فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی)
سال چهاردهم ،شماره چهل و ششم ،بهار 1398
تاریخ دریافت97/10/14 :
تاریخ تصویب98/01/28 :
صفحات55 -25 :

بررسی عوامل تعیینکننده در توازن نظامی شبه جزیره کره





محمدحسن شیخ االسالمی

دانشیار و رئیس دانشکدهی روابط بینالملل وزارت امور خارجه

حسین شاه مرادی
کارشناس ارشد مطالعات آسیای شرقی ،دانشکده روابط بینالملل وزارت امورخارجه

چکیده
شبه جزیره کره به عنوان سرزمینی کهن و استرراتژیک ،جایگتاه یکتی از پیچیتدهتترین معمااتای صتحنه
بین الملل است و عواملی چون تداوم شرایط جنگی به سبب عدم امضتا پیمتان صتل و اکرفتا بته یتک پیمتان
آتشبس شکننده ،سریزهجویی مداوم ایاالت مرحده نسبت به کره شمالی و تتش بترای برانتدازی ککومتت آن
کشور باعث پیچیدهتر شدن شرایط نظامیدر آن سرزمین گردیده که به تبع آن منطقه شمال شترقی آستیا را نیتز
تحت تاثیر خود قرار داده است .ضمناً این دشمنی دیرپا باعث ایجاد پیماناای نظامیمیان دو کره با قتدرتاتای
جهانی و منطقهای گردیده است که به نوبه خود ،تأثیر بسزایی در تعادل نظامیمنطقه دارد .در این وضتعیت ،بتاال
گرفرن تنشاا میان کره شمالی و ایاالت مرحده در دوره ریاست جمهوری دونالتد ترامتو و افتزایش تهدیتدات و
تحریکات طرفین در مواجهه با یکدیگر ،لزوم بررسی دقیق وضعیت نظامیدر شبه جزیتره کتره را بتیش از پتیش
برجسره مینماید .شوااد پژواش نشان میداد ،که از بعد کمیت ،کره شمالی در بسیاری از فاکروراتا نستبت بته
امسایه جنوبی خود برتری چشمگیری دارد ،اما کره جنوبی به سبب امپیمانی با ایتاالت مرحتده توانستره استت
کیفیت نیرواای نظامی خود را بسیار باالتر ببرد .با این وجتود ،عتواملی چتون ستش اتای غیرمرعتار و قتدرت
موشکی و اسرهای ،تقابل اکرمالی در شبه جزیره کره را بسیار خطرناک مینماید.
واژگان کلیدی :ایاالت مرحده امریکا ،توانمندیاای نظامی ،سش اسرهای ،شبه جزیره کره ،کره جنتوبی
و شمالی
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مقدمه
ارچند قدرت ملی کشتوراا دارای ابعتاد گونتاگون نظتامی ،سیاستی ،اقرصتادی ،اجرمتاعی،
جغرافیایی و  ...میباشد ،اما به اعرقاد بسیاری از کارشناسان ،معیار نهایی قدرت ملتی ،توانمنتدی
نظامیاست .قدرت نظامی ،به طور امزمان امکان دفتا در برابتر دشتمنان ختارجی و داخلتی و
پیگیری منافع مدنظر رابران را برای کشوراا فتراام متیستازد .قتدرت نظتامی بته رو اتای
مخرلفی قدرت دولت را در داخل و ختار مرزاتا بیتان و پیتادهستازی نمتوده و ضتمناً یکتی از
مهمررین ابزاراایی است که به شکلگیری و تثبیت قدرت سیاسی کمک میکنتد ( & Tellis
 .)et al, 2000: 133یکی از مهمررین مسائلی که در کوزه قتدرت و توانمنتدی نظتامیمطتر
است ،بررسی و شناخت عناصر و عوامل مؤثر بر قدرت نظامی و امکان محاستبه قتدرت نظتامی
کشورااست .این کقیقت که کشوراایی مانند عراق با پارهای از شاخصاای کلی نظتامی ،جتز
قدرتاای به نسبت مهم طبقهبندی میشدند ،ولتی انگتامیکته توانمنتدی نظتامیآن در بوتته
آزمایش گذارده شد ،شکست مفرضحانهای به خود دید .به تبع این مورد نشانگر آن بود که بترای
