همیشــه تضمیــن کند. بدین 
منظور هیچ راهی بهتر از ایجاد ســاح های هسته ای 
در اختیــار ندارد. حتی ابرقدرت هایی مانند آمریکا در 
صورت حمله به کره شــمالی، متحدان خود از جمله 
کــره جنوبی و ژاپن را در معــرض خطرات مرگ بار و 
غیرقابــل پیش بینی قرار خواهنــد داد. بدین ترتیب 
آزمایش های هدفمند و شــلیک موشک ها و بمب های 
هســته ای اقدامی منطقی از ســوی زمامــداران کره 
شــمالی تلقی می شــود. اما از آنجا که نخبگان حاکم 
در کره شــمالی منزوی شــده به لحاظ سیاســی تا 
حــدودی هیچ ارتباطی با جهان خــارج ندارند، هیچ 
کــس نمی داند که به واقع چــه چیزی در ذهن آن ها 
می گــذرد و به طور خاص نظــرات آن ها درباره نحوه 

برخورد با ساح های کشتار جمعی چیست.
وضعیــت دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا تا 
حدودی کامًا برعکس اســت. آنچه کــه در ذهن او 
می گذرد برای همگان شــناخته شده است، او به ویژه 
در توئیت های خود در این باره اطاع رســانی می کند. 
بر اســاس این توئیت ها و سیاست های وی در رابطه 
با شــرق آســیا می توان نتیجه گیری کرد که او برای 
رســیدگی به بحران خطرناک و پیچیده کره شمالی 
لیاقت و توانایــی الزم را ندارد. او همچنین آشــکارا 
مجال نمی دهد تا تجربه اندک وی در زمینه سیاست 
خارجی بــا بهره گیری از کمک هــای فکری مقامات 

وزارت امور خارجه، جبران شود.
روز یکشــنبه پس از آزمایش هســته ای، ترامپ 
توئیــت کرد که با  ژنرال کلی، ژنــرال ماتیس و دیگر 
مقامات ارشــد نظامی  دیدار خواهد کرد تا درباره کره 
شــمالی رایزنی تصمیم گیری کنند )هیچ اشاره ای به 
حضور دیپلمات ها و سیاســتمداران باتجربه نشــده 
است(. مفســران وب سایت آکســیوس بر این باورند 
که ترامپ هرگز دیپلماســی را بــه عنوان یک گزینه 
واقع بینانــه در نظر نگرفته و پــس از آزمایش بمب 
هیدروژنی در کره شــمالی، واکنشی نظامی از سوی 

آمریکا محتمل تر می باشد.
رئیس دولت چین به کیم جونگ اون عالقه ای 

ندارد
بــا این حال، ترامپ در برخوردی حاکی از دمدمی 
مزاجی سیاسی خود در مورد یک موضوع محق است: 
تنها راه اعمال فشــار شدید اقتصادی بر کره شمالی و 
بــه احتمال وادار کردن رژیم کیم به اعطای امتیازاتی 
همیشگی در برنامه هسته ای خود، از طریق جمهوری 

خلق چین می باشد. 
چینی ها می توانند ارســال محموله هــای نفت را 
متوقــف کنند و بدین ترتیب برنامه های تســلیحاتی 
پیونگ یانــگ نیز به اجبــار متوقف می شــود. اما بر 
هیچ کس پوشــیده نیســت که پکن به هر طریقی از 

فروپاشی دیکتاتوری کره شمالی ممانعت خواهد کرد. 
ســران حکومتی پکن از بروز هــرج و مرج در منطقه 
مرزی، هجوم پناهندگان، ســاح های سنگین )هسته 
ای( غیرقابل کنتــرل و در نهایت حتی حضور آمریکا 

در مرز با چین می ترسند.
عاوه بر این، آن ها به سایر جهانیان اعام می کنند 
که مسئله هسته ای مشکل آمریکا است، نه پکن. گرچه 
چنین ادعایی کامًا درســت نیست. بر همین اساس 
کره شمالی جدیدترین بمب خود را در روزی آزمایش 
کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین از سران 
کشورهای موسوم به بریکس شــامل برزیل، روسیه، 
هند، آفریقای جنوبی و چین، اســتقبال می کرد. این 

