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برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی یکی از چالش برانگیزترین

اسالمی ایران و کره شمالی که در دو منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه و خاور دور
واقع شده اند از کشورهایی هستند که فرآیند هسته ای شدنشان از همان ابتدا با واکنش شدید

مجامع بین المللی همراه بوده است.

فعالیتهای هسته ای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی با حساسیت ویژه ای از
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نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

موضوعاتی است که جامعه جهانی تاکنون با آن مواجه شده است .دو کشور جمهوری
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ها تحت تعقیب و نظر است .این امر را می توان به متعارض بودن منافع و سیاست های

جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی با کشورهای غربی دانست .پرسش اساسی در این

مقاله مقایسه میان برنامه هسته ای ایران و کره شمالی است .همچنین سعی شده است تا در
چارچوب مفهومی رژیم های بین المللی این مقایسه صورت پذیرد .در این مقاله مشخص

میشود تا برخوردهایی که قدرتهای بین المللی نسبت به برنامه های این دو کشور در عین
شباهت دارای تفاوتهایی است که ریشه در مسائل گوناگون دارد.

واژگان کلیدی  :قدرتهای بزرگ ،برنامه هستهای ،جمهوری اسالمی ایران ،کره شمالی،
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تحریمها

مقدمه

چرخه كامل فناوري هسته اي داراي مزاياي بي شماري است كه با توجه به اهميت و
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لزوم بهره-برداري از انرژي هسته اي در حال حاضر و آينده ،كشورهاي داراي اين فناوري

تالش گسترده¬اي را براي حفظ انحصار آن و جلوگيري از دستيابي ساير كشورها به
اين فناوري به كار بسته اند .آنچه كه امروز ترس از دستيابي به انرژي هسته اي را در بين
كشورهاي مختلف ايجاد كرده است ،كاربرد غير انساني و سالح هاي اتمي است.

در چنين شرايطي با توجه به رقابت گسترده اي كه بر سر بهره برداري و در اختيار داشتن

منابع انرژي هسته اي در جهان وجود دارد ،اهميت دستيابي برخي كشورها به چرخه ي

كامل سوخت هسته اي و پيوستن به باشگاه هسته اي جهان ،بيشتر مشخص و دستيابي و
استفاده از اين علم پيشرفته و حساس به عنوان يكي از موثرترين عوامل پيشرفت يك كشور

محسوب ميشود .اما در بيشتر مواقع با مخالفت قدرت هاي بزرگ مواجه مي شود.

به طور مثال كشورهاي غربي به ويژه آمريكا تالش مي كنند از ابزارهاي مختلف نظير

اعمال تحريمها و فشارهاي اقتصادي ،سياسي ،ديپلماتيك و نظامي در سازمانهاي بين المللي
براي جلوگيري از دستيابي كشورهايي نظير ايران به اين فناوري حساس استفاده كنند .اين

جهاني به اهداف خود در خصوص دو كشور مذكور دست يابند.

مسأله هسته ای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی مشابهت ها و تفاوت های زیادی

با هم دارند که در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی دیدگاه های قدرت های
بزرگ جهانی ،قطعنامه ها و توجه به رژیم منع اشاعه سالح های اتمی 1به این موضوع
پرداخته شود .جمهوری اسالمی ایران طی سال ها فعالیت هسته ای خود ،همواره همکاری

های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی 2و بازرسان آن داشته و برنامه
اتمی اش تحت نظارت جدی آژانس قرارگرفته است( .بصیری.)234-237 :1396،

آنچه مسلم است موضوع هسته ای کره شمالی در مقایسه با جمهوری اسالمی ایران

دارای پیچیدگی بیشتری است چرا که این کشور به رغم آزمایش انواع موشکهای کوتاه
برد ،میان برد و دوربرد و نیز آزمایش هسته ای به نوعی بازدارندگی در قبال بازیگران مهم

منطقه دست یافته است .با این وجود جامعه جهانی با صدور قطعنامه هایی که در مقایسه با
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كشورها از ابتداي طرح موضوعات كره شمالي و ايران درصدد برآمدند تا با ايجاد يك اجماع
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جمهوری اسالمی ایران شدت کمتری داشته ،اقدام به تحریم کره شمالی کرده است.

بررسی مقایسه ای این روند نشان دهنده اعمال برخوردهای تبعیض آمیز و بکار گیری

معیارهای دوگانه از سوی قدرتهای بزرگ نظیر امریکا،روسیه و چین است)Lecaj,2016:12( .
روش تحقیق تطبیقی یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش های پژوهش در حوزه

مسائل علوم سیاسی است .سیاست مقایسه ای با مقایسه کلیه اشکال فعالیت سیاسی اعم
از دولتی یا غیر دولتی سرکار دارد .براین اساس متخصصان سیاست مقایسه ای عمدت ًا به
سیاست مقایسه ای بعنوان مطالعه کل پدیده های سیاسی می نگرند .در این خصوص هریک
از محققان بر اولویت های خاصی تأکید می ورزند و پدیده های به خصوصی را در نظام
های سیاسی مختلف مورد مقایسه قرار می دهند .ارند لیجفارت 3چنین استدالل می کند که

در سیاست تطبیقی تمرکز اصلی بر خودش نیست بلکه بیشتر روشی است که بر چگونگی
تجزیه و تحلیل تمرکز دارد و نه بر این که چیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .در

این پژوهش از روش تطبیقی و کاربست رژیم های امنیتی بین المللی بعنوان ابزار تجزیه و
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تحلیل استفاده گردیده است( .قوام)11-15 :1391،

در پیشینه موضوع نگارندگان آثار پیشرو را بعنوان مکمل و هدایت کننده مسیر مقاله بکار

برده است.هری آی نیمون ( )1397در کتاب امنیت جهانی و رژیم عدم اشاعه سالح های

هسته ای  :NPTمفاهیم،طراحی و مدیریت اشاره می کند که پیشرفت شگفت انگیز در حوزه
های مختلف علم و فناوری باعث شده است تا در همه حوزه های علوم،نظریات جدید

به سرعت توسعه یابند .در این میان حوزه های مطالعاتی امنیتی نیز دستخوش تحوالتی
چشمگیری بوده است.نویسنده به بررسی امنیت جهانی و رژیم امنیتی

NPT

و جایگاه

کشورهای درحال توسعه نظیر کره شمالی و جمهوری اسالمی ایران در آن پرداخته است.
محمد علی بصیری ( )1396در مقاله ای با عنوان مطالعه تطبیقی پرونده هسته ای

جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی از نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان می کند که
قدرتهای بزرگ بطور جدی با توانمندی هسته ای کشورهای متعارض با منافع خود مخالف

هستند .بنابراین هسته ای شدن جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی با حساسیت ویژه ای
از سوی دولتها،سازمانها،رسانه و خبرگزاری های غرب تحت تعقیب و نظر است.

مصطفی زهرانی ( )1396در مقاله مقایسه تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی

ایران و کره شمالی در شورای امنیت اذعان می نماید که در روابط بین الملل معاصر،تحریم

ها ابزارهایی برای حل و فصل اختالفات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می شوند
که غالب ًا انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلی
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سایر اعضا می باشد.طی سالهای اخیر تحریم هایی علیه کره شمالی و جمهوری اسالمی
ایران اعمال شده تا این کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود کنند.