درک مبانی و عناصر قدرت نظامی فقط نمیتوان به بررسی برخی امکانات مشهود نظامی (مانند
تعداد نیرواا و توانمندیاای آماد و پشتریبانی) اشتاره و ستایر عوامتل نظیتر آمتوز  ،رانامته،
رابری ،تجربه ،آمتادگی و مهتارت را از نظرگتاه دور داشتت (زرقتانی .)1387 ،گرچته الگواتای
فراوانی در خصوص شاخصاای قدرت نظامیارائه ارائه گردیده است ،اما الگتویی کته تلتیس و
امکاران وی ارائه کردهاند یکی از جامعترین و مناسبترین الگواای موجود میباشد .بر مبنتای
این الگو ،عناصر و مرغیراای نشان داندهی قدرت نظامیکشوراا عبارتاند از:
 منابع راابردی ،شامل :بودجهاای دفتاعی ،نیتروی انستانی ،زیربنتای نظتامی ،مؤسستاتپژواشی ،توسعه ،آزمون و ارزشیابی رزمی ،پایگاهاای صنایع دفاعی ،پشریبانی و تدارکات جنگی؛
 توان تحتول پتذیری شتامل :تهدیتداا و راابرداتا ،روابتط لشتکری و کشتوری ،روابتطنظامیخارجی ،رانامه ،آموز و سازماندای ،ظرفیت و قابلیت نوآوری؛
 توان و کارآیی رزمی ،شامل :توانایی نیتروی زمینتی (نیرواتای پیتاده نتامنظم ،نیرواتایاماانگ پیاده و توپخانه ،نیرواای رزمیترکیب شدهی اولیه ،تهتاجم اماانتگ در عمتق ،نبترد
مبرنی بر دانش) توانایی نیروی دریایی (دفا و مین گتذاری ستاکلی ،نبترد ستاکلی؛ نبترد ضتد
سطحی ،نبرد زیر دریایی ،کنررل دریایی و  )...توانایی نیروی اتوایی (کاکمیتت و دفتا اتوایی،
دفا ضداوایی پیش رفره ،دفا دریایی ،پشریبانی اتوایی ،نتابودی ااتدا مرحترک کستاس و
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برتری اطشعاتی و .(Tellis &et al, 2000:90) )...
امانطور که مشکظه گردید ،به منظتور بررستی توانتایی نظتامیو دفتاعی کشتوراا ،متوارد
مرعددی باید مدنظر قرار گرفره و مقایسه شوند .اما چنین بررسی جامعی در مورد کتره شتمالی و
جنوبی ،پژواشی بسیار مفصل را طلب مینماید و ضمناً در مورد بسیاری از شاخصاتای مطتر
شده ،اطشعات موثقی در ارتباط با کره شمالی در دسررس نمتیباشتد .بتراین استاس ،در مقالته
کاضر تش خوااد شد ،آن دسره از مرغیراایی که در شبه جزیره کتره کتائز بیشتررین اامیتت
اسرند و ضمناً درمورد آناا اطشعاتی موثق دردسررس میباشد ،بررستی شتوند .از جملته ایتن
موارد میتوان به بررسی پیماناای امنیری و دفاعی دو کره ،اسرراتژیاای نظامی ،ستش اتای
مرعار دو کشور ،بررسی سش اای کشرار جمعی در شبه جزیره کره و برنامهی استرهای کتره
شمالی اشاره نمود که در ادامه به آناا خواایم پرداخت.
پیشینه پژوهش
آنچه در بررسی ادبیات پژواش ،بیش از ارچیز جلتبنظتر متینمایتد ،بررستی تتک بعتدی
وضعیت نظامیدر شبه جزیره کره است .بنحوی کته نظتر بته چتالش برانگیتز شتدن مستالهی
اسرهای کره شمالی ،اکثر مطالعات و پژواشاای انجام شده ،بر شکلگیتری ،توستعه و نهایرتا
آثار امنیری آن بر منطقه و روابط قدرتاای بزرگ مرمرکز شده است .ضتمنا در اکثتر قریتب بته
اتفاق مطالعات موجود ،وضعیت نظامیشبه جزیره به عنوان بخش کوچکی از بررسی چالشاتای
موجود بین قدرتاا بررسی شده و بحث وضعیت نظامیو عوامل موثر بر آن در شبه جزیره کتره
به صورت مجزا و جامع مورد مطالعه و پژواش قرار نگرفره است.