بزرگ ترین توهین و بی احترامی ممکن بود.
همچنین )در آن زمان( آشــکار شد که شی جین 
پینگ به دیکتاتور کره شــمالی هیچ عاقه ای ندارد. 
مکس باکووس، ســفیر ســابق آمریــکا در پکن در 
مصاحبه با شــبکه تلویزیونی بی بی سی گفت او هرگز 
ندیده بود که شــی درباره هیچ کســی بیشتر از کیم 
جونــگ اون با لحن تند و تحقیر آمیزی صحبت کند. 
در طرف دیگر، کیم جونگ اون جوان پس از به دست 
گرفتن قدرت، مقامات دولتی متمایل به چین از جمله 

یکی از عموهایش را از نظام حکومتی حذف کرد.
خطر بروز سوء تفاهم

با وجود این، در نهایت، کمونیســت های حاکم در 
پکن بیشــتر ترجیح می دهند شرق آسیا را از حضور 
آمریکا پاک سازی کنند – آن ها می خواهند تنها قدرت 
توســعه طلب منطقه باشــند - تا این که دیکتاتوری 
کیم جونــگ را نابود کنند، صرف نظر از وجود یا عدم 

ساح های کشتار جمعی که وی در اختیار دارد.
شــکی نیســت طی روزها و هفته هــای آینده در 
شرق آسیا، نیروهای آمریکایی همراه با متحدان خود 
 در ژاپــن و کره جنوبی مانورهایــی را انجام خواهند 
داد. موضوع بر ســر نمایش قدرت نظامی چشمگیری 
علیه پیونگ یانگ می باشــد. به طــور هم زمان، کره 
شــمالی نیز آزمایش های مربوط به ســاح بیشتری 
را انجــام خواهــد داد تا از برنامه های )تســلبحاتی و 
هســته ای( خود کامًا مطمئن شــود. این نمایش ها 
اجتنــاب ناپذیر بــوده ولی خطرناک نیز می باشــند، 
 آن هــا می تواننــد موجــب بــروز ســوءتفاهم هایی 

شوند.
با این حال، عامــل تعیین کننده، امکان ایجاد یک 
کانال دیپلماتیک با پیونگ یانگ خواهد بود. به عنوان 
مثال، سوزان دی مگجیو، یک آمریکایی که به تازگی 
در ماه می با نمایندگان کره شمالی در مورد اختافات 
هســته ای صحبت کرد می گوید باید این گزینه را نیز 
آزمود. مذاکره با کره شمالی به معنای تسلیم شدن و 
مماشات نیســت، بلکه روشی دیپلماتیک است که به 

نفع آمریکا و متحدانش می باشد.
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وزیر خارجه آمریکا، رکس تیلرســون، عموما مرد ساکتی در تیم سیاست خارجی 
ترامپ بوده اســت. اما ورای تمرکز رســانه ها، او بر استراتژی وسیعش تمرکز کرده 
است که هدف آن، همکاری با چین برای حل بحران کره و همکاری با روسیه برای 

ایجاد ثبات در اوکراین و سوریه است. 
عملکرد تیلرسون نشــان می دهد که او درپی دیپلماسی فردی و تماس مستقیم 
با رهبران چین و روســیه است. در کنار آن ها، تیلرسون به دنبال مذاکرات مخفیانه 
با کره شمالی است.فرض اصلی استراتژی او این است که اگر آمریکا بتواند زیرکانه 
رابطــه اش را با رئیــس جمهور چین، ژین پینگ، و پوتین حفــظ کند و آن ها را از 
ســودمندی و موفقیت اهداف آمریکا مطمئن کند، مجموعه مشــکات منطقه ای، 

تماما حل خواهند شد. 
تیلرسون نســبت به انتقاداتی که به توانایی ارتباط برقرار کردنش وارد می کنند 
بی تفاوت اســت. او همچنین راجع به اختاف نظرهای اخیــرش با ترامپ صحبتی 
نکرده است. علی رغم این که ترامپ ابتدائا مواضع تیلرسون را نمی پذیرفت، اما اآلن 
به نظر می رســد که خیلی با او راحت اســت. عقیده او دقیقا این نبود که  وظایفت 
را برعهده بگیر و با زور پیش ببر ، اما به عنوان مدیرعامل اســبق اکســون موبایل، او 
نیازی به سواستفاده از قدرت برای کسب درآمد یا پیدا کردن دوستان بانفوذ ندارد. 
عقیده او این اســت که باید بیشتر بر تعهدات فوری اش تأکید کند تا این که به فکر 

معامله با مطبوعات باشد.
به نظر می رسد تیلرســون، علی رغم اختافات، روابط کاری اش را با ترامپ حفظ 
کرده اســت؛ با وجود این که او اختاف نظرش با ترامپ را پنهان نمی کند و مثا از 
نظرات بحث برانگیز ترامپ راجع به شارلوتسویل اعام برائت کرد. تیلرسون عائمی 
از خــود نشــان داده که در صورت خــودداری کیم از تداوم برنامه های موشــکی، 
مذاکرات مستقیمی با رژیم کره شمالی آغاز خواهد کرد. تیلرسون می خواهد پیش 

از آغاز مذاکرات مطمئن شود چین پشت آمریکا و پنجه درپنجه کیم خواهد بود.
علی رغم مواضع شدیدا خصم آمیز پیونگ یانگ، نمایندگان این کشور با پرس وجو 
درمورد نیات ایاالت متحده از مذاکره، عاقه خود را به نشســتن پشت میز مذاکره 
به طرف آمریکایی نشان داده اند. ولی اقدامات کیم گیج کننده و متغیر است. هنگامی 
که تیلرسون خواسته بود آن ها برای اثبات عمومی حسن نیتشان آزمایش موشکی 

به سمت گوام را متوقف کنند، آن ها سه آزمایش پیاپی انجام داند؛ کاما بی پروا.
برخی تحلیل گــران معتقدند 
این مسابقه موشکی کره شمالی، 
تاشــی اســت برای  این که 
و  چانه زنی  قــدرت  کره ای هــا 
موضــع خــود را در مذاکرات 
تیلرســون هم  کنند.  تقویــت 
امیــد دارد که چیــن با وضع 
را  تحریم سوختی، کره شمالی 
تحت فشار قرار دهد. مسئوالن 
آمریکایی امیدوارند »شی« این 
را وضع  تحریم هــای یک طرفه 
کنــد. در حقیقت از نظر آن ها، 
این تحریم های یک طرفه بیشتر 

از تصویب قطعنامه ای که آمریکا پیش نویســش را تهیه کرده و در شــورای امنیت 
مطرح می شود، قدرت رهبری آمریکا را ثابت خواهد کرد.

تیلرســون در ماه مارس، با ســفر به یک منطقه غیرنظامی در شــبه جزیره کره، 
جدیتش را اعام کرد. او به یک برنامه در ســازمان ملل اشاره کرد و مجددا تاکید 

کرد: ممکن است ما دوباره از آن استفاده کنیم. 
همچنین اســتراتژی مذاکــرات چینی-آمریکایی درمورد کره شــمالی بســیار 
گســترده تر از آن چیزی اســت که مقامات هردو کشــور اذعان می کنند. آن ها در 
خصوص اقدامات مشترکی برای ثبات شبه جزیره کره بحث کرده اند، که مثا، چین 
متعهد شده است، درصورتی که رژیم کره به بمب اتمی دست پیدا کند، دولت چین 

اقدام به ایمن سازی می کند.
ایده اصلی ای که سیاست تیلرسون در خصوص چین برآن بنا شده، این است که 
با افزایش قدرت و نفوذ چین نســبت به سال های پیش، بنیان روابط این دو کشور 
بسیار تغییر کرده است. پیامی که برای پکن فرستاده شده این است که رفتار شی 
در دفع بحران های کره شــمالی رابطه چین-آمریکا را در پنجاه ســال آینده شکل 

خواهد داد. 
تیلرســون به کارکردن درخصوص پرونده روسیه ادامه خواهد داد. او پوتین را از 
سال ۱٩٩٩ می شناسد و می داند او فردی قابل پیش بینی است؛ اگرچه گاهی تبدیل 
به فردی قلدر و زورگو می شــود. او فکر می کند می تواند در مسئله اکراین و سوریه 

به پیشرفت هایی برسد. 
در موضوع اکراین، تیلرسون از پیشــنهاد روسیه درخصوص ارسال نیروهای حافظ 
صلح ســازمان ملل به اکراین حمایت می کند؛ در شــرایطی که پوتین مدعی شــده 
است نیروهای رئیس جمهوری پاروشــنکو به نیروهای روسی مستقر در شرق اکراین 
حمله می کنند. به عاوه، دیده بان های سازمان ملل به پیاده سازی توافق مینسک کمک 
خواهند کرد؛ علی رغم ناراحتی پاروشنکو. در موضوع سوریه، تیلرسون به پوتین هشدار 
داده است که خطر اصلی برای منافع روسیه، افزایش قدرت ایران در آن منطقه است، 
مخصوصــا تا زمانی که رژیم اســد کنترل دیرالزور را برعهــده دارد. برای دفع قدرت 
ایران در آن منطقه، تیلرســون از حرکت سریع نیروهای دموکراتیک –تحت حمایت 
آمریکا- به قسمت پایین رود فرات، که در سوریه واقع شده است، حمایت می کند.  

ترامــپ ناهنجار اســت، رفتــارش متغیر اســت و با ســکوت تیلرســون متضاد 
اســت. بســیاری از ناظران، شــک دارند که رابطه میان این دو پایــدار بماند، ولی 
به نظر می رســد تیلرســون مجبور اســت با رفتارهــای تند و توییت هــای ترامپ 
بســازد. احتمــال دارد وقتی ترامپ نظــرات مخربی بیــان می کند، تیلرســون از 
آن ها در سیاســتش اســتفاده کنــد و فکر کند چگونــه از آن بــرای امتیاز گرفتن 
اســتفاده کنــد.  تیلرســون غیراجتماعی ترین دیپلمــات آمریکای مدرن اســت، 
 ولی ظاهرا این انتخاب خود او اســت. به طرز عجیبی، او به کســب اعتبار شــخصی 

بی اعتنا است.

معادله ای با دو عنصر مهار ناشدنی

تاکید پوتین و مرکل 
بر لزوم حل بحران کره 
شمالی از طریق مذاکره

معامله بسیار آرام تیلرسون 
با چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رهبران روسیه و آلمان در گفتگوی تلفنی امروز خود با یکدیگر امتناع کره شمالی از به رسمیت شناختن قطعنامه صادر شده اخیر شورای امنیت سازن ملل علیه 
این کشور را محکوم کردند. کاخ کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعالم کرد که رهبران دو کشور در این گفتگوی تلفنی ضمن تبادل دیدگاه ی خود در خصوص مسائل شبه جزیره کره به بررسی اقدام 
تحریک آمیز اخیر پیونگ یانگ پرداختند. در این بیانیه آمده است: والدیمیر پوتین و آنگال مرکل، بی اعتنایی یونگ یانگ به قطعنامه شورای امنیت را قویا محکوم کردند. همچنین رهبران دو کشور آلمان و روسیه 

اقدامات کره شمالی را ناقض اصول عدم اشاعه هسته ای و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای دانسته اما در عین حال تاکید کرده اند که تنها راه برون رفت از بحران کره شمالی انجام مذاکره با این کشور است.

بازنشر یک مصاحبه؛

تهدیدات کره شمالی بیشتر بلوف است
بحران هســته ای کره شمالی، چهار سال 
پیش هــم پس از تهدیدهای رســمی رژیم 
این کشور، رنگ و بوی جدی پیدا کرده بود، 
از  دیکتاتــور جوان پس  تهدیدهای  اگرچه 
چهارســال جدی تر و قابل باورتر شده است، 
اما برای یادآوری وضعیت شبه جزیره کره در 
آن روزها، الزم دیدیم تحلیلی از دکتر داود 
هرمیداس باوند درمورد مســائل کره را که 
پیش از این در سایت فرارو منتشر شده بود، 
مجددا بررســی کنیم.  ماجرا از این قراربود 
که ارتش کره شــمالی اعالم کرد که موافقت 
نهایــی برای حمله نظامی بــه آمریکا را که 
شامل اســتفاده از  سالح هسته ای پیشرفته  
نیز می شــود، دریافت کرده است. در بیانیه 
انفجار  ارتش کره شمالی آمده بود: زمان این 
نزدیک اســت و جنگ در شــبه جزیره کره 
ممکن اســت امروز یا فردا آغاز شود. در پی 
پرواز دو هواپیمــای بمب افکن آمریکایی بر 
فراز آسمان کره، دولت پیونگ یانگ با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که وارد  وضعیت جنگ  با 
کره جنوبی شده است. اما در مقابل پنتاگون 
اعالم کرد که ارتش آمریکا در راستای تالش 
با آنچه وزیر دفاع این کشــور  برای مقابله 
آن را  خطر واقعی و آشــکار از سوی پیونگ 
یانگ  خواند، بزودی سیســتم دفاع موشکی 
پیشرفته خود را در جزیره گوام در اقیانوس 
آرام مســتقر می کند. در بیانیــه پنتاگون 
آمده اســت: آمریــکا در برابر تحریک های 
کره شمالی هشــیار و آماده خواهد بود تا از 
مرزهای آمریکا، متحدانش و منافع ملی  خود 

دفاع کند.
-آیا شبه جزیره کره دستخوش جنگ هسته ای 
خواهد شــد؟ تهدیدات پیونگ یانگ تا چه اندازه 

واقعی است؟
 امکان بروز جنگ در شبه جزیره کره دو حالت 
خواهد داشــت. اگر جنگ با ســاح های متعارف 
باشد بسیار پرهزینه خواهد بود و تلفات سنگین و 
شاید نسبتا طوالنی در بر خواهد داشت و برای هر 

دو کره مخرب خواهد بود. 
 البته اگر این جنگ از نوع موشکی باشد ممکن 
است بتوانند با سیستم های ضد موشک تا آنجا که 

امکان دارد آثار این حمات را خنثی کنند. 
 اما اگر جنگ با کاهک های هســته ای باشــد 
نوعی انتحار اســت. یعنی اگر هدف این کاهک ها 
کره جنوبی باشــد مردمی از هم نوعان و شاید هم 
خویشــان مردم کره شمالی از بین خواهند رفت و 
البته ممکن اســت آثار و تشعشات ناشی از انفجار 
بمب های هسته ای دامن گیر مردم کره شمالی نیز 

بشود. 
 از ســوی دیگر اگر آمریــکا در مقابل این اقدام 
واکنش هسته ای نشــان دهد، نوعی نابرابری روی 
خواهد داد. چون موشــک های دوربرد کره شمالی 
تا بخواهد به آمریکا برســد، ناوگان های آمریکا که 
مجهز به موشــک های پاتریوت هســتند در طول 
مسیر آن ها را نابود خواهند کرد؛ در حالی که کره 
شــمالی که به لحاظ قدرت، وسعت و ... در مرتبه 
پایین تری قــرار دارد در معرض نابودی کامل قرار 

می گیرد. 
وی تصریح کرد:  بنابرایــن چنین قصد و نیتی 
ناشی از یک اراده خام خواهد بود؛ مگر آنکه جهت 
مصرف داخلی باشــد که تا آخریــن لحظه نوعی 
تجلی قدرت را نشان دهند اما در آخرین لحظه به 
تقاضای مردم، دبیرکل ســازمان ملل یا دیگران به 

نوعی مذاکره و گفت وگو تن دهند. 
-به نظر جناب عالی آیا تهدیدات کره شــمالی 
توخالی است و جنبه عملی به خود نخواهد گرفت؟

به نظر من از هر جهت اگر بخواهیم این مسئله 
را ارزیابــی کنیم ایــن کار، اقدامی نســنجیده و 

زیان بار برای کره شمالی خواهد بود. 
آیا نمی توان این احتمال را داد که رهبران کره 
شمالی فاقد عقانیت بوده و دست به انتحار بزنند؟

گفت:  در کشورهای بســته و استبدادی مانند 
کره شمالی ممکن است رهبران بر اساس ارزیابی 
اشــتباه، ناخودآگاه جامعه را به سمت یک فاجعه 
بکشانند. یعنی در ارزیابی قصد و نیت طرف مقابل 
دچار اشــتباه شــوند و جامعه ناخواسته به سمت 

یک فاجعه کشیده شود.  اما اگر بخواهند بر اساس 
مبانــی منطقی توان خود و طرف مقابل را ارزیابی 
کننــد و فرایند این برخــورد را پیش بینی نمایند 

دست به این اقدام نخواهند زد. 
وی تصریح کرد:  لذا عقل سلیم حکم می کند که 
بگوییم این تهدیدات بیشتر یک بلوف برای مصرف 
داخلی اســت و در عین حال پیامی به قدرت های 
خارجی اســت که در ارزیابی های خود نســبت به 
کره شــمالی خیلی قدرت این کشــور را دست کم 

نگیرند. 
وی ادامه داد:  فراتــر از این فکر نمی کنم بتوان 
نیتی در پس این تهدیدات متصور شد به خصوص 
آنکه رهبر جدید و جوان کره شــمالی تا حدودی 
بــا ارزش های جهان غرب آشــنایی دارد و انتظار 
می رفــت بر خاف پــدر و پدربزرگ خــود روند 
متعادل تری در تعامات بین المللی در پیش بگیرد، 
چنانکه در اوایل کار عائمی در این راســتا از خود 

نشان داد. 
وی افزود:  امــا در حال حاضر موضع گیری کره 
شــمالی دال بر این اســت که نوعی چالش گری 
را در پیــش گرفتــه و اگــر بخواهد ایــن روند را 
 ادامه دهــد آینده نگران کننــده ای در پی خواهد 

داشت. 
این استاد دانشــگاه خاطرنشان کرد:  لذا انتظار 
این است کسانی که رهبری یا مسئولیت جامعه ای 
را در دســت دارنــد با خردمنــدی و تعقل کافی 
در مقــام ارزیابی برآیند تــا تصمیماتی که اتخاذ 
می کنند در جهت خیر و صاح جامعه خود باشد. 

-آیا توقف عبور و مــرور در گذرگاه های مرزی 
میان دو کــره می تواند نشــانه نگران کننده ای از 

احتمال بروز جنگ باشد؟
خیــر. من گمان نمی کنم این مســئله دال بر 
احتمال بروز جنگ باشــد اما ممکن است به دلیل 
خطای فنی یا انســانی برخوردهایی روی دهد که 

تبدیل به یک فاجعه شود. 
 جنگ احتمالی ممکن است شامل برخوردهای 
ایذایی و مرزی باشــد. یعنی یک نوع قدرت نمایی 
صورت می گیرد و ســپس بــا پادرمیانی دیگران 

همچون روســیه، چین، ســازمان ملل و غیره این 
برخوردها متوقــف و تبدیل به مذاکره و گفت وگو 

می شود. 
 به گمــان من منافع چین نیز اقتضا می کند که 

جنگی در منطقه روی ندهد. 
 نه روســیه و نه چین عاقه مند نیســتند کره 
شمالی دارای ساح هسته ای باشد؛ چون اگر کره 
شمالی ساح هســته ای داشته باشد بیش از همه 
همسایگان آن نگران خواهند بود؛ لذا اگر قرار است 
یک قدرت دیگر هزینه جلوگیری از دست یابی کره 
شمالی به ساح هســته ای را متقبل شود، مسلما 

روسیه و چین از این امر استقبال می کنند. 
 در هــر حال اگر کره شــمالی این جســارت و 
نابخردی را داشته باشــد که بخواهد وارد جنگی 
شود که ممکن است به ظن غالب هسته ای باشد، 
برای کشــورهایی مانند چین بســیار نگران کننده 
خواهد بــود و ممکن اســت پیامدهایــی در پی 
 داشــته باشــد که برای این کشــور قابــل قبول 

نباشد. 
 انتظار این اســت که چیــن در آخرین لحظه 
دست به کار شده و مانع بروز جنگ شود و در عین 
حال همچون گذشــته زمینه برگــزاری مذاکرات 
را فراهــم کند. لذا چیــن می تواند تا حدودی این 

بحران را تعدیل کند. 
 انتظــار این اســت کــه موضع گیری های کره 
شمالی بیشــتر برای مصرف داخلی و نوعی بلوف 
باشــد تا اینکه اقدام به جنگی ناخواسته با فرایند 

نگران کننده و فاجعه بار باشد. 