قوام و محسنی ( )1397در کتاب دیالوگ میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل

در آغاز هزاره سوم ابراز می کنند که با ورود به هزاره سوم همکاری و تعامل میان دو

رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل بیش از پیش احساس شده که این خود می
تواند بر تحوالت جاری و آتی بین المللی تأثیر بسزایی بگذارد.در حالیکه تبیین ،تفسیر

و اجرای قوانین بین المللی در بستر سیاست بین الملل و ویژگیهای ساختاری نظام میسر
است،همکاری ها و تعارضات کنش گران بین المللی نیز می باید در چارچوب قوانین

حقوق بین الملل قابل توجیه باشند.

لکاج منتور ( )2016نویسنده کوزویایی تالش دارد تفاوت ها را در برنامه هسته ای

دیپلماتیک دو کشور پرداخته است .این مقاله بدنبال پیدا کردن شکاف بین این تفاوت ها
است و بدنبال نشان دادن راه حلی برای آینده این بحران می باشد.

فو یینگ ( )2017از زوایای مختلف بحران هسته ای کره شمالی را در زمان های مختلف

گذشته،حال و آینده مورد موشکافی قرار می دهد .ضمن بررسی روند صلح بین دو کره و
نشست های تخصصی در سطح رهبران و کارشناسان دو کشور عنوان می کند دستیابی به

صلح دایمی بین دو کره در هاله ای از ابهام به سر می برد و در ادامه به بحران هسته ای کره
شمالی از منظر کشور چین متحد استراتژیک کره شمالی نگریسته می شود.

بنابراین با بررسی آثار فوق و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت این امر روشن

می گردد که عملکرد آژانس در قبال جمهوری اسالمی ایران که همواره متعهد به رژیم

امنیتی NPT

بوده و با آژانس همکاری داشته است نسبت به کره شمالی که همواره با آژانس

مخالفت کرده و بدنبال دستیابی به سالح های کشتار جمعی بوده و هیچ توجهی به رژیم
های امنیتی بین المللی نداشته است غیر منصفانه و تبعیض آمیز بوده است.حال سوال اصلی
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جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی نشان دهد و به مقایسه عناصر حقوقی ،سیاسی و
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این نوشتار این است که نگرش قدرتهای بزرگ و تأثیرگذار نظیر چین،روسیه و امریکا به

برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی چگونه می باشد؟ در پاسخ به این
سوال یا فرضیه اصلی باید به این امر اذعان نمود که بررسی مقایسه ای این روند نشان

دهنده اعمال برخوردهای تبعیض آمیز و بکار گیری معیارهای دوگانه از سوی قدرتهای
بزرگ نظیر امریکا،روسیه و چین وهمچنین شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و
شورای امنیت است .این مسئله بیان کننده این است که این برخورد متأثر از منافع اقتصادی
و استراتژیک قدرتهای بزرگ جهانی است.

این مقاله نسبت به پژوهش های دیگر سعی کرده است تا بدون توجه به ارزش و

ایدئولوژی تفاوت ها و شباهتهای برنامه هسته ای این دو کشور را دارد.
-1چهارچوب مفهومی

رژیم های امنیتی بین المللی

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

برنامه هسته ای ایران و کره شمالی را می توان از منظرهای گوناگون مورد کنکاش و

بررسی قرار داد .یکی از راه های موثر در این زمینه توجه به مکاتب مختلف روابط بین
الملل می باشد .در این خصوص نظریه هایی چون رژیم های بین المللی بخصوص رژیم

های امنیتی مناسب فرض می گردد تا از دریچه این تئوری ها به فهم دقیق تری از تحوالت
جهانی در خصوص برنامه هسته ای این دو کشور دست پیدا کرد.

رژیمها مجموعه ای از اصول،رویه ها،هنجارها و قواعد حاکم بر موضوعات خاص

در روابط بین الملل می باشند .اهمیت بررسی رژیم ها بدین جهت است که باعث تسهیل
حکومت مداری جهانی در شرایط فقدان اقتدار مرکزی(آنارشی )4می گردند .رژیم ها می

توانند به صورت مقاوله نامه ها ،توافق نامه های بین المللی ،پیمانها یا نهادهای بین المللی
باشند .آنها را می توان در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد ،محیط زیست ،حمل و نقل،

امنیت ،ارتباطات ،حقوق بشر ،کنترل تسلیحات ،حقوق مولفین و جز اینها مورد توجه قرار

داد(.قوام و محسنی)33 :1397،

اگر چه رژيمهاي امنيتي عمدتا پديده اي قرن بيستمي هستند كه به دولتها اجازه مي دهند

تا از مشكالت و تنگناهاي امنيتي بگريزند اما مي توان نمونه هاي پيشين را نيز شناسايي نمود.

بعنوان مثال كنسرت اروپا 5رژيمي را تشكيل مي داد كه بعد از جنگهاي ناپلوئوني ،دولتهاي

محافظه كار اروپا براي مقابله با انقالب ها و مخاصمات آينده آن را ايجاد كرده بودند.
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با اين حال ،تالشهاي مستمر براي ايجاد رژيم هاي تمام عيار امنيتي تنها در قرن بيستم و

بويژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشت .اما كار آمد بودن اين رژيمها اغلب مورد
ترديد قرار گرفته است (.کریمی کشه)62-63 :1396،

با اين وجود ،موافقتنامه هاي كنترل تسليحاتي نيز وجود داشته است كه به نظر مي رسد

رژيمهاي امنيتي شكننده اي را ايجاد كرده اند .موافقتنامه منع گسترش تسليحات هسته اي
سال  1968همچنان بعنوان قيد و بندي براي افزايش تعداد دولتهاي دارنده تسليحات هسته
اي محسوب مي شود .اين موافقتنامه را بيش از  187كشور  -اكثريت عظيم كشورها در نظام

بين الملل امضاء كرده اند ( .بيليس واسميت )684-686 ، 1393 ،

رژيم هاي امنيتي وقتي شكل مي گيرند كه گروهي از كشورها براي حل اختالف ها و

جلوگيري از جنگ با يكديگر همكاري مي كنند تا تنگناي امنيتي ناشي از اقدامات آنها و
فرضيات آنها درباره رفتارهاي ديگران بر طرف شود .رژيم هاي بين المللي خصوص ًا بخش
است كه روزي نابود میشوند و در چارچوب اين رژيم هيچ جايگاه مهمیبراي كشورهاي

ی نظیر جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی نمیتوان قائل گرديد.
جهان سوم 
-2معرفی برنامه هسته ای ایران و کره شمالی

-1-2برنامه هسته ای ایران

برنامه هستهای ایران که در سال  ۱۳۲۹آغاز شده بود در سال  ۱۳۵۳با تأسیس سازمان

انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت.

ایران در سال  ،)۱۹۵۸( ۱۳۳۷به عضویت آژانس بینالمللی انرژی اتمی درآمد و در سال
 )۱۹۶۸( ۱۳۴۷پیمان عدم تکثیر سالحهای هستهای (انپیتی) را امضاء کرد و دو سال بعد
آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.

در تاریخ  ۲۰بهمن  ۹( ۱۳۸۱فوریة سال  ۲۰۰۳میالدی) محمد خاتمی ،رئیسجمهور

وقت ایران ،خبر از تهیة سوخت هستهای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاههای هستهای

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

هاي امنيتي آنها توسط صاحبان قدرت به وجود میآيند و توسط همين قدرت هاي بزرگ
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ایران داد و در فروردین ( ۱۳۸۵آوریل سال  )۲۰۰۶محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت
ایران ،اعالم کرد که ایران موفق به غنیسازی اورانیوم به میزان  ۳٫۵درصد شدهاست .در

تاریخ  ۲۶بهمن  ۱۵( ۱۳۹۰فوریه  )۲۰۱۲ایران از ساخت میله سوخت هستهای  ۲۰درصد
غنی شده و بارگذاری آن در رآکتور تحقیقاتی  ۵مگا واتی تهران خبر داد.

با انتشار اخبار پیاپی از فعالیتهای هستهای در ایران و پس از دامنهدار شدن اختالفات

میان ایران و نهادهای بینالمللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که منجر به صدور
چندین قطعنامه علیه برنامه هستهای ایران و غنیسازی گردید .تحریمهای وسیعی علیه ایران
از طرف سازمان ملل ،آمریکا ،اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان علیه ایران اجرا گردید.

(زهرانی)15-17 :1396،
نهایت ًا در سالهای آغازین ریاست جمهوری حسن روحانی ،با انعقاد معاهدة برجام میان
ایران و گروه پنج بهعالوه یک ،پرونده سیزده سالة هستهای ایران در شورای امنیت بسته شده

و برنامة هستهای ایران با به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران در مقداری معین و بتن
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

ریزی در قلب راکتور تحقیقاتی اب سنگین اراک ،بهطور نسبی متوقف شد.

توافق جامع و نهایی هستهای وین با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) به دنبال

تفاهم هستهای لوزان ،در تیر  1394در وین اتریش بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه 5+1
(شامل چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس ،آمریكا و آلمان) منعقد شد و اجرای آن از دی ماه

همان سال كلید خورد.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی از روز اجرای برجام تاكنون بارها پایبندی كامل ایران را به

این توافق هستهای تائید و اعالم كرده كه هیچ نشانه ای از فعالیت های هسته ای مرتبط با
جنبه های غیرصلح آمیز را در ایران شاهد نبوده است(.بصیری،همان)238 :

مردم و مسئوالن كه همواره نسبت به موضع گیری های خصمانه آمریكا و تحریم های

ناعادالنه علیه ایران انتقاد و اعتراض داشتند از برجام استقبال كردند و به این پیمان بین

المللی اعتماد كردند ،اما سیاست های رئیس جمهور آمریكا باز هم ثابت كرد كه دیوار بی
اعتمادی نسبت به آمریكا همچنان پابر جاست)Lecaj,Ibid:13 ( .
--2-2برنامه هسته ای کره شمالی

مهمترين موضوع و مسئله بحران در شبه جزيره کره توانمندي موشکي و هستهاي کره

شمالي ميباشد .در ابتداي بحران اتمي شبه جزيره کره هدف اصلي کره شمالي از توليد

سالح هستهاي نه بازدارندگي بلکه کسب امتيازهاي گوناگون مانند تضمين امنيتي ،دريافت
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سوخت و کمک هاي غذايي بوده است .اما با توجه به عدم انجام کامل تعهدات توافقات

بين کره شمالي و کشورهاي غربي بويژه بد عهدي و کارشکني امريکا ،کره شمالي به سمت
بازدارندگي هستهاي گام برداشت .در حالي که کره شمالي همکاري الزم با آژانس هسته
اي و ...داشته است .اما عليرغم اين در سال  2002جرج بوش کره شمالي را جز کشورهاي

محور شرارت اعالم کرد.

اين اقدامات نشان ميدهد که امريکا نه تنها در خصوص بهبود بحران کره شمالي تالشي

نکرده بر عکس به دنبال افزايش بحران بوده است .مهمترين پيامد فعاليت هاي هسته اي

کره شمالي تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و دستورالعمل هاي اجرايي

يک جانبه از طرف امريکاست .تاکنون شوراي امنيت  20قطعنامه عليه کره شمالي صادر
کرده است .ولي از اين تعداد  9قطعنامه از اهميت زيادي برخوردار هستند که با محکوميت

و تحريم همراه بوده است .غربی ها این کشور را متهم می کنند که با حرکت در مسیر
است .اما کره شمالي معتقد است که هدف از برنامه توسعه سالحهای هستهای این کشور و

آزمايشهاي نظامي دفاع از خود مي باشد)Wade,2016:7-6( .

-3حمایت جامعه ایران از انرژی هسته ای از منظر جامعه شناسی سیاسی

دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي يكي از حقوق رسمي همه كشورها است و هيچ

كشوري نمي تواند مانع دستيابي ملت ها به اين تكنولوژي شود .دستيابي جمهوري اسالمي

ايران به انرژي هسته اي يكي از نيازها و ضرورت هاي دنياي امروز به شمار مي رود و

محدوديت در بهره گيري از مزيت هاي انرژي صلح آميز ،كشور را در آينده به كشوري
عقب نگهداشته شده تبديل مي كند.

جامعه بين المللي ،آژانس بین المللی انرژي اتمی و همه ملت هاي جهان با تالش هايي

كه در برجام صورت گرفته است مهر تاييد بر فعاليت هاي جمهوري اسالمي ايران در حوزه
بهره گيري از انرژي هسته اي زده اند و هيچ كشوري حق ندارد خدشه اي در دستيابي ملت

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

تولید هسته ای و ساخت و تولید موشک های بالستیک ،امنیت جهان را به خطر انداخته
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ايران به اين انرژي صلح آميز به وجود آورد( .قربانی)40 :1396،

ملت ايران اسالمي براي اثبات حسن نيت خود در حوزه بهره گيري از انرژي صلح آميز

هسته اي يكبار پاي مذاكرات برجام رفت و آمريكا با دسيسه و شيطنت نه تنها به تعهدات
خود در اين سند عمل نكرده بلكه به دنبال خدشه وارد كردن به اين سند بين المللي است.

ملت ايران با تمام قوا پشت سر مسئوالن و نخبگان سياسي ايستاده اند و با هوشياري

تمام بار ديگر به خواسته هاي و جاه طلبي هاي آمريكا تن نمي دهند .دولتمردان كشور به
پشتوانه ملت در شرايط كنوني بايد تمام توان خود را در برابر شيطنت هاي غرب به كار بسته

و مقابل زياده خواهي هاي آنان ايستادگي كنند( .رستمی)21 :1396،

كشور ايران از  50سال پيش عضو اين آژانس بوده و پس از انقالب نيز نظام جمهوري

اسالمي اين تعهدات را پذيرفته است .جمهوري اسالمي ايران عالوه بر پذيرش تعهدات
آژانس ،به واسطه فتوا و دستوري كه توسط مقام معظم رهبري مبني بر حرام بودن استفاده

از بمب هسته اي صادر شد ،تعهد شرعي و ديني نيز در اين حوزه دارد .رهبر معظم انقالب

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

مسئوالن و دانشمندان ايران اسالمي را موظف فرمودند كه استفاده تخريبي و غير انساني از
انرژي هسته اي نداشته باشند)Einhorn,2016:19( .

-4نقاط اشتراک و افتراق برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی

 -1-4نقاط اشتراک

-1هدف قدرتهای بزرگ در هر دو کشور تغییر رژیم و تغییر رفتار است-2.هر دو در

لیست محور شرارت 6و کشورهای حامی تروریسم هستند-3.از نظر قدرتهای بزرگ ساختار
تصمیم گیری در دو کشور خواستار فناوری هسته ای صلح آمیز نبوده و بدنبال اهداف

مخربند-4.هر دو کشور خواستار برتری در مذاکرات ،پیش شرط و غیره می باشند-5.
استراتژی قدرت های جهانی در قبال هر دو کشور شامل سیاست تشکیل ائتالف های چند

جانبه ،تحریم و اعمال فشار دیپلماتیک است-6.ورود چین بعنوان واسطه همکاری های
تکنولوژی و اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی-7.هر دو کشور معتقد

به فرایند مذاکره بر حل بحران هسته ای هستند و از چند جانبه شدن مذاکرات استقبال می
کنند -8.دو کشور جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی با موضع انقالبی خواهان تغییر

نظام بین الملل هستند-9.هردو کشور مورد حمله نظامی مستقیم و غیر مستقیم غرب قرار
گرفته اند -10 .روسیه و چین در هر موضوع جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی از نفوذ
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به مراتب بیشتری در حوزه های اقتصادی،سیاسی،نظامی و دیپلماتیک برخوردار هستند.

()Coats,2018:10-8

-2-4نقاط افتراق:

-1جمهوری اسالمی ایران یکی از با سابقه ترین کشورها برای اجرا ی دموکراسی

است،دارای سیستم انتخابات و اپوزیسیون در مجلس است.در حالیکه کره شمالی یک

حکومت کمونیستی و توتالیتر می باشد-2.جمهوری اسالمی ایران داوطلبانه رژیم امنیتی

 NPTرا امضا کرده در حالیکه کره شمالی تحت فشار شوروی سابق آنرا امضا کرده است-3.
جمهوری اسالمی ایران مهمترین قدرت اقتصادی،سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه است
در حالیکه نام کره شمالی مترادف با فقر و گرسنگی است-4.کره شمالی به بمب هسته ای

دستیافته و از رژیم امنیتی

NPT

خارج شده در حالیکه جمهوری اسالمی ایران همواره

اعالم کرده استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دارد و بر تعهداتش پایبند خواهد بود-5.

ایران در جهان اسالم و کشورهای غیر اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار است( .شریعتی

نیا-6 )30-33 :1397،تفاوت در بازیگران رقیب،به لحاظ سیاسی وزن نیروهای رقیب علیه
جمهوری اسالمی ایران سنگین تر است -7.کره شمالی تا حدی از اقتصاد جهانی کنار
گذاشته شده است ولی جمهوری اسالمی ایران یک منبع مهم در اقتصاد جهان است-9.

اهداف امریکا در قبال کره شمالی بطور گسترده ای متمرکز بر منع گسترش بیشتر پیشرفت
فناوری در کوتاه مدت و خلع سالح هسته ای کامل هدف نهایی است.اما تحریم جمهوری

اسالمی ایران با هدف تعلیق چرخه سوخت هسته ای 7و نظارت بر برنامه هسته ای آن
کشور است-10 .تفاوت در خالقیت دیپلماتیک نیز در این رابطه بسیار مهم است.آنچه

روشن است دیپلماتهای کره شمالی موفق شدند روند مذاکرات را چنان هدایت کنند که هم
کره شمالی به بمب اتمی دست یابد و هم بعد از آن فشار شکننده ای بر این کشور وارد
نشود( .شی رو)50 :1395،

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

درجایگاه بین المللی کره شمالی یک کشور منزوی است در حالیکه جمهوری اسالمی
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-5رویکرد قدرتهای بزرگ جهانی به برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی

-1-5ایاالت متحده امریکا

نقش امریکا به عنوان یک بازیگرجهانی در بحران کره و حضورش در شبه جزیره کره

بسیار مهم می باشد .بطوریکه از دید واشنگتن خروج امریکا از منطقه می تواند موازنه نظامی

را به نفع کره شمالی تغییر دهد .در سالهای نیمه دوم قرن بیستم راهبرد امریکا در قبال کره
شمالی مشخص ًا ممانعت از حمله این کشور به کره جنوبی و یا همان مهار کره شمالی بوده
است)Gunther & Meier,2018:24( .

این سیاست شامل قطع هرگونه مراودات اقتصادی با کره شمالی با هدف تضعیف و

مشروعیت زدایی از حاکمیت سیاسی این کشور بوده است .امریکا در برخورد با برنامه هسته
ای کره شمالی سیاستهای چندگانه ای را دنبال می نماید ،از یک طرف با اعمال تحریم ها و
فشارهای مضاعف بر کره شمالی سعی در کنترل توسعه نظامی این کشور دارد و از طرفی

دیگر تعجیلی در خاتمه بخشیدن به این بحران ندارد چرا که همواره از بحران کره شمالی به

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

عنوان عاملی برای توجیه حضور مستقیم خود در منطقه و کنترل تحوالت حوزه شرق آسیا

بهره برده است)Kemp,2004:13( .

اما آزمایش های هسته ای کره شمالی نشان داد که امریکا در این زمینه چندان موفق

نبوده است .از آن زمان تا کنون کره شمالی هژمونی امریکا را تهدید کرده و نشان داده که
این کشور در شکل دادن به رفتار کشورها و ساختار حاکم بر نظام بین الملل کنترل چندانی

ندارد و این مسئله خود به نوعی باعث به چالش کشیده شدن هژمونی امریکا شده است.

در کل راهبرد امریکا چه در دوره جمهوری خواهان و چه در دوره دموکراتها در برخورد

با بحران کره شمالی بهره گیری از سیاست هویج و چماق بوده است .از یک طرف در

مقطعی به کره شمالی پاداش داده اند(کمکهای غذایی) و با این کشور وارد مذاکره شده اند
و از طرف دیگر شاهد اعمال تحریم ها و تهدید به حمله نظامی به پیونگ یانگ بوده ایم.

(ابراهیمی و محمدی)8-10 :1397،

اياالت متحده همواره نگراني زيادي به خاطر مقاصد ايران در دستيابي به سالح هاي

هستهاي داشته است .به رغم تالش آمريكا براي تحريم های بين المللي در زمينه همكاري
هسته اي ،كارشناسان غربي تأكيد میكنند كه ايران توانسته كمك هاي مهمیرا براي كسب

تكنولوژي غني سازي اورانيوم از كشورهايي همچون پاكستان كسب كند.

كارشناسان آمريكايي به ويژه برعدم توجيه اقتصادي برنامه هستهاي ايران تأكيد دارند به
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اين خاطر استدالل میكنند كه قصد ايران پيگيري برنامههاي تسليحاتي بوده است .در حالي

كه در اين باره بايد به اين مسئله نيز توجه نمود كه ايران هنوز در تحريم است و در بسياري
از موارد به راحتي به بازار آزاد دسترسي ندارد .به اين خاطر براي پيش برد پروژههاي خود

با مشكالت اجرايي متعددي روبروست و در مواردي حتي هزينههاي بيشتري صرف میكند.

()Albright,2004:5

دو مسئله كسب پرستيژ و ايجاد بازدارندگي از عوامل قدرتمندي است كه در حكومت

هاي ايران چه در گذشته و چه در امروز توانستهاند بر اساس آن به قدرت سياسي خود
بيفزايند .مسئله با اهميت در برنامه هستهاي ايران اين است كه از ديد آمريكا و اسرائيل،

ايران مشغول تحقيق ،آزمايش وتوليد سالح هستهاي است .با اين حال و با وجودي كه اين
دو كشور سالها در چنين مسألهاي تأكيد داشتهاند ،نتوانستهاند مدرك قابل قبولي ارائه كنند.

()Donnelly,2004:90

گوناگون علیه جمهوری اسالمی ایران دست یابد تیم اوباما به خوبی واقف بودند كه
فشارهای كنترل نشده بر جمهوری اسالمی ایران میتواند از تهدید جمهوری اسالمی
ایران خارج و به فرصتی در راستای مانور سیاسی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران در

منطقه نوهارتلند(فالت جمهوری اسالمی ایران ،خلیج فارس و جنوب عراق) تبدیل شود.

آمریكاییها مترصد بودند كه زمینه ساز ایجاد این اجماع بینالمللی با مدیریت اعمال فشار
بر جمهوری اسالمی ایران شوند)Quillen,2012:70( .

دولت اوباما همزمان با اعمال شديدترين تحريمهاي دوجانبه و چندجانبه بينالمللي

عليه جمهوري اسالمي ايران ،به مهمترين توافق بينالمللي هستهاي با ايران دست يافت.

دولت ترامپ اين توافق را بدترين توافقي ميداند كه تاكنون صورت گرفته است .او ايران را
مهمترين حامي تروريسم اعالم كرده كه به دنبال بيثباتسازي منطقه و ضربهزدن به منافع

آمريكا و متحدان منطقهاي آن است .به نظر ميرسد دولت ترامپ هنوز به راهبرد مشخصي
در مورد ايران نرسيده است .شناخت ترامپ از جهان سياست و ايران بسيار محدود و

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

اوباما بسیار هوشمندانه در پی آن بود كه به یك اجماعسازی بینالمللی در الیههای
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سادهانگارانه است( .عابدینی)37-40 :1395،

در سطح منطقهاي و حوزه نظامي ،رژيم صهيونيستي و عربستان دولت ترامپ را تشويق

می کنند كه نسبت به ايران مواضع تندتري داشته باشد و حتي او را تشويق به حمله به ايران
خواهند كند .آزمايش موشكي ،انتقال سالح به يمن و سوريه و درگيريهاي نظامي محدود
در خليجفارس زمينههاي اقدامات تندتر ترامپ عليه ايران در حوزه نظامي به شمار ميآيند.

ترامپ برخالف اوباما ،شخصيتي اقتدارگرا و خودرأي دارد و كمتر با ديگران مشورت

ميكند و بيشتر دست به اقدامات ناگهاني ميزند .از اين نظر ،احتمال بروز تنش نظامي بين
ايران و آمريكا در اين دوره به شدت افزايش يافته است.

ترامپ برجام را بدترين توافق براي آمريكا و بهترين توافق براي ايران ميداند .ترامپ

طرفدار وضع تحريمهاي غيرهستهاي جديدي عليه ايران است پس از خروج از برجام بوده

و هست .افراد تيم ترامپ به شدت ضدايراني هستند؛ آنها ايران را حامي اصلي تروريسم

ميدانند و بر اين باورند كه ايران در پي بيثباتسازي منطقه است.
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

رفتارها و اقدامات جمهوري اسالمي ايران بايد بسيار هوشمندانه و همراه با دورانديشي

و آرامش باشد .دولت فعلی آمريكا در اوج مبارزهطلبي است.در چنين شرايطي ،ايران نبايد
خود را به دستور كار اين دولت تبديل كرده و در سيبل قدرت طلبي آن قرار گيرد(.نورعلی

وند)44 :1397،

-2-5جمهوری فدراتیو روسیه

به طور کلی ،خروج امریکا از پیمان ضد موشک های بالستیک(،)ABMحضور این کشور

در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و وقوع تحوالتی نظیر حمله امریکا به افغانستان ،جنگ
عراق ،انقالبات رنگین در کشورهای حوزه نفوذ روسیه ،بهار عربی ،بحران سوریه و نگرانی
های این کشور را در پیشبرد اهداف سیاسی خود در برخی مناطق مهم جهان از جمله شبه

جزیره کره و خاورمیانه افزایش داده است.

توسعه روابط سیاسی و اقتصادی در شبه جزیره کره از جمله اهداف اصلی در سیاست

خارجی روسیه برای اعمال نفوذ بیشتر و تأمین منافع در این منطقه است که جز در صورت

ثبات و امنیت آن که توسعه سالح های هسته ای توسط کره شمالی و انجام آزمایش های
موشکی و هسته ای موجب تضعیف یا از بین رفتن رژیم عدم اشاعه سالح های هسته ای

 NPTدر شبه جزیره و سپس در سایر مناطق جهان از جمله خاورمیانه شود .بنابراین به نظر
می رسد که روسیه برای دستیابی به اهداف استراتژیک و منافع حیاتی اقتصادی و سیاسی
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خود در شبه جزیره بیشتر تمایل به پیگیری روند گفتگوها در مورد اتحاد دو کره باشد .تحقق

این مسئله موجب خواهد شد امنیت و ثبات منطقه تضمین شده و خطر اشاعه سالح های

هسته ای و نیز احتمال گسترش مسابقه تسلیحات هسته ای کاهش یابد.

لذا این کشور در مواجهه با کره شمالی سیاست تعهد را بیش از سیاست مهار و تغییر
رژیم که نهایت ًا به بی ثباتی منجر شود  ،ترجیح می دهد .مسکو همواره از یک طرف به دنبال

حفظ روابط خوب خود با امریکا بوده و از طرف دیگر تمایل خود را برای پیوستن به چین
برای ارائه کمک های اقتصادی و انرژی به کره شمالی مشروط بر آنکه این کشور غیر هسته
ای بماند ،اعالم کرده است .بنابراین ،این کشور در راستای دستیابی به دو هدف مهم خود در

منطقه از یک طرف به جمع دو کشور ژاپن و امریکا در ابتکار امنیت اشاعه پیوست تا روابط
خود را با این کشورها حفظ کند و از طرف دیگر در جریان رأی گیری برای اعمال تحریم

های بیشتر علیه کره شمالی در چارچوب قطعنامه شورای امنیت قاطعانه با هرگونه تهدید
حفظ گردد)Martin,2007:77(.

در رابطه با موضوع جمهوری اسالمی ایران نیز روسیه خواستار جمهوری اسالمی ایران

مسلح به سالح هسته ای نیست .در عین حال که خواستار اتخاذ اقداماتی به غیر از اقدام

نظامی و استفاده از زور علیه این کشور است .سیاست روسیه در قبال موضوع هسته ای

جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای درگیر در پرونده هسته ای جمهوری
اسالمی ایران متفاوت بوده و مخالفت یا موافقت این کشور با وضع تحریم های سنگین

علیه جمهوری اسالمی ایران متأثر از شرایط خاص زمانی و مکانی و نیازها و تهدیدات
حاکم بر منطقه خاورمیانه است.

در واقع کشورهای عربی منطقه به جهت ترس از تهدید هسته ای جمهوری اسالمی

ایران تمایل به خرید تسلیحات نظامی پیشرفته و جدید از کشورهایی همچون روسیه دارند.
شاید بتوان یکی از دالیل مهم مخالفت روسیه با وضع تحریم های سنگین تر یا استفاده

از زور علیه جمهوری اسالمی ایران را منافع فراوان ناشی از همکاری با این کشور در بخش

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

یا استفاده از زور علیه این کشور مخالفت نمود تا در پرتو آن ثبات و امنیت منطقه همچنان
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انرژی از جمله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و ارسال سوخت برای راه اندازی آن دانست.
عالوه بر این جمهوری اسالمی ایران دارای همکاری های نزدیکی با روسیه در حوزه نفت

و گاز و سرمایه گذاری های مرتبط با آن می باشد که این مسئله می تواند منافع مالی مشترک

دو کشور را تضمین و تأمین نماید .لذا هرگونه تصویب تحریم های مالی و اقتصادی بیشتر

علیه جمهوری اسالمی ایران خسارات هنگفتی را متوجه روسیه به دلیل کاهش حجم
مبادالت اقتصادی و مالی و سرمایه گذاری در بخش انرژی خواهد کرد)Long,2018:20( .

در ميان كشورهاي مختلف جهان نقش و اهميت سياست روسيه در پرونده هستهاي

ايران از برجستگي خاصي برخوردار است .تنها دليل اين امر دخالت اين كشور در اجراي

نخستين و مهمترين طرح هستهاي ايران در نيروگاه بوشهر نيست بلكه عضويت آن در هيئت
حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي به عنوان يكي از پنج قدرت شناخته شده هستهاي و
نيز عضويت دايم آن در شوراي امنيت از جمله ديگر عوامل اهميت آن است .از اينرو ،در

شرايطي كه پرونده هستهاي ايران به عنوان يكي از موضوعات مهم بينالمللي در دستور كار
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

آژانس قرار دارد ،سياستهاي روسيه در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار است.

«والديمير پوتين» بعد از اين كه براي سومين بار سكان رهبري روسيه را به دست

گرفت ،در نخستين روز فعاليت خود در كرملين طي فرماني با عنوان «تدابيري براي اجراي

سياست خارجي روسيه» وزارت امور خارجه اين كشور را موظف به حداكثر تالش در
اين زمينه كرد« .والديمير پوتين» رئيسجمهوري روسيه خطاب به وزارت امور خارجه اين
كشور با تأكيد بر لزوم حل و فصل موضوع برنامه هستهاي ايران از راههاي سياسي ،اين
وزارتخانه را موظف به حداكثر تالش در اين زمينه كرد .در دستور پوتين آمده است :بايد

تالش كرد وضع پيرامون برنامههاي هستهاي ايران صرفأ از راههاي سياسي و ديپلماتيك
حل و فصل شود.

رئيسجمهوري روسيه در اين فرمان همچنين بر لزوم حل و فصل اختالفات درباره

موضوع فعاليتهاي هستهاي ايران از طريق برقراري گفتگوها بر اساس اصول گام به گام
و اقدام متقابل تاكيد كرد .همه اين موارد نشان ميدهد كه روسيه نگاه ويژهاي به برنامه

هستهاي ايران دارد .عالوه بر اين نماينده روسيه در سازمان ملل به مناسبت روز سازمان

ملل ،كشورهاي غربي و از جمله امريكا را بهخاطر تالشهاي يكجانبه درباره بحران سوريه

مورد انتقاد قرار داده است .سرگي الوروف در جديدترين اظهارات خود اقدامات كشورهاي

غربي عليه ايران را به باد انتقاد گرفته است(.نیمون)44-45 :1397،
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-3-5جمهوری خلق چین

چین به عنوان متحد نزدیک کره شمالی برای بیش از نیم قرن ،دریافته است که تنها

با کمک کردن به رژیم پیونگ یانگ از طریق ارسال کمکهای منظم غذایی و نفتی خواهد
توانست وجود دولتی باثبات در مرزهای شمال شرقی خود را تضمین نماید .از زمانی که
پکن در سال  1979سیاست اقتصادی درهای باز را در پیش گرفت ،هویت ایدئولوژیکی این
کشور با کره شمالی به طور قابل مالحظه ای دچار تغییر شد؛ هرچند تالش ها برای حفظ
روابط دوستانه با این کشور همچنان به عنوان اولویت مهم سیاست خارجی چین ادامه یافت.

()Glaser and Liang,2008:173

چین در شبه جزیره کره نه تنها به دنبال تداوم توسعه روابط با کره شمالی ،بلکه حفظ

و گسترش نفوذ خود در شمال نیز می باشد .این کشور بر خالف امریکا مصمم است تا از

فروپاشی کره شمالی جلوگیری به عمل آورد .چین آخرین متحد رسمی ،بزرگترین شریک

گذاری در کره شمالی می باشد .چین همواره شبه جزیره کره را به عنوان حوزه نفوذ خود

قلمداد کرده و برای اتحاد مجدد شبه جزیره کره از طریق اصالح اقتصادی این کشور فعالیت
می کند .در همین راستا ،چین سیاست عدم اشاعه سالح های هسته ای،عدم وقوع جنگ و

عدم فروپاشی رژیم کره شمالی را در رأس سیاست های خود قرار داده است .این مسئله

نشان می دهد که زمانی منافع چین در شبه جزیره کره تأمین خواهد شد که کره شمالی در
جهت اصالحات اقتصادی به ویژه اتخاذ رویکرد سیاست درهای باز گام برداردAlexan� ( .

)dre,2014:103

چین زمانی قادر خواهد بود به منافع و اهداف استراتژیک خود در منطقه دست یابد که

سیاست میانه و متعادلی را نسبت به کلیه بازیگران مهم و تأثیر گذار بر روند تحوالت شبه
جزیره اتخاذ نماید ،بدین معنا که ناچار به انتخاب و گزینش میان بازیگران برای تداوم و
توسعه روابط و همکاری ها نباشد .زیرا چین از یک طرف دارای روابط مهم و ارزشمندی با

امریکاست و از طرف دیگر در مورد عاری سازی شبه جزیره کره از سالح های هسته ای در

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

تجاری ،تأمین کننده اصلی انرژی و منبع مهمی در ارسال کمک های بشردوستانه و سرمایه
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منطقه با امریکا و سایر کشورهای قدرتمند دارای اشتراک نظر می باشد .چین در گفتگوهای

شش جانبه تالش خواهد کرد تا به منظور کسب وجهه منطقه ای مد نظر خود نقش مهمی
را در پیشبرد موفقیت آمیز گفتگوها و کسب نتایج مطلوب از آن ایفا نماید.

گسترش صلح و ثبات منطقه ای نه تنها رشد اقتصادی چین بلکه تسلط و نفوذ منطقه

ای این کشور را بیش از پیش افزایش داده و با کاستن از قدرت و نفوذ منطقه ای امریکا مانع

از احیای مجدد قدرت منطقه ای ژاپن خواهد شد .بنابراین تداوم همکاریها با کلیه کشورها

از جمله کره شمالی می تواند تضمین کننده رشد و توسعه فزاینده اقتصادی و سیاسی چین
در آینده باشد .از این رو چین با احتیاط بیشتری نسبت به تحریم های اعمال شده علیه کره

شمالی واکنش نشان داده و نهایت تالش خود را در جهت تعدیل و کاهش تحریم ها علیه
این کشور به کار می گیرد(.آزکان)56 :1397،

در مقابل چین به عنوان عضو  NPTکشوری متعهد به حمایت از عدم اشاعه سالح های

هسته ای ،عدم ارائه کمکهایی برای توسعه و انتقال سالح های هسته ای به دولتهای فاقد این

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

سالح ها و بازیگران غیر دولتی و ممانعت یا حتی مخالفت با دستیابی دولتهای فاقد سالح
های هسته ای به این گونه سالح ها می باشد .لذا این کشور متعاقب آزمایش هسته ای کره

شمالی در اکتبر  2006به گونه ای بی سابقه از اعمال تحریم ها در چهارچوب قطعنامه 1718
حمایت کرد)Shen,2006:59(.

این کشور تاکنون بنا به دالیلی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،مخالف جدی اعمال

تحریم های اقتصادی بر کره شمالی است -1.محدود کردن کمک های غذایی و سوخت می
تواند بی ثباتی و حتی فروپاشی رژیم کره شمالی را در پی داشته باشد که تحقق این مسئله

خود عاملی برای هجوم مهاجران و آوارگان کره ای به چین خواهد شد و امنیت مرزهای این
کشور را با تهدید جدی روبرو خواهد کرد -2.پکن قوی ًا مخالف این دیدگاه امریکاست که
اعمال فشار بر پیونگ یانگ نهایت ًا به تسلیم و پایبندی کره شمالی به رژیم عدم اشاعه منجر
خواهد شد .چین بر این باور است که وضع تحریم های اقتصادی تنها موجب تهاجمی تر

و غیر قابل پیش بینی تر شدن سیاست خارجی این کشور می شود-3.چین معتقد است

وضع تحریم های اقتصادی می تواند بیشترین صدمات را بر بخش آسیب پذیر جامعه یعنی
روستاییان و نه نخبگان شهری و نظامیان وارد کند-4نگرانی چین از این است که مشارکت این

کشور در اعمال تحریم های جامع و گسترده بر کره شمالی آسیب جبران ناپذیری را برروابط
دو کشور وارد ساخته و نفوذ چین را بر پیونگ یانگ کاهش دهد(.شاپوری)23 :1397،
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موضع چین در رابطه با پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران نیز به گونه ای است

که این کشور احساس می کند به واسطه روابط گسترده اقتصادی و انرژی خود با جمهوری

اسالمی ایران به ویژه در زمینه تأمین سوخت مورد نیاز جهت افزایش رشد اقتصادی

کشور بطور پیوسته تحت فشار است ،چرا که تأمین سوخت از اهمیت بسیاری برای چین
برخوردار است .بنابراین مشابه آنچه در مورد مواضع چین نسبت به کره شمالی گفته شد ،به
شکلی دیگر در خصوص جمهوری اسالمی ایران نیز صادق است .سیاست چین در قبال

توسعه سالح های هسته ای توسط کره شمالی نشان داده که پکن اولویت بیشتری برای
رژیم عدم اشاعه قائل است .زیرا این کشور نمی خواهد شاهد اشاعه سالح های هسته ای

به بازیگران دولتی و غیر دولتی مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه باشد.

لذا همانگونه که چین ترجیح می دهد تا موضوع کره شمالی را از طریق گفتگوهای

شش جانبه و نه شورای امنیت پیگیری کند تا گرفتار بی ثباتی و ناامنی منطقه شرق دور در
خواستار حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای جمهوری اسالمی ایران نه از طریق
تحریم های جدی شورای امنیت بلکه از طریق گفتگو است .از لحاظ منطقه ای اقتصاد چین

همچنان به رشد سریع خود ادامه می دهد و منافع پکن در خاورمیانه نیز در حال افزایش
است .چین به منظور ارتقای روابط دوستانه با کشورهای منطقه نیازمند خاورمیانه باثبات و
آرام است .یک محیط مستعد اشاعه وضعیت منطقه را پیچیده تر ساخته و احتماالً به منافع
چین آسیب خواهد زد .پکن معتقد است توسعه سالحهای هسته ای یا مسابقه تسلیحات

هسته ای منطقه خاورمیانه را بی ثبات کرده و امنیت انرژی را که از اهمیت بسیاری برای
چین برخوردار است دچار مشکل کرده است)Ying,2017:5-6( .

بنابراین همانگونه که اشاره شد نه تنها منافع استراتژیک چین در شبه جزیره کره بلکه

مجموعه ای از عوامل مهم امنیتی موجب شده تا این کشور با حمایت جدی از پیونگ یانگ

در قالب میزبانی و هدایت گفتگوهای شش جانبه و مقاومت در برابر وضع تحریم های
سنگین شورای امنیت از اتخاذ هرگونه اقدام غیر ضروری علیه کره شمالی ممانعت به عمل

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

نتیجه وضع تحریم های سخت اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل نشود ،به همان میزان نیز
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آورد ،حال آنکه نقش چین در موضوع هسته ای جمهوری اسالمی ایران تا حدی تعدیل
کننده تحریم های اقتصادی صرف ًا به دلیل تضمین امنیت انرژی می باشد)Saalman,2013:21( .
-6نگاه جامعه شناسانه سیاسی به کارزار انتخاباتی امریکا با تأکید بر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی
ایران و کره شمالی

جامعه امریکا کماکان از تشتت فکری و بی ثباتی اندیشه ای رنج می برد .وضعیت بغرنج

امریکا از نظر شکاف طبقاتی و کاهش توان اقتصادی برای پوشش نقاط ضعف در جامعه

باعث شده تا امریکا درگیر نوعی بحران هویت شود .برای فهمیدن بازه نوسان این تشتت

فکری شاید هیچ زمانی بهتر از انتخابات سال  2020نباشد.اندیشکده شورای روابط خارجی

امریکا طی یک پرسشنامه،دیدگاه های کاندیداهای دموکرات انتخابات  2020را در مورد
جمهوری اسالمی ایران و توافق هسته ای پرسیده است .این پرسشنامه برای همه نامزدها
ارسال و پاسخ همه آنها در آن درج شده است.سوال این بود :آیا مجددا به برنامه جامع اقدام
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مشترک(برجام) سال  2015ملحق خواهید شد؟ برای الحاق به آن آیا تغییری در توافق الزم
است و اگر هست چه تغییری؟

پاسخ اکثرکاندیداها به این شرح بوده است:

این اشتباه بزرگی از سوی رئیس جمهور ترامپ بود که از توافق هسته ای با جمهوری

اسالمی ایران خارج شد برجام به برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران شفافیت داده و

برنامه تسلیحات هسته ای را حداقل ده سال به عقب برده بود.اکنون بدون توافق جمهوری
اسالمی ایران می تواند به سرعت میزان غنی سازی اورانیوم را افزایش داده و زمان رسیدن

به سالح هسته ای را کاهش دهد.
آنها در حالیکه شدیدا ً از یک توافق هسته ای با جمهوری اسالمی ایران حمایت می
کردند اذعان نمودند که نباید ساعت را به عقب برگردانیم و وانمود کنیم آسیب هایی که

رئیس جمهور طی چند سال گذشته وارد ساخته هرگز رخ نداده است.توافق  2015براساس

مذاکرات دامنه دار با جمهوری اسالمی ایران ی ها بدست آمده ،پس می توانیم برای یک راه
حل بلند مدت تالش کنیم .ما چهار سال را در دوره ترامپ از دست دادیم خروج ازبرجام
یک اشتباه استراتژیک بود .ما توافق را به نفع جمهوری اسالمی ایران انجام ندادیم .ما این

کار را کردیم چون به نفع امنیت ملی ما بود .این توافقنامه به منزله یک توافق دقیق و قابل
بررسی بود که جمهوری اسالمی ایران را دائم و پایدار از دستیابی به سالح هسته ای منع
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می کرد .این امر اکنون مورد تأیید نامزد نهایی حزب دموکرات یعنی جو بایدن و بسیاری
از اقشار جامعه امریکا شامل افراد و گروه های سیاسی ذی نفوذ نیز می گردد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در تیرماه سال جاری برای دیدار کیم جونگ اون

رهبر کره شمالی وارد منطقه غیر نظامی روستای صلح در مرز دو کره شد.

درمالقات ترامپ و اون ،ترامپ رهبر کره شمالی را به کاخ سفید دعوت کرد .بعد از این

دیدار گزارش هایی منتشر شد مبنی براینکه دولت ترامپ دیگر اصراری بر خلع سالح هسته
ای این کشور ندارد و صرف ًا به انجماد برنامه هسته ای کره شمالی قناعت خواهد کرد .دولت

ترامپ در حال بررسی سیاست انجماد کامل برنامه هسته ای کره شمالی برای آب کردن یخ
روابط واشنگتن با پیونگ یانگ است.

سیاست خارجی ترامپ در چند سال اخیر مسیر پر پیچ و خمی را دنبال کرده است .اما

آقای ترامپ باالخره با عواقب سیاست های متناقص خود روبرو شده است .ترامپ تاکنون
جنگ گرا.

در تیرماه سال  1398حساس ترین لحظه در دوره ریاست جمهوری ترامپ به وقوع

پیوست .بعد از آنکه جمهوری اسالمی ایران پهپاد جاسوسی امریکا را در نزدیکی تنگه

هرمز سرنگون کرد،ترامپ در ابتدا دستور حمله به برخی از مواضع جمهوری اسالمی ایران
را صادر کرد و در نهایت از تصمیم خود منصرف شد.در این لحظه حساس،تناقض های

سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسالمی ایران به خوبی آشکار شدند.او از توافق هسته ای

خارج شد و کمپین فشار حداکثری را علیه جمهوری اسالمی ایران شروع کرد .او همچنین

بدنبال جلوگیری از جنگ دیگری در خاورمیانه بود .اما دستیابی به این دو هدف به صورت
همزمان امکان پذیر نبودند .شاید او تصور می کرد که جمهوری اسالمی ایران تحت فشار

تسلیم خواهد شد یا اینکه از موضع ضعف به میز مذاکره بازخواهد گشت .اما سناریوی
محتمل تر این است که او در مورد عواقب اقدامات خود فکر نکرده بود.
ظاهرا ً آقای ترامپ قصد دارد که پیش از انتخابات  2020تصویر یک معامله گر ماهر

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

دو تصویر متمایز از خود در افکار عمومی شکل داده است یک تصویر معامله گر و دیگری
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را از خود به تصویر بکشد اما خطرات بزرگی پیش روی جامعه امریکا قرار دارند .ممکن
است او توافق های بدی را با کشورهای دیگر امضاء کند و برای همیشه سطح نفوذ امریکا

در سطح دنیا را کاهش دهد(.محمد زاده)7-10 :1398،
نتیجهگیری

شاید پیچیدهترین و سختترین مشکل قدرتهای بزرگ نظیر ایاالت متحده آمریکا و

فدراتیو روسیه با جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی مسأله قدرت اتمی و فعالیتها و

برنامههای این دو کشور در راستای انرژی اتمی باشد .مسائل پراهمیت دیگر ،مثل تروریسم،
حقوق بشر و ...چنانچه رهبران مسئول کشورهای مزبور تصمیم بگیرند که این مسائل را

مورد توجه قرار دهند ،براحتی قابل حل شدن هستند .اما مشکل پرونده هستهای جمهوری
اسالمی ایران و کره شمالی بسیار ژرف است و تبدیل به یکی از مشاجرات عمومی و

بینالمللی گردیده است .براین اساس در این نوشتارسعي گردید تا به نگرش قدرتهای
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بزرگ و دخیل در پرونده هستهای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی یعنی روسیه
 ،آمریکا و چین پرداخته شود .در سالهای اخیر بخصوص از سال  2006تاکنون که

موضوع دستاوردهای هستهای جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی در رسانهها مطرح

گردید موضوع هستهای دو کشور جنبه بینالمللی یافته و باعث حساسیت قدرتهای بزرگ
گردیده است .آمریکا به شدت مخالف دستیابی جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی به
انرژی هستهای (خواه صلح آمیز و خواه در راستای تسلیحات نظامی) میباشد و خواهان
تحریمها و افزایش فشارها از طریق شورای امنیت گردیده وتاکنون چندين قطعنامه تحریم
را به همراه دیگر متحدانش برعلیه جمهوری اسالمی ایران صادر نموده است.همچنین در

این مقاله تالش گردیده از منظرهای مختلف به برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و
کره شمالی نگریسته شود .همانگونه که اذعان گردید اگرچه از نظر ماهیتی می توان پرونده
هسته ای کره شمالی را بی ارتباط با پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران دانست .اما

محیط امنیتی و شرایط سیاسی که این دو پرونده در آن شکل گرفته اند و به مرحله کنونی
رسیده است تا حد بسیاری به هم شبیه و از برخی جهات به هم وابسته اند .در این حین

جایگاه برخی قدرت های بزرگ جهانی نظیر امریکا ،روسیه و چین بسیار پر رنگ تر می

باشد و نوع رفتار و معیار این بازیگران با برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و کره
شمالی متفاوت ،تبعیض آمیز ،دارای پیچیدگی و متأثر از منافع اقتصادی و استراتژیک آنها
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در منطقه خاورمیانه و خاور دور است .کشورامریکا نگران این مسئله هست که تداوم
فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران موجودیت اسراییل را در منطقه با تهدید

و بحران روبرو کند .به همین دلیل تالش می کند با هدایت سیاستها و مواضع کشورهای
منطقه خاورمیانه نه تنها مانع از دستیابی جمهوری اسالمی ایران به اهداف صلح آمیز خود

شود بلکه از تغییر سیاستهای کشورهای منطقه به سمت هسته ای شدن نیز جلوگیری به
عمل آورد .در خصوص کره شمالی امریکا در جستجوی خلع سالح اتمی یا حتی المقدور

انجماد هسته ای این کشور بدون دادن هرگونه امتیاز و حضور کامل در منطقه شرق دور و

شبه جزیره کره می باشد .روسیه و چین از جمله مخالفان اصلی اعمال تحریم های گسترده
علیه جمهوری اسالمی ایران می باشند که لزوم تضمین منافع آنها در منطقه خاورمیانه،

زمینه ساز اتخاذ گامهایی در جهت تعدیل تحریم ها شده است .نکته حائز اهمیت این است
که حمایت روسیه و چین از جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با کره شمالی به مراتب
عنوان منطقه حوزه نفوذ این کشور مانع از هسته ای شدن کشورهای منطقه شود .روسیه نیز

با هدف مقابله با سیاستهای یکجانبه گرایانه امریکا و نیز دستیابی به اهداف اقتصادی خود

در شبه جزیره کره تالش می کند تا امنیت و موازنه قوا در منطقه به دور از هرگونه بحران و
فضای امنیتی خاص حفظ شود .در پایان باید به این نکته اشاره شود که رژيم هاي بين المللي
خصوص ًا بخش هاي امنيتي آنها توسط صاحبان قدرت به وجود میآيند و توسط همين
قدرت هاي بزرگ است كه روزي نابود میشوند و در چارچوب اين رژيم ها هيچ جايگاه

ی نظیر جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی نمیتوان
مهمیبراي كشورهاي جهان سوم 

قائل گرديد .این مباحث نشانگر این است که کلیه رژیمهای امنیتی بینالمللی نظیر  NPTو
غیره که توسط صاحبان قدرت تأسیس و تدوین گردیدهاند کام ً
ال تبعیض آمیز میباشند ،و
فقط و فقط در راستای منافع قدرتهای بزرگ به نگارش درآمدهاند این امر در عدم اجازه
به حق دستیابی جمهوری اسالمی ایران به انرژی هستهای کام ً
ال مشهود است.

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و ...

کمتر می باشد .چین تالش می کند تا با ایجاد ثبات و امنیت در منطقه شبه جزیره کره به
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