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مقدمه
 )1394 دی   16(  2016 ژانوی��ه   6 روز 
تلویزیون دولتی کره ش��مالی اعالم کرد که 
این کشور یک بمب هیدروژنی را به صورت 
»کام��اًل موفقیت آمیز« آزمای��ش نموده و به 
این ترتیب توان هس��ته ای خود را به س��طح 
باالت��ری ارتقاء داده اس��ت. ای��ن چهارمین 
آزمایش هس��ته ای کره شمالی از سال 2006 
و اولین آزمایش بمب هیدروژنی این کشور 
محسوب می شود. آزمایش بمب هیدروژنی، 
پیونگ یانگ را در می��ان قدرت های دارای 
بمب های حرارتی هس��ته ای1 ق��رار می دهد. 
البته تردیدهای��ی نیز در مورد صحت ادعای 
دولت کره ش��مالی دربارة چنین آزمایش��ی 
وجود دارد. برخی معتقدند تکانه ای که ادعا 
می ش��ود در اثر آزمایش بم��ب هیدروژنی 
ایجاد شده، قوی تر از تکانۀ ناشی از آخرین 
آزمایش هسته ای کره شمالی در سال 2013 
نبوده اس��ت. کس��انی ک��ه این اس��تدالل را 
مطرح می کنند بر این باورند که وقوع زلزلۀ 

1. thermonuclear powers 

5/1 ریش��تری در یکی از مناطق ش��رقی کره شمالی، ناشی از انفجار 
در سایت آزمایشی »پیونگی-ری«2 بوده است.

ی��ک م��اه بع��د، در روز ۷ فوری��ه )1۷ بهمن 1394( ب��ار دیگر 
کره ش��مالی خبرس��از ش��د. این بار دول��ت این کش��ور اعالم کرد 
»به عن��وان بخش��ی از برنام��ۀ فضای��ی صلح آمی��ز خ��ود«، ماهواره  
کوانگمیونگس��ونگ-43 را به فضا پرتاب نموده اس��ت؛ ماهواره ای 
ک��ه به نقل از تلویزیون کره ش��مالی »هر 94 دقیق��ه یک بار به دور 
زمین می چرخد«. با وجود این، آنچه باعث واکنش ها و نگرانی های 
جهانی شد نه خود ماهواره، بلکه موشک بالستیکی بود که با استفاده 
از آن، این ماهواره به فضا پرتاب ش��د. موش��ک مذک��ور یونها4 نام 
دارد و بُرد آن 5600 مایل، برابر با 9000 کیلومتر، اس��ت. هدف این 
نوشتار، بررسی دالیل و پیامدهای احتمالی این دو اقدام کره شمالی 

در سطوح داخلی، منطقه ای )شرق آسیا( و جهانی است. 

دالیل آزمایش هسته ای و موشکی کره شمالی
آزمایش بم��ب هیدروژنی )در صورتی که صحت داش��ته باش��د( و 
پرتاب ماهواره با استفاده از موشک با بُرد 9000 کیلومتر از سوی کره 
ش��مالی، دارای اهداف و دالیلی در هر دو س��طح داخلی و خارجی 
اس��ت. در س��طح داخلی، تداوم تالش رهبر جوان کره ش��مالی برای 
تثبیت ق��درت خود، اس��تمرار توهم زایی در میان مردم کره ش��مالی 

2. Punggye-ri
3. Kwangmyongsong-4
4. Unha 

آزمایش های هسته ای و موشکی 
کره شمالی: دالیل و پیامدها

پس از وقوع زلزله ای 5/۱ ریشتری در یکی از مناطق شرقی کره شمالی در اواسط دی ماه ۱۳۹۴، دولت این 
کش�ور اعام کرد که این زلزله مربوط به آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هیدروژنی بوده اس�ت. یک ماه 
بعد، یعنی در اواسط بهمن، پیونگ یانگ با استفاده از یک موشک بالستیک با برد ۹000 کیلومتر، ماهواره ای 
را به فضا پرتاب نمود. این اتفاقات باعث واکنش های زیادی در س�طح جهان و بویژه در میان کش�ورهای 
همسایة کره شمالی شده است. در این نوشتار به دالیل و پیامدهای این دو اقدام کره شمالی پرداخته می شود.

اشاره:

مهدی شاپوری*

تحلیل

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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آزمایش های هسته ای و موشکی کره 
شمالی: دالیل و پیامدها

دربارة قدرت کشورش��ان و انحراف افکار عموم��ی از اوضاع وخیم 
داخلی بویژه بحث خشکسالی و قحطی در این کشور، سه عامل بسیار 
مهم محس��وب می شوند. در مورد مس��ئلۀ اول یعنی تالش رهبر جوان 
کره ش��مالی برای تثبیت قدرت خود در داخل کش��ور باید گفت در 
ای��ن نوع نظام ها معموالً رهبران جدید برای نش��ان دادن اقتدار خود و 
تثبیت موقعیت خویش، دست به اقداماتی مانند تصفیه  رقبا و مخالفان، 
اعمال سرکوب های ش��دید و یا هر نوع رفتار دیگری که برای آنها و 
جامعۀ تحت فرمانروایی ش��ان نوعی حس اقت��دار و عظمت را تداعی 

کند، می زنند. 
»کی��م جونگ اون« جوان، در طول 4 س��ال و اندی که بر جایگاه 
رهب��ری کرة ش��مالی تکیه زده، تا کن��ون چند تن از ش��خصیت های 
معروف و قدرتمند کره ش��مالی را به روش ه��ای مختلف از بین برده 
اس��ت. چانگ سونگ تائک )نظامی و سیاستمدار بلند پایه کره شمالی 
و ش��وهر عمه کیم جونگ اون(، جونگ یونگ جین )ش��وهر خواهر 
چانگ سونگ تائک و سفیر سابق کره شمالی در کوبا(، جانگ یونگ 
چول )برادزاده چانگ س��ونگ تائک و س��فیر س��ابق کره شمالی در 
مالزی(، هیون یونگ چول )وزیر دفاع سابق( و ری یونگ گیل )رئیس 
ستادکل ارتش آزادی بخش خلق کره ش��مالی( از جمله برجسته ترین 
مقام��ات سیاس��ی و نظامی بوده اند ک��ه تا کنون ب��ه بهانه های مختلف 
مورد غضب رهبری جوان کره ش��مالی قرار گرفته و به شیوه های بعضاً 
وحش��تناکی اعدام گشته اند. یکی دیگر از شیوه هایی که »کیم جونگ 
اون« تالش کرده تا از طریق آن به تثبیت موقعیت داخلی خود بپردازد، 

جنگ و زورنمایی در مقابل دشمنان خارجی است.
در کش��وری که مردمانش امکان ارتباط با جهان بیرون را ندارند 
و هنوز در تفکرات کمونیس��تی سیر می کنند و در نتیجه، فاقد درک 
درس��تی از وضعیت جهان هس��تند، یکی از ارکان اصلی مشروعیت 
رهبری، نش��ان دادن عزم و ارادة جدی در مقابله با امپریالیسم است. 
این عزم و اراده با اس��تفاده از شیوه هایی مانند لفاظی، ایجاد تنش ها و 
درگیری های نظامی و همچنین نمایش قدرت و توان نظامی برخورد 
با دش��منان و امپریالیست ها خود را نش��ان می دهد. کیم جونگ اون 
از زمانی که به قدرت رس��یده تا کنون، همۀ این موارد را انجام داده 
است. هم برای دشمنان و امپریالیست ها خط و نشان های بسیار کشیده؛ 
ه��م تنش ها و درگیری های مرزی مقطعی با کرة جنوبی ایجاد کرده 
و هم آزمایش های هس��ته ای و موش��کی نس��بتاً زیادی صورت داده 
اس��ت. از 1993 تا 2016 کره ش��مالی در مجم��وع ۷ مرتبه آزمایش 

موشکی انجام داده، که 3 مورد آن از 2013 
ت��ا 2016، یعنی در دوران کیم جونگ اون، 

اتفاق افتاده است. 
همچنی��ن کره ش��مالی تا کن��ون چهار 
آزمای��ش هس��ته ای ص��ورت داده، که دو 
مورد آن در چهار س��ال دوران رهبری کیم 
جونگ اون بوده است. همان گونه که عنوان 
شد، اس��تمرار توهم زایی در میان مردم کره 
شمالی در مورد قدرت کشورشان، از دیگر 
اهداف و دالیل آزمایش بمب هیدروژنی و 
پرتاب ماهواره با موش��ک بالستیک به فضا 
محس��وب می ش��ود. تداوم حیات حکومت 
کمونیستی-اس��تبدادی کره شمالی در بیش 
از دو دهۀ بعد از فروپاش��ی نظ��ام دوقطبی، 
عمدت��اً مره��ون همین رویک��رد توهم زایی 
بوده است. حکومت کره شمالی که یکی از 
عقب مانده تری��ن و ناکارآمدترین رژیم های 
س��یایی در سطح جهان به ش��مار می رود، از 
هر ابزار و مس��ئله ای برای القاء توهم برتری 
خ��ود در مقاب��ل دش��منان بیرونی اس��تفاده 
می کند. ب��رای نمونه، در جریان جام جهانی 
2014 برزیل، تلویزیون کره شمالی با هیجان 
اعالم کرد که تیم ملی فوتبال این کش��ور با 
شکس��ت ژاپن، آمریکا و چین به فینال جام 
جهان��ی راه یافته و باید در ب��ازی فینال برابر 
پرتغال بازی کند. این در حالی است که تیم 
فوتبال کره ش��مالی موفق به حضور در جام 

جهانی 2014 برزیل نشده بود. 
از ای��ن منظر، اق��دام ب��ه آزمایش بمب 
هیدروژن��ی و پرت��اب ماهواره با موش��ک 
بالس��تیک با برد 9000 کیلومت��ر به فضا، در 
ادام��ۀ همان سیاس��ت توهم زای��ی در مورد 
قدرت حکومت کره ش��مالی در میان مردم 
این کش��ور قابل بحث است. انحراف افکار 
عمومی از خشکس��الی و قحطی شدیدی که 
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گفت��ه می ش��ود از دهۀ 1990 ب��ر زندگی و 
حیات مردم کره شمالی سایه افکنده و طبق 
برآورد برنامۀ غذایی جهانی1 سازمان ملل تا 
کنون جان هزاران نف��ر را گرفته و میلیون ها 
نف��ر را در معرض گرس��نگی و س��وءتغذیه 
قرار داده اس��ت، را می ت��وان به عنوان یکی 
دیگر از دالیل اقدام حکومت کره ش��مالی 
در آزمایش های هس��ته ای و موشکی مطرح 
نم��ود. در اواخر خ��رداد 1394 دولت کره 
ش��مالی اعالم کرد که »بدترین خشکس��الی 
در صد سال گذشته همچنان در کره شمالی 
ادام��ه دارد و این مس��ئله خس��ارات زیادی 
را به مزارع کش��اورزی وارد کرده اس��ت«. 
در اوای��ل تیرماه 1394 س��فیر کره ش��مالی 
در ای��ران در دیدار با رئی��س جمعیت هالل 
احم��ر کش��ورمان، درخواس��ت اضطراری 
نخس��ت وزیر کشورش از جمهوری اسالمی 
ایران برای کمک را مط��رح نمود و گفت: 
تأمی��ن  آس��یایی  بس��یاری کش��ورهای  »از 
ابزارهای مورد نیاز برای رفع خشکس��الی و 
بهبود شرایط کش��اورزی را تقاضا کردیم و 
از ایران نیز درخواس��ت داری��م تا هر اندازه 
در ت��وان دارد، در ای��ن زمین��ه کمک حال 
کره ش��مالی باش��د«. این اولین ب��ار بود که 
حکومت ک��ره ش��مالی به خشکس��الی در 
این کش��ور اعتراف کرد که این خود نشان 
می دهد حتی شعار رهبران این کشور در دو 
دهۀ گذش��ته مبنی بر اینک��ه »دو بار در روز 
غذا بخوریم«، نیز نه تنها نتوانس��ته مشکالت 
را برطرف نمای��د، بلکه وضعیت وخیم تر از 
پیش شده است. از این رو نباید تعجب کرد 
که کش��وری با چنین وضعیت اسفناکی که 
مردمانش ب��رای فرار از قحط��ی به خوردن 
علف ه��ای کوه��ی پن��اه برده اند، اق��دام به 

1. World Food Programme 

آزمایش بمب هیدروژنی و پرتاب ماهواره با موش��ک بالس��تیک با 
برد 9000 کیلومتر می کند. از این رو به نظر می رس��د انجام این قبیل 
اقدامات از س��وی حکومت کره شمالی، برای دور نگه داشتن افکار 
عمومی از مس��ائل اساسی و س��رگرم نمودن آنها با مسائل حاشیه ای 
همچون ماجراجویی های نظامی و انحراف افکار عمومی از مسائل و 

مشکالت اصلی این کشور انجام می گیرد. 
توهم خودبزرگ بینی را می ت��وان از دیگر مبانی جهت دهنده به 
اقدامات حکومت کره ش��مالی برش��مرد. رهبران نظام های فردی و 
اس��تبدادی با توجه به جایگاه و اقتداری که در کش��ور خود دارند، 
معموالً تصور نادرس��تی از نظام بین الملل و مس��ائل بین المللی دارند. 
در واق��ع آنها تصور می کنند هم��ان جایگاهی که در داخل دارند را 
می توانند در نظام بین الملل نیز داشته باشند یا حتی ممکن است برای 
حفظ تصوری که نس��بت به ابهت شان در داخل وجود دارد، اقدام به 
رفتاره��ای نامتعارفی در نظام بین الملل کنند. رهبران چنین نظام هایی 
ب��رای فریفت��ن افکار عموم��ی داخل��ی، عامدانه تص��وری را ایجاد 
می کنند، ولی به مرور زمان خودشان نیز در دام همان تصور ساختگی 
می افتند و این ممکن اس��ت باعث اشتباهات و خطاهای استراتژیک 
غیرقابل جبرانی گردد. اقدام حکومت کره شمالی در آزمایش بمب 
هیدروژنی و پرتاب ماهواره به فضا با موش��ک بالستیک با برد 9000 

کیلومتر، از این منظر قابل درک است.
عالوه بر این موارد که عمدتاً به مس��ائل داخلی کره شمالی ربط 
دارن��د، می توان چند دلی��ل خارجی را نیز ب��رای اقدامات اخیر کره 
ش��مالی مطرح نمود. تالش رهبر جوان کره شمالی برای نشان دادن 
عزم راسخ خود در تداوم سیاست خارجی این کشور یکی از دالیلی 
است که در این راستا می توان به آن اشاره نمود. در واقع با آزمایش 
بمب هیدروژنی و پرتاب ماهواره با اس��تفاده از موش��ک بالستیک، 
کیم جونگ اون می خواهد به دنیا بگوید که کره شمالی همچنان به 
مسیر سابق و کنونی خود ادامه خواهد داد و انتظارات در مورد تغییر 
در رفتار و سیاست خارجی حکومت این کشور بی نتیجه است. بحث 
نیاز رهبر کره ش��مالی به شناسایی خود از س��وی جامعه بین المللی، 
به عن��وان رهبری قدرتمند و با ارادة قوی، نیز می تواند مطرح باش��د. 
یعنی از طریق چنین اقداماتی، رهبر کره ش��مالی به جامعۀ بین المللی 
ای��ن پیام را می دهد ک��ه بای��د او را به عنوان رهبری ق��وی و دارای 
جایگاه مس��تحکم مورد شناس��ایی قرار دهن��د و اراده و توان وی را 

جدی بگیرند.
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احس��اس تهدید از جانب برخی همس��ایگان و بی اعتمادی نسبت 
به بعضی دیگر و نیز ادراک از تهدید آمریکا موضوع دیگری اس��ت 
که به رفتار و اقدامات کره شمالی شکل می دهد. در میان همسایگان، 
پیونگ یان��گ، کره جنوبی را به عنوان دش��من ب��زرگ خود تعریف 
می کن��د. این حس دش��منی ریش��ه در تج��ارب گذش��ته و همچنین 
تفکرات کمونیس��تی حکوم��ت حاکم بر کره ش��مالی دارد. ژاپن و 
هر کش��ور دیگری که متحد آمریکا باش��د نیز از منظ��ر رهبران کره 
شمالی دشمن محس��وب می شود. در سطح نظام بین الملل هم رهبران 
کره ش��مالی به آمریکا به عنوان تهدی��دی وجودی برای امنیت و بقاء 
حکومت خود می نگرن��د. بعد از انجام آزمایش بمب هیدروژنی، در 
بیانیه ای که به مناسبت این اتفاق از تلویزیون دولت کره شمالی قرائت 
ش��د، آمده است: »تا زمانی که ایاالت متحده آمریکا به طور کامل از 
سیاست خصمانۀ خویش در مورد کره شمالی دست نکشد، نه توقفی 
در روند توس��عۀ سالح های هسته ای ایجاد خواهد شد و نه اقدامی در 

راستای خلع سالح هسته ای؛ حتی اگر آسمان نیز به زمین برسد«. 
عالوه بر این، کره ش��مالی به همسایگانی مانند چین و روسیه نیز 
اعتم��اد ندارد؛ چون به رغم دریافت برخ��ی حمایت ها و کمک ها از 
این دو کش��ور، آنها نش��ان داده اند تمایلی به مقابله با فشارها یا حتی 
کاهش اثرات آنها بر پیونگ یانگ ندارند. به هر حال این رویکرد نیز 
قابل درک است، چون چین و روسیه دو عضو شورای امنیت هستند 
و در مقابله با اشاعۀ هسته ای خود را مسئول می دانند. همسایگی کره 
ش��مالی با این دو کشور، هر چند که پیونگ یانگ رویکرد خصمانه 
نسبت به آنها ندارد، اما بر محاسبات مقامات پکن و مسکو تأثیرگذار 
است. در چنین ش��رایطی که حکومت کره شمالی خود را تنها و در 
معرض دش��منان بیرونی تصور می کند و نسبت به دوستان سابق خود 
نیز اعتمادی ندارد، تا اندازه ای طبیعی اس��ت که به فکر »خودیاری«1 
باشد و برای حفظ بقای خویش تالش کند به سالح های مخرب تری 
دس��ت یاب��د. در واقع از ای��ن منظ��ر، آزمایش بم��ب هیدروژنی و 
موش��ک بالستیک با برد 9000 کیلومتر توسط پیونگ یانگ با هدف 
»بازدارندگی«2 انجام گرفت. در بیانیۀ منتش��ر ش��ده توسط تلویزیون 
کره شمالی پس از آزمایش بمب هیدروژنی آمده است: »کره شمالی 
به عنوان یک دولت هس��ته ای مس��ئولیت پذیر، تا زمانی که نیروهای 
دش��من به حاکمیتش دس��ت درازی نکنند، اس��تفاده کنندة اول3 از 
1. Self-help
2. Deterrence 
3. First use

سالح هسته ای نخواهد بود و همچنین هرگز 
ابزارها و تکنولوژی سالح هسته ای را تحت 
هیچ ش��رایطی ]به دیگران[ انتق��ال نخواهد 
داد«. این نش��ان از جای��گاه بازدارندگی در 
تفک��ر حکومت کره ش��مالی به ط��ور عام و 
اق��دام اخیر آن در آزمایش بمب هیدروژنی 
و موشک بالس��تیک دوربرد به طور خاص، 

دارد. 
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه کره 
ش��مالی مبنی بر اینکه »هنوز تمام پیشنهادها 
ب��رای حفظ صل��ح و ثبات در ش��به جزیره 
]ک��ره[ و در ش��مال ش��رق آس��یا از جمله 
پیشنهادها برای توقف آزمایش های هسته ای 
ما و بس��تن ق��رارداد صل��ح در ازای توقف 
رزمایش های مش��ترک نظامی آمریکا معتبر 
است«، نیز می تواند تأییدی باشد بر این نکته 
که حکومت کره شمالی از جانب آمریکا و 
متحدانش در منطقه تهدیدی را برای وجود 
خود متصور اس��ت؛ که ای��ن تصور تهدید، 
نق��ش مهم��ی در اقدام��ات و رفتارهای این 

کشور ایفا می کند.

پیامدهای اقدامات کره شمالی
آزمایش بمب هیدروژنی و پرتاب ماهواره 
با استفاده از موشک بالستیک با برد 9000 
کیلومتر از س��وی کره ش��مالی، پیامدهایی 
را برای این کش��ور، در منطقۀ شرق آسیا و 
در جهان در پی خواهد داش��ت. در داخل، 
قدرت کیم جونگ اون ب��ا انجام این قبیل 
اقدام��ات بی��ش از پی��ش تقوی��ت خواهد 
ش��د. البته افزایش فشارهای بیرونی بر کره 
ش��مالی، با توجه به خشکس��الی و قحطی 
ک��ه هم اکنون در این کش��ور وجود دارد، 
مطمئناً وضعیت زندگی مردم را دش��وارتر 
و اس��فناک تر از قبل خواهد کرد. تعطیلی 
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پارک صنعتی کیس��ونگ1 )پ��روژه ای که 
کرة جنوبی در س��ال 2004 در خاک کره 
شمالی راه اندازی کرده و 124 کمپانی کره 
جنوبی در آن فعالیت داش��تند( خس��ارتی 
بزرگ برای کره ش��مالی، بویژه مردم این 
کش��ور، محس��وب می ش��ود. اهمیت این 
پروژه برای کره ش��مالی به اندازه ای است 
ک��ه حکومت این کش��ور نی��ز تعطیلی آن 
را »اع��الم جنگ« از س��وی ک��ره جنوبی 
خوانده اس��ت. البته کریستوفر گرین، یکی 
از کارشناس��ان برجسته مس��ائل شرق آسیا 
و ک��ره ش��مالی، در مقال��ه ای ادع��ا کرده 
اس��ت که »اقدام قاطعانه برای بستن پارک 
کیس��ونگ در نزدیک تری��ن زمان ممکن« 
جزو آخرین دستورالعمل های کیم جونگ 

ایل به پسرش بوده است. 
اس��تدالل وی ای��ن اس��ت ک��ه رهبران 
کره ش��مالی نس��بت به نیات کره جنوبی از 
راه ان��دازی پارک کیس��ونگ مظن��ون بوده 
و معتقدن��د این پروژه ممکن اس��ت »اس��ب 
تروای��ی« برای نفوذ در کره ش��مالی باش��د. 
اگرچ��ه ب��ا توجه ب��ه اینکه طب��ق برآوردها 
صادرات کره شمالی در 2014 معادل 3/164 
میلیارد دالر بوده اس��ت، نمی ت��وان اهمیت 
بس��یار زیاد پارک کیس��ونگ در مناسبات 
اقتصادی و تج��اری کره ش��مالی را نادیده 
گرفت. س��االنه بیش از 50 ه��زار کارگر از 
کره ش��مالی در این پروژه مشغول کار بوده 
و بیش از 100 میلیون دالر دستمزد دریافت 
می کرده  ان��د. ش��یوة کار پارک کیس��ونگ 
این گون��ه بوده که محص��والت نیمه تمام2 و 
مواد خام از کره جنوبی به کره شمالی صادر 
و در مجموعۀ کیسونگ توسط شرکت های 

1. Kaesong Park 
2. semi-finished products 

کره جنوبی که در آنجا مستقر هستند، تبدیل به کاال شده و دوباره به 
کره جنوبی صادر می شدند. 

ه��ر چند در این فرآیند جز حق الزحم��ه ای که به کارگران کره 
ش��مالی می دادن��د، منفعت دیگ��ری نصیب پیونگ یانگ نمی ش��د، 
ام��ا ارزش تم��ام واردات و صادراتی که در راس��تای فعالیت پارک 
کیس��ونگ صورت می گرف��ت، در ارزیابی تج��ارت خارجی کره 
ش��مالی محاس��به می ش��د. این به لحاظ تبلیغاتی برای حکومت کره 
ش��مالی، که بخش عمده ای از حیات خود را مدیون تبلیغات است، 
در مجموع می توانس��ت مفید باش��د. شاید این مس��ئله بر محاسبات 
حکومت کره شمالی در »اعالم جنگ« خواندن اقدام سئول در بستن 
پارک کیس��ونگ بی تأثیر نبوده اس��ت. عالوه بر این، آزمایش های 
اتم��ی و موش��کی اخیر حکومت کره ش��مالی ممکن اس��ت باعث 
برهم خوردن روند مثبتی ش��ود که در مجم��وع تجارت خارجی این 
کش��ور، از 1998 به بعد طی نموده اس��ت. تجربه نش��ان داده بعد از 
هر آزمایش اتمی از س��وی کره شمالی، تجارت خارجی این کشور 
دچار افت قابل توجهی شده است. با توجه به اینکه چین اخیراً اعالم 
ک��رده »از تصویب قطعنامه ای که کره ش��مالی را مجبور به پرداخت 
هزینه اقدامات اخیر خود کند، حمایت می کنیم«، احتمال تحریم  ها و 
فشارهای جدید و در نتیجه، افزایش مشکالت پیش روی کره شمالی 

باالست.
پکن بزرگترین طرف تجاری کره شمالی محسوب می شود. سهم 
چین در تجارت خارجی کره شمالی از حدود 50 درصد در 2004 به 
90 درصد در 2014 رسیده است. در سال 2014 ارزش واردات کره 
ش��مالی حدود 4/5 میلیارد دالر بوده، که از این میزان 4 میلیارد دالر 
س��هم صادرات چین به این کشور اس��ت. همچنین در 2014 ارزش 
کل صادرات کره ش��مالی حدود 3/2 میلیارد دالر برآورد شده، که 
2/9 میلیارد دالر از این مقدار س��هم واردات پکن از این کشور بوده 
اس��ت. با وجود این و با توجه به اینکه به نظر می رسد ارادة پکن برای 
تنبیه کره ش��مالی به دلی��ل اقدام اخیر این کش��ور در آزمایش بمب 
هیدروژنی و موش��ک بالس��تیک با برد 9000 کیلومتر جدی اس��ت، 
احتماالً فش��ارهای جدیدی بر پیونگ یانگ اعمال شود؛ که با توجه 
به وضعیت اس��فناک داخلی این کشور، مش��کالت گسترده تری را 
گریبان گیر مردم کره ش��مالی خواهد کرد. چین ع��الوه بر اینکه به 
دلیل عضوی��ت دائم در ش��ورای امنیت و نیز به عن��وان یک قدرت 
بزرگ در مقابله با اقدامات کره شمالی احساس مسئولیت می کند، به 
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آزمایش های هسته ای و موشکی کره 
شمالی: دالیل و پیامدها

دالیل مرب��وط به امنیت ملی خود نیز مالحظاتی در رابطه با اقدامات 
کره شمالی دارد. 

اول اینکه هر چند چین در لیس��ت دش��منان کره شمالی نیست و 
بنابراین س��ال ح های پیونگ یانگ خطر فوری متوجه پکن نمی کند، 
اما معم��والً در روابط بین الملل به دولت هایی مانند کره ش��مالی که 
رفتارش��ان غیرقابل پیش بینی است، اعتماد چندانی وجود ندارد. دوم 
اینکه با افزایش رفتارهای تحریک کنندة کره شمالی، حضور آمریکا 
در شرق آسیا به بهانۀ برخورد با اقدامات این کشور تقویت می شود؛ 
که چنین چیزی با توجه به تالش های واشنگتن برای مهار چین، اساساً 
در راستای منافع پکن نیست. همچنین کره جنوبی و ژاپن به عنوان دو 
متحد اصلی آمریکا و دو رقیب بزرگ چین در ش��رق آسیا، به بهانۀ 
تهدید کره شمالی، توان دفاعی و نظامی خود را بیش از پیش تقویت 
خواهند کرد. این به احس��اس ناامنی پک��ن دامن می زند و در نهایت 
به شکل گیری و تش��دید معمای امنیت1 و افزایش رقابت های نظامی 
و تس��لیحاتی می انجامد؛ مسئله ای که چینی ها تالش زیادی نموده اند 
از آن دوری کنند و رش��د مس��المت آمیز خود را پیگیری نمایند. به 
ه��ر حال به همۀ این دالیل، احتماالً چین با فش��ارها بر پیونگ یانگ 
همراه��ی خواهد کرد و این نیز باعث بدتر ش��دن وضع داخلی کره 

شمالی خواهد شد.
روس��یه به عنوان یکی دیگر از ش��رکای تجاری کره شمالی که 
ارزش تجارت��ش با پیونگ یانگ در 2013 برابر با 104 میلیون دالر و 
در س��ال 2014 معادل 92 میلیون دالر بوده است، نیز عالوه بر داشتن 
مالحظاتی ش��بیه مالحظات چین، به دلیل فشارهای اقتصادی که در 
اثر کاهش ش��دید قیمت نفت و همچنین فش��ار تحریم های غرب بر 
این کش��ور وارد شده، به نظر می رس��د نه تنها تمایل یا توان حمایت 
از پیونگ یان��گ را ندارد، بلکه به احتمال زیاد در اعمال فش��ارها بر 
حکوم��ت کره ش��مالی همراهی خواهد کرد. مس��کو بع��د از اعالم 
آزمایش بمب هیدروژنی توس��ط کره ش��مالی، ای��ن اقدام را »نقض 
فاحش قوانین بین المللی و قطعنامه های ش��ورای امنیت« خواند و در 
مورد خطر افزایش تنش ها در شبه جزیرة کره هشدار داد. به هر حال 
همراهی روسیه با فشارها بر حکومت کره شمالی، پازل انزوای کامل 
پیونگ یان��گ را تکمیل می کند و مردم کره ش��مالی را در وضعیت 

بدتری قرار خواهد داد.

1. Security Dilemma 

اقدام��ات اخیر کره ش��مالی در س��طح 
منطق��ه ای باعث تالش بیش��تر ژاپ��ن و کره 
جنوبی ب��رای افزایش ت��وان نظامی خود در 
جهت مهار تهدی��دات پیونگ یانگ خواهد 
ش��د. وزارت دفاع آمریکا اع��الم کرده که 
در حال بررس��ی همۀ جنبه های احتمالی ارائۀ 
یک سیستم دفاع موش��کی بالستیک تاد2 به 
کره جنوبی اس��ت. این سامانه توانایی انهدام 
موش��ک های کوتاه برد و میان ب��رد را قبل از 
اصابت به هدف دارد. همچنین آمریکا اخیراً 
یک سیستم موشکی پاتریوت دیگر را به کره 
جنوبی تحویل داده است. به هر حال اقدامات 
اخیر کره ش��مالی، ژاپن و ک��ره جنوبی را به 
افزایش هزینه ه��ای نظامی و تقویت بنیه های 
دفاع��ی خوی��ش ترغیب خواهد نم��ود. این 
موضوع نه تنها بر مناس��بات و موازنۀ قوا میان 
ای��ن دو کش��ور و کره ش��مالی تأثیر خواهد 
گذاش��ت، بلکه بدلیل اختالف��ات تاریخی و 
ژئوپلیتیکی بین توکیو و س��ئول و نیز این دو 
با پکن و همچنین بین ژاپن و روس��یه بر س��ر 
جزایر کوریل )س��رزمین های شمالی به تعبیر 
ژاپنی ها( می تواند باعث چرخه ای از تنش و 

تعارض در شرق آسیا گردد. 
یکی دیگر از پیامده��ای مهم منطقه ای 
اقدامات اخیر کره ش��مالی، نزدیکی بیش��تر 
ژاپن و کره جنوبی به آمریکا و تقویت انگیزة 
حمایت آنه��ا از سیاس��ت ها و رویکردهای 
واش��نگتن در شرق آس��یا و همچنین مسائل 
جهانی خواهد بود؛ مس��ئله ای که آمریکا از 
آن اس��تقبال می کند. این در حالی است که 
حضور بیشتر آمریکا در این منطقه و افزایش 
حمایت این کش��ور از ژاپ��ن و کره جنوبی 
برای مه��ار چین و مقابله با کره ش��مالی، به 
بدت��ر ش��دن وضعی��ت خواه��د انجامید. از 

2. THAAD
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این منظر ش��اید بتوان گف��ت که تنش ها در 
ش��به جزیرة کره تا حدود زیادی در راستای 
منافع ایاالت متحده اس��ت، چون هم باعث 
کاهش اختالفات س��ئول و توکیو، به عنوان 
دو متحد اصلی آمریکا در منطقه، می ش��ود 
و ه��م ای��ن دو را ب��ه واش��نگتن نزدیک تر 
می گرداند. چنین چیزی خوش��ایند چین که 
ب��ا کره جنوب��ی، ژاپن و آمریکا مش��کالتی 
دارد و روسیه که با ژاپن اختالفات سرزمینی 
دارد، نخواه��د ب��ود. عالوه بر ای��ن موارد، 
ممکن اس��ت کره جنوبی و ژاپن در شرایط 
خاصی به س��الح هس��ته ای فکر کنند و آن 
را ب��رای ایجاد ت��وازن در مقابل تهدید کره 

شمالی مفید ارزیابی نمایند.      
در س��طح جهان��ی نی��ز آزمای��ش بمب 
هیدروژنی توس��ط کره ش��مالی، که تا قبل 
از این تنها کش��ورهای مح��دودی از جمله 
آمریکا و روس��یه از چنین قابلیتی برخوردار 
بوده اند، اتفاق مهمی محسوب می شود. این 
مس��ئله در کنار آزمایش موش��ک بالستیک 
با ب��رد 9000 کیلومتری که کره ش��مالی با 
اس��تفاده از آن ماه��واره ای را به فضا پرتاب 
نموده اس��ت، اهمیت بیش��تری پیدا می کند. 
در واق��ع بحثی که در اینجا مطرح می باش��د 
و ب��ه نگرانی ه��ا دام��ن زده، این اس��ت که 
پیونگ یان��گ می تواند با ق��رار دادن نمونۀ 
کوچک ش��دة1 بمب هیدروژنی بر روی این 
موش��ک بالس��تیک با ب��رد 9000 کیلومتر، 
محدودة گسترده تری از جهان را در تیررس 
اهداف هس��ته ای خود قرار دهد. همان گونه 
که ب��ر روی نقش��ۀ زیر نش��ان داده ش��ده، 
موش��ک بالس��تیکی که کره ش��مالی اخیراً 
آزمایش کرده اس��ت بخش وسیعی از کره 

زمین را پوشش می دهد.

1. Miniaturised type  

البت��ه این به معنای توان مس��لم کره ش��مالی در هدف قرار دادن 
نق��اط هدف نخواهد بود زیرا انواع مختلفی از ماهواره ها و رادارهای 
جاسوس��ی و هش��داردهنده و سیستم های دفاع موش��کی پیشرفته از 
س��وی ایاالت متحدة آمریکا و متحدانش در نق��اط مختلف جهان، 
از جمله ش��رق آس��یا، مس��تقر ش��ده، که می توانند با هر نوع تهدید 
موشکی مقابله کنند. هم اکنون در منطقۀ شرق آسیا و در اطراف کره 
ش��مالی، یک رادار متحرک از نوع AN/TPY، یک پایگاه رادار 
دریا-پایه و بیش از 50 کش��تی جنگی مجهز به سیستم دفاع موشکی 
بالس��تیک Aegis و رادار Spy-1 متعلق به آمریکا حضور دارند. با 
این وضعیت و با اس��تقرار سیستم دفاع موشکی بالستیک تاد در مرز 
دو کره، بعید اس��ت موشک کره ش��مالی بتواند از این همه رادار و 
سیستم بگریزد و خود را به هدف برساند. به فرض اینکه کره شمالی 
به مس��یر غرب موش��ک ش��لیک کند نیز رادارها و سیستم های دفاع 
موشکی پیش��رفته ای در مناطق مختلف اروپا، بویژه شرق این قاره و 
همچنین در خاک آمریکا مس��تقر هستند که احتمال فرود آمدن آن 

را بسیار کم می کنند. 

آزمایش های کره شمالی؛ بهانه ای تازه برای ایران هراسی
آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی هر چند ارتباطی به جمهوری 
اسالمی ایران ندارد، اما دشمنان و تندروهای مخالف ایران که از هر بهانه ای 
برای ترویج ایران هراسی و حمله به توافق هسته ای دریغ نکرده و نخواهند 
کرد، اقدامات اخیر پیونگ یانگ را دستاویزی برای تداوم رویکرد خود 
در مورد کش��ورمان قرار داده اند. جیمز وس��لی، از رؤسای سابق سازمان 
س��یا، ویلیام گراهام، مشاور ریگان در امور علمی و از مدیران ناسا، هنری 
کوپر، مدیر ابتکار دفاع اس��تراتژیک )جنگ س��تارگان( و مذاکره کنندة 
ارش��د گفتگوهای دفاعی و فضایی با ش��وروی، فریت��ز ارمارت، رئیس 
ش��ورای اطالعات ملی، پتر وینسنت پری، از مقامات ارشد سابق سیا و از 

ل
حلی

ت
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دستیاران ویژه ریگان، اخیراً مقالۀ مشترکی را در »نشنال اینترست ریویو« 
منتش��ر نموده و در آن تالش کرده اند بین مسیری که دولت بیل کلینتون 
در مورد کره شمالی در پیش گرفت و مسیری که باراک اوباما در رابطه 

با ایران برگزیده است، نوعی شبیه سازی انجام دهند. 
آنها در این این مقاله نوشته اند که »ایران برنامۀ هسته ای صلح آمیز 
خ��ود را به منظ��ور فریب دادن اوبام��ا، رفع تحریم ه��ای بین المللی و 
جلوگیری از اقدام نظامی غرب قربانی کرده است، در حالی که بدون 
ش��ک یک برنامۀ نظامی مخفی زیرزمینی از س��وی این کشور دنبال 
می ش��ود. به همین خاطر اس��ت که تحت توافق هسته ای، ایران اجازة 
بازرسی از تأسیسات نظامی  و مصاحبه با دانشمندانش را نمی دهد«. این 
مقامات ارش��د امنیتی سابق آمریکا می گویند: »بر اساس گزارش های 
س��ازمان بین المللی انرژی اتمی و منابع دیگر، ارزیابی  ما این است که 
ایران احتماالً سالح هسته ای دارد«. یکی از سرمقاله نویسان »نیویورک 
پس��ت« نی��ز در مقاله  ای با اتکا ب��ه تصاویر ماه��واره ای گزارش اخیر 
اس��ترتفور1 در مورد تغییر و تحوالت در س��ایت نظامی پارچین، ادعا 
می کند که »ایران هم اکنون به ص��ورت مخفیانه در حال ارتقاء برنامۀ 
هس��ته ای خود اس��ت«. وی با اش��اره به نگرانی ها در مورد تهدیدات 
ای��ران و کره ش��مالی، خطاب به رئیس جمهور آین��دة آمریکا عنوان 
می کند: »برای خلع س��الح دولت های یاغی، شما نمی توانید صرفاً به 

توافقات هسته ای مهر و موم شده، تکیه کنید«.

نتیجه گیری
آزمایش  بمب هیدروژنی و موش��ک بالس��تیک توس��ط کره شمالی، 
موج��ی از انتقادات نس��بت به این کش��ور و اب��راز نگران��ی در مورد 
پیامدهای این اقدام برای امنیت منطقه ش��رق آس��یا و جهان را به دنبال 
داش��ته اس��ت. هر چند انجام این آزمایش ها توسط کره شمالی، بدون 
تردید پیامدهایی را در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی در پی خواهد 
داش��ت، اما به نظر می رس��د در این مورد اغراق شده است. کسانی که 
در مورد پیامدهای این گونه اقدامات کره شمالی به صورت اغراق آمیز 
بحث می کنند، عمدتاً تحت تأثیر پارادایم امنیت در دوران جنگ س��رد 
هس��تند. واقعیت این اس��ت که سالح هس��ته ای از زمانی که آمریکا و 
شوروی به توازن هسته ای دست یافتند، به دلیل مسئلۀ تخریب تضمینی 
دوجانب��ه2 اهمی��ت خود را به عنوان ی��ک برگ برن��ده در منازعات و 
مناس��بات ژئوپلیتیکی جهان از دست داد. سالح هسته ای فقط توانست 
1. Stratfor 
2. Mutually Assured Destruction

در ش��رایطی که منحصراً در اختی��ار آمریکا 
بود باعث تس��لیم ژاپن در جنگ جهانی دوم 
ش��ود و بعد از آن، هیچ گاه برای دارندگانش 

امتیازآور نبوده است. 
همچنین فروپاشی شوروی، اشتباه و ضعف 
تفکری که می گوید س��الح هس��ته ای امنیت 
می آورد را به طور واضحی برای همگان عیان 
ساخت. وضعیت امروز کرة شمالی با جمعیت 
25 میلیون��ی و ارزش کل تجارت خارجی ۷ 
میلی��ارد دالری )ش��امل ص��ادرات 3 میلیارد 
دالری( نیز نش��ان می دهد که سالح هسته ای 
نه تنها لزوماً امنیت س��از نیس��ت، بلکه ممکن 
است باعث تباهی و بیچارگی ملتی شود. البته 
داش��تن سالح هسته ای و توس��عۀ آن به عنوان 
ابزاری بازدارنده در زرادخانه های تس��لیحاتی 
موضوع مهمی اس��ت، اما آنچه غیرعقالنی و 
غیراخالقی اس��ت، صرف هزینه های گسترده 
و به خط��ر انداخت��ن زندگی ی��ک ملت برای 
رس��یدن به چنی��ن س��الح های ناکارامدی در 
دنیای امروز، اس��ت. در عصر کنونی، تالش 
برای توسعۀ سالح هس��ته ای به قیمت انزوای 
بین الملل��ی، تحریم ه��ای فلج کنن��ده، ع��دم 
توس��عۀ اقتص��ادی و تکنولوژیک��ی و ناتوانی 
در ایده س��ازی و برندس��ازی جهانی و اشاعۀ 
ق��درت نرم، حاکی از دور بودن و نش��ناختن 
روندهای اصلی جهانی است. تاریخ مملوء از 
نمونه هایی اس��ت که نشان می دهد کسانی که 
نتوانس��ته اند روندهای بنیادی��ن جهانی دوران 
خود را درک کنند، نه تنها فرصت اثرگذاری 
مثب��ت بر ای��ن روندها را از دس��ت می دهند، 
بلکه محکوم به شکست هستند. تمام اعمال و 
اقدامات حکومت کره شمالی و نتایج آن در 

این چارچوب قابل درک است.

آزمایش های هسته ای و موشکی کره 
شمالی: دالیل و پیامدها