به عنوان نمونه ،دکرر رضا سیمبر و امکارانش در مقالهای تحت عنوان "قدرتاای بزرگ و
وکدت دو کره" از اتحاد نظامیمیان کره جنوبی و ایاالت مرحده بته عنتوان یکتی از مهمرترین
چالشاا و موانع موجود در راه وقو وکدت نامبردهاند .نویسندگان میافزایند :کضور بیش از سی
و دو ازار نیروی امریکایی در کره جنوبی ،شبه جزیره کره را به سوی نظامیشدن بیش از پتیش
سوق میداد و امیداای باقیمانده پیرامون وکدت را از بین میبرد .ضمنا نکرته اصتلی در متورد
کضور نظامیامریکا در منطقه ،نگریسرن به آن در چهارچوب راابرد امنیری ایتن کشتور در کتل
منطقه و در سایه کضور سایر قدرتاای منطقهای است .چرا که در گزار راابرد امنیتت ملتی
امریکا برای قرن بیست و یک در منطقه شرق آسیا ،شبه جزیتره کتره بته عنتوان یتک منطقته
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راابردی برای امریکا و بر نقش فعال این کشور در این منطقه تاکید میشود .در نریجه براستاس
پیمان دفاعی با کره جنوبی و بتا ایتن استردالل کته موازنته نظتامیدر صتورت نبتودن نیتروی
نظامیامریکا در کره جنوبی به نفع کره شمالی است ،ادامه کضور نظتامیختود را در ایتن کشتور
توجیه میکند (سیمبر و امکاران .)175 ،1392 ،علی مرین فر ،مسئول ستابق بختش اقرصتادی
سفارت جمهوری اسشمیایران در سئول نیز در مقالهای تحت عنوان "وکدت دو کتره و موضتع
ژاپن" در اشارهای کوتاه به وضعیت نظامیدر این منطقه عنوان مینماید :شبه جزیره کره ،تمرکز
قدرتمندترین نیرواای نظامیرا در دوره پس از جنگ سرد کفظ نموده است و ازاران سرباز کتره
شمالی در برابر نیرواای آمریکایی و کره جنوبی ،برای آغاز یک جنگ ویرانگر دیگر آماده اسرند
(مرین فر.)753 :1388 ،
دکرر مجید عباسی و کسین مرادی نیز در مقاله خود با عنوان "جایگاه کره شمالی در روابتط
اسرراتژیک چین و ایاالت مرحده" به شکلگیری برنامه اسرهای پیونگ یانتگ اشتاره نمتوده و
بیان دارند :کره شمالی در اواخر داه  1970برنامه اسرهای خود را آغاز کرده است .تا این زمان،
کره شمالی تعداد زیادی دانشمند اسرهای داشره که در رشرهاای مربوط بته علتوم استرهای در
مسکو تحصیل کرده بودند و کره شمالی نیز گروهاای درستی مترتبط بتا علتوم استرهای را در
دانشگاهاای خود ارائه داد .درساایی مثل فیزیک استرهای ،مهندستی الکررونیتک ،مهندستی
سوخت اسرهای ،و مهندسی رآکرور اسرهای ،و از آن زمان با تمام توان ،برنامه استرهای را بته
عنوان سپر دفاعی خود دنبال میکند (عباسی و مرادی .)93-92 :1394 ،در امین راسترا ،دکرتر
علی باقری و کمید در میافزایند :از زمان مطر شدن مسئله استرهای کتره شتمالی در داته
 ، 1990این موضو امواره برای چین و دیگر قتدرتاتای منطقتهای و فرامنطقتهای از جملته
آمریکا از اامیت خاصی برخوردار بوده است .برنامه اسرهای کره شمالی در دو داه اخیر به یکی
از تهدیدات جدی صل جهانی تبدیل شده است؛ به گونهای که نه شورای امنیت سازمان ملتل و
نه ایچ یک از روسای جمهور آمریکا نروانسرهاند راهکل جامعی برای آن بیابند .کره شتمالی نته
تنها امچنان به بقای خود ادامه میداد بلکه اولین آزمایش اسرهای خود را نیز در سال 2006
انجام داد .پیونگ یانگ در سال  2009و با روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکتا ،دستت بته
دومین آزمایش اسرهای زد .اقدامیکه در سال  2013تکرار شد؛ تا اینکه نهایرا این کشور را به
توانایی ساخت بمب ایدروژنی در سال  2016رساند (یاقری و در .)143 :1397 ،
دکرر مصطفی زارانی و زارا دولت خواه نیز در بخشتی از مقالته ختود بتا عنتوان "مقایسته
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تحریماای اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت "محدودیتاای اعمتال شتده
بر سر برنامه تسلیحاتی کره شمالی به واسطهی تحریماای شورای امنیت را مورد بررستی قترار
دادهاند .نویسندگان عنوان میدارند :تحریماای موشکی و تسلیحات نظامی شورای امنیت علیته
کره شمالی برای نخسرین بار در مواد  5 ،4 ،2و  8قطعنامه  1695شورای امنیتت ستازمان ملتل
مرحد اعمال گردیدند و پس از آن ،امگام با تحرکات اسرهای و موشکی آن کشور بر فشار این
تحریماا اضافه گردید .بر این اساس در قطعنامته  1718شتورای امنیتت تاکیتد متیشتود کلیته
کشوراا از عرضه مسرقیم یا غیرمسرقیم ،فرو یا انرقال تسلیحات از طریق کشور یا اتباعشتان
یا با اسرفاده از کشریاا یا اواپیمااای تحت پرچم خود ،کال منشأ آناا خاک کشورشتان باشتد
یا نباشد ،جلوگیری کنند .تسلیحاتی امچون :اتر تانتک جنگتی ،ماشتین آالت زراتی جنگتی،
سیسرماای توپخانه با کتالیبر بتاال ،اواپیمااتای جنگنتده ،الیکوپرراتای تهتاجمی ،رزم ناواتا،
موشک یا سیسرماای موشکی .عشوه بر این ،در ماده  10قطعنامه  1874تصمیمگیری میشتود
که تمهیدات مندر در قطعنامه  1718باید در مورد کلیه تسلیحات و مواد مرتبط و نیز معتامشت
مالی ،آموز فنی ،ارائه توصیه ،خدمات یا کمک مرتبط با تهیه و تدارک ،تولید ،کفظ یا اسرفاده
از تسلیحات به اسرثنای تسلیحات سبک و کوچک و مواد مرتبط با آناا اعمال و اجتر ا گتردد و
کلیه دولتاا موظف میشوند نسبت به عرضه مسرقیم یا غیرمسرقیم ،فرو یا انرقال تسلیحات
سبک و کوچک به کره شمالی اوشیار باشند .ضمنا در ماد ه  11از این قطعنامه کلیته دولتتاتا
موظف میشوند مطابق اخریارات و قانونگذاری ملی خود و اماانگ با کقوق بینالملتل از کلیته
کشریاا به یا از مقصد کره شمالی در کشورشان شتامل بنتادر و فرودگتاهاتا در صتورت وجتود
نگرانیاایی در نریجه دریافت اطشعات بازرسی کنند (زارانی و دولت خواه.)150-149 ،1389 ،
امانطور که اشاره شد ،قدرت نظامیکشوراا و سنجش آناا نیازمند بررسی عوامل مرنتوعی
میباشد و توان نظامیکشوراا بر مجموعهای از عوامل و مرغیراا بسرگی دارد .بر امین استاس،
نویسندگان مقاله کاضرتش نمودهاند تا ضمن بررسی این عوامل؛ مقایسه دو کره را نیز متدنظر
قرار داده و در این راسرا ،ضمن شناسایی اام عوامل موثر بر توازن نظامیدر شتبه جزیتره کتره،
برنامهاای دو کشور جهت توسعه نظامیخود را نیز مورد بررسی قرار داند.
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 -1پیمانهای امنیتی و نظامیدر شبه جزیره کره
 -1-1پیمان دفاعی کره شمالی با اتحاد جماهیر شوروی و روسیه
پس از تشکیل جمهوری دموکراتیتک خلتق کتره (کتره شتمالی) در ستپرامبر  ،1948اتحتاد
جماایر شوروی ثبات و بقای رژیم در کره شمالی را جزو اولویتاای اساسی خود در نظر گرفتت
و به منظور پیشبرد اادا اسرراتژیک و ژئوپلیریک ،کمایت از آن کشور را در دسترورکار شتورااا
قرار داد .در سال  ،1961دو کشور پیمانی امنیری را به امضا رسانیدند که بر اساس آن ،دو کشور
تضمین کردند که در صورت تهاجم خارجی به ار یک از طرفین ،از یکتدیگر پشتریبانی نماینتد.
عشوه بر جنبه امنیری ،اتحاد مذکور باعث گردید تا پیوند میان اکزاب کمونیست دو کشتور یعنتی
کزب کمونیست اتحاد جماایرشوروی 1و کزب کارگران کره نیز تقویت گتردد .بنتابراین ،پیمتان
امکاری ،مودت و کمک مرقابل 2به سنگ بنای روابط شتوروی -کتره شتمالی در دوران جنتگ
ستترد تبتتدیل شتتد ( .)Ginsburgs et al, 1981: 150بنتتابر مشکظتتات ایتتدئولوژیک و
اسرراتژیک ،شوروی پیوند نزدیک با کره شمالی و رویکردی خصمانه نستبت بته کتره جنتوبی را
مدنظر قرار داده بود .با این وجود ،روابط دیرین دو کشور در نیمه دوم داهی  80متیشدی رو بته
افول نهاد؛ چرا که تفکر سیاسی جدید میخائیل گورباچف 3تحتولی عظتیم در رویکترد مستکو در
قبال شبه جزیره را رقم میزد .اتحاد جماایر شوروی برای سالاا سیاست کره واکد با محوریتت
کره شمالی را اتخاذ نموده بود و از به رسمیت شناخرن کره جنوبی بته عنتوان یکتی از اعضتای
جامعهی بینالمللی امرنا میورزید ،اما با فروپاشی اتحاد جماایر شتوروی و پایتان افرتاد ستال
کاکمیت کزب کمونیست در این امپراتوری ،پیونداای ایدئولوژیک با کره شمالی بیمعنا و روابط
دوجانبهی این دو کشور نیز تحوالت اساسی را به خود دید (.)Joo, 2009:108-111
به دنبال کااش سط روابط طرفین و تمرکز روسیه بر اقرصاد که کره جنتوبی را در اولویتت
قرار میداد ،در اواسط داهی  1990میشدی ،رابران روسیه مروجه شدند که ایتاالت مرحتده در
کال افزایش تأثیرگذاری خود در مسائل شبه جزیره بوده و این امر با تأثیر منفی بر منافع امنیری
روسیه در نظر گرفره شد .بر این اساس ،روساا به این نریجه رسیدند که ضمن امکتاریاتای
)1. Communist Party of the Soviet Union (CPSU
2. The DPRK-Soviet Union Agreement on Friendship, Cooperation and
Mutual Assistance
3. Mikhail Gorbachev
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اقرصادی و سیاسی خود با سئول ،به واسطه اکیای روابط دوسرانه با پیونتگ یانتگ ،تأثیرگتذاری
خود بر مسائل شبه جزیره را بازیابند .بنتابراین ،رابتران روستیه از اوایتل ستال  ،1996روابطتی
مرعادل با دو کره را در دسرور کار قرار دادند.
سرنوشت پیمان امنیری  1961با کره شمالی ،یکی از موضتوعات کستاس سیاستت ختارجی
روسیه به شمار میرفت .رابران کره جنوبی باراا و باراا در مورد متادهی  1پیمتان متذکور کته
صراکراً بر دخالت نظامیخودکار طرفین در مناقشه اکرمالی تأکید متیورزیتد ،مراتتب نگرانتی و
دغدغهاای سئول را به گو مقامات فدراسیون روسیه کته جانشتین بشمنتاز اتحتاد جمتاایر
شوروی سابق شده بود ،رسانیده بود .مقامات مسکو ار چند پیمان مذکور را ملغی اعشم نمودنتد،
اما دغدغهاا ی ژئوپلیریکی و امنیری روسیه در شبه جزیره کره به کتدی بتود کته ایتن کشتور را
نمیتوانست نسبت به سرنوشت کره شمالی بی تفاوت بکند .تحت چنین شرایطی روساا خود را
آماد ه مذاکره برای عقد یک پیمان امنیری جدید با کره شمالی که فاقد بند مداخله خودکار نظامی
بود ،کردند .نهایراً پس از دو سال مذاکره و کش و قوساای فراوان ،در نهم فوریهی سال 2000
میشدی ،پیمان دوسری ،کسن امجواری و امکاری میان روسیه و کرهی شمالی 1امضتا گردیتد
).(Joo, 2000
گرم شدن مجدد روابط میان پیونگ یانتگ و مستکو زمتانی آغتاز شتد کته در ستال 2000
والدیمیر پوتین جایگزین یلرسین به عنوان رئیس جمهور روسیه گردید .کیم جونتگ ایتل وی را
به عنوان شریکی بزرگ معرفی نمود و روابط سیاسی به طرز چشمگیری بهبود یافتت ،امتا ایتن
بهبود روابط به گسرر قابل توجه امکاریاای اقرصادی و نظامی منجر نشد و بر این استاس،
انرظارات باال جای خود را به واقعیتاای موجود داده و دو کشور تش نمودنتد تتا دیتدگاهاتا و
انرظارات خود در مورد یکدیگر را براساس امین واقعیتاا تنظیم نمایند ( .)Joo, 2009: 109از
زمان تشدید مجدد مناقشهی اسرهای کرهی شمالی در اواخر سال  ،2002روابط کرهی شمالی و
روسیه بر عمل گرایی ،منافع ملی و بی اعرمادی مرقابل مبرنی بوده است .ضمناً تتداوم برنامتهی
اسرهای کرهی شمالی ام به سردی روابط دو کشور دامن زده است.

1. Treaty on Friendship, Cooperation and Good Neighborly Relations
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 -1-2پیمان مودت ،همکاری و کمک متقابل میاان جمهاوری قلای چاین و
1

کرهی شمالی
در دوران جنگ علیه ژاپنیاا ،روابط نظامی ،سیاسی ،اقرصتادی و فرانگتی نزدیکتی میتان
چینیاا و جنگجویان کرهای شکل گرفت که از آن جمله میتوان به عملیاتاای مشررک علیته
ژاپنیاا با کضور نیرواای ضد ژاپنی مرفق در شمال شرقی 2و نیرواای داوطلب چوستان بترای
اسرقشل 3اشاره کرد .عشوه بر این ،اکثر کمونیستاای کرهای از امان ابردای جنتگ داخلتی در
چین ،کمایت خود از کزب کمونیست آن کشور را اعشم کترده بودنتد .بتر ایتن استاس ،چتین و
نیرواای کمونیست کره روابط ویژه ای شتکل داده بودنتد کته مبنتای آن اشترراکات سیاستی و
ایدئولوژیک بود و این امر ،نوعی کس برادرانهی کمونیسری میان آناا بر انگیخره بود ( Nam,
 .)2010: 15پس از تقسیم شبه جزیره کره و اسرقرار نیرواای کمونیست در کتره شتمالی ،ایتن
روابط دوسرانه ادامه یافره و شکل رسمیتری به خود گرفت؛ چرا کرهی شمالی اکنتون بته یتک
کشور کمونیسری تمام عیار تبدیل شده بود.
مداخله نیرواای نظامیجمهوری خلق چین در جنگ کره به کمایت از کتره شتمالی کته در
اواختتر ستتال  1950انجتتام گردیتتد ،ستترآغاز رونتتدی بتتود کتته در  11جتتوالی  1961بتته پیمتتان
نظامیرسمی میان دو کشور منجر گردید .پیمان مودت ،امکاری و کمک مرقابل طرفین را ملزم
به امکاری و کمک به یکدیگر در صورت کمله به ار یک از آناا مینماید ( Nanto et al,
 .)2010: 9ار چند این اتحاد نظامی کری پیش از انعقاد رسمی نیز به صتورت دو فتاکرور میتان
طرفین پذیرفره شده بود ،اما به عقیدهی بسیاری ،دلیل امضای رسمی این پیمان ،بروز اخرشفات
میان چین و شوروی بود و این پیمان به پکن کمک مینمود تتا در روابتط دو جانبتهی ختود بتا
شوروی دست باال را داشره باشد .به طوری که میتوان اادا چتین از برقتراری ایتن پیمتان را
تأمین منافع امنیری خود در منطقه و کسب مزیت نستبی در رقابتت بتا اتحتاد جمتاایر شتوروی
دانست ( .)Nam, 2010: 16پیمان مذکور ار  20سال یکبار به صورت خودکار تجدید میشود.
این تجدید پیمان تاکنون دوبار و در سالاای  1981و  2001انجام گردیده و بر این استاس ،تتا
سال  2021الزم االجرا میباشد .کق فسخ این پیمان در فواصل زمانی  5ساله مشخصتی قابتل
1. Sino-North Korean Mutual Aid and Cooperation Friendship Treaty
2. Northeast Anti-Japanese Combined Force
3. Chosun Volunteer Forces for Independence
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درخواست میباشد و ار یک از طرفین باید کداقل از یک سال قبل ،موضو را رسماً بته اطتش
طر مقابل برسانند (.)Harrison, 2003: 322
ار چند پیونداای ایدئولوژیک فراوانی میان دو کشور وجود دارد ،اما این قرابتت مرقابتل بتا
شرو اصشکات اقرصادی و اتخاذ مکتانیزم بتازاری چتین تحتت رابتری دنتگ شتیائوپینگ 1و
برقراری روابط دیپلماتیک چین با کره جنوبی در سال  1992رو به واگرایی نهاده است ( Nanto
 . )et al, 2010: 10در کالی که پکن انوز اتحاد نظامیخود را با پیونگ یانگ کفتظ نمتوده و
کمکاای قابل توجهی به آن کشور ارائه میداد ،درسالاای اخیر بسیاری از منافع کره شمالی
و چین به شکل فزآیندهای رو به ناسازگاری نهادهاند .کرهی شمالی شدیداً منزوی و ایتدئولوژیک
باقی مانده است و رویه اقرصادی آن کشور شااد رونتق خاصتی نبتوده استت .در مقابتل ،چتین
تعصب ایدئولوژیک گذشره ا را کنار نهاده ،به اقرصادی عمشً بازار محتور تبتدیل گردیتده و بتا
اتخاذ رویکرد عمل گرایانهی خود به بازیگر مهمی در اقرصاد و سیاست بینالمللتی مبتدل شتده
است.
با وجود تمام این اخرشفات ،بنظر میرسد تا زمانی که کرهی شتمالی بترای چینتیاتا دارای
یک چشم انداز اسرراتژیک باشد ،چینیاا الاقل به طور اسمی ام که شده ،پیمان دفاعی خود بتا
آن کشور را کفظ کنند .گرچه در سالاای اخیر این اتحاد کالت یک جانبه به خود گرفره و دیگر
خبری از رزمایشاای مشررک میان دو کشور نیست ،اما چینیاا کماکان برای کصول اطمینتان
از بقای رژیم در کره شمالی و تضمین منافع امنیری خود در شبه جزیره ،کفظ این اتحتاد نظتامی
را در دسرور کار قرار دادهاند ()Dongjun, 2013:120
2

 -1-3پیمان امنیتی ایاالت متحده و کرهی جنوبی
کمکاای نظامیایاالت مرحده به کره جنوبی از زمان جنگ کره آغاز گردید .به طوری کته
تعداد نظامیان ارتش کرهی جنوبی از  100ازار نفر به بیش از  600اتزار نفتر گسترر یافتت.
سینگمان ری رییس جمهور وقت کره جنوبی ،تا زمانی که ایاالت مرحتده قتول امضتای پیمتان
دفا مرقابل و ارائهی کمکاای مالی به کره جنوبی را مطر ننمود ،به مخالفت با امضای پیمان
1. Deng Xiaoping
2. US-ROK Mutual Defence Treaty of 1951
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آتش بس برای خاتمهی جنگ در شبه جزیره ادامه داد .بنابراین ،مذاکرات بتر ستر مفتاد پیمتان
دفاعی میان دو کشور آغاز گردید ( .)Jonnson, 2011: 3-5نهایراً در اول اکربر  1953پیمتان
دفا مشررک بدون ایچگونه محدودیت زمانی میان ایاالت مرحده آمریکا و جمهوری کره (کره
جنوبی) در واشنگرن به امضا رسید و طرفین بر موارد زیر توافق نمودند:
الف) کل و فصل آن دسره از منازعات بینالمللی که طرفین بته طتور مستالمتآمیتز درگیتر
آناا شوند؛
ب) ارائه مشاوره به یکدیگر در صورت وقو یک کملهی خارجی؛
) به رسمیت شناخرن کمشت به قلمرو طرفین به عنوان تهدیداتی بترای صتل و امنیتت و
پاسخ قاطع به آناا براساس پیمان دفاعی؛
د) اسرقرار نیرواای نظامی ایاالت مرحده در جمهوری کره.
و) تصویب این توافق در کشوراای مزبور و مشرو سازی آن براستاس قتانون اساستی دو
کشور.
ی) اگر ار یک از طرفین خواسرار لغو این پیمان شدند کداقل یکستال پتیش از اجترای آن
باید به یکدیگر رسماً اطش داند (.)Mutual Defence Treaty, 1951: 2-4
مواد  1،3،4،7و  8این پیمان مشابه مواد پیمان دفاعی ایاالت مرحده بتا فیلیپتین ،استررالیا و
نیوزیلند اسرند و به خوبی میتوان الگوی مشابه (الگوی چرخ پرهای) را در این پیماناا مشااده
نمود .پیمان دفا مرقابل توسط پارلمان ار دو کشور تصویب شده و در  17نوامبر  1954اجرایتی
گردید .پیمان دفا مرقابل آغازگر اتحاد کره جنوبی و ایاالت مرحده بود و به چهتارچوب قتانونی
ایاالت مرحده برای اسرقرار نیرواای خود در ایتن کشتور تبتدیل گردیتده استت و براستاس آن
تجهیزات نظامی پیشرفره به این کشور سرازیر شدهانتد ( .)Jonnson, 2011: 6اتد اصتلی
این اتحاد نظامی ،جلوگیری از کملهی مجدد کره شمالی به نیمه جنوبی شتبه جزیتره بتود و در
داهاای پس از امضای آن ،آتشبس در شبه جزیره ار چند با فراز و نشیباای فتراوان امتا در
نهایت کفظ گردیده است .ضمناً ارتش ایاالت مرحده ،امنیت و ثبات کتره جنتوبی را طتی دوران
جنگ سرد و پس از آن تضمین نموده و در نریجته توستعهی سیاستی و اقرصتادی آن کشتور را
تسهیل نموده است (.)Eberstadt et al, 2008: 1
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در سال  2011ایاالت مرحده و کرهی جنوبی از اتخاذ سیاست "بازدارندگی فعال"1در جهتت
پاسخ سریع و قاطع به اقدامات تحریک آمیز بیشرر از سوی کره شمالی خبر دادند .بر این استاس
رزمایشاای مشررک نظامی به شکلی فزآینده تقویت گردید و کالری پیشرفرهتر به خود گرفتت.
در سال  2013نیز پس از تحرکات کره شمالی ،ایاالت مرحده اعشم کرد که در رزمایش مشررک
با کرهی جنوبی ،بمب افکناای  B-52و  B-2خود را به پترواز خوااتد در آورد .در ستالاتای
اخیر تعداد نشستاای مشررک میان سران دو کشور نیتز افتزایش یافرته استت .از ستال 2010
میشدی نشستاای مشررکی با عنوان  2+2نیز میان وزرای دفا و خارجه دو کشور آغاز گردیده
است که دسرور کار این جلسات فراتر از موارد پیشین است و مواردی از جملته امنیتت ستایبری،
دفا موشکی ،امنیت اسرهای ،تغییرات اقلیمی ،بیماریاای واگیردار را در برمیگیرند .عشوه بتر
این ،دو کشور به شکل مداوم نشستاای مشورتی امنیری 2را میان وزرای دفتا و امنیتت ملتی
خود برگزار نموده و بر مواردی امچون لزوم ادامه اتحتاد ،تجزیته و تحلیتل تهدیتدات کلیتدی،
تبادل نظر در مورد سامانهاای تسلیحاتی ،اماانگی وضعیت استرراتژیک و کنرترل عملیتاتی در
زمان جنگ تاکید نمودهاند (.)Nikitin et al, 2016: 26-28
 -2استراتژیهای دفاعی دو کره
دو کره رویکرداای مرفاوتی در عرصهاای مخرلف سیاسی ،نظتامیو ککتومری ختود اتختاذ
نمودهاند و در مشارکتاای نظامی خود نیز یکی بر روسیه و چتین و دیگتر بتر ایتاالت مرحتده
مرکی است .ضمناً شکل پیماناای امنیری و دفاعی آناا بتا گتذر زمتان مرفتاوت گردیتده و در
کالی که پیماناای دفاعی کره شمالی با روسیه و چین ،منفعشنه باقی مانده ،اتحاد نظامی کتره
جنوبی با ایاالت مرحده در گذر زمان تکامل یافره و ابعاد سیاسی ،اقرصادی و دفاعی مخرلفی بته
خود گرفره است .در ادامه جهت فهم بهرر رویکرد نظامی دو کشور ،اسرراتژیاای دو کشور نیتز
بررسی خوااند شد.

1. Proactive Deterrence
)2. Security Consultative Meeting (SCM
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 -2-1استراتژی دفاعی کره شمالی
اسرراتژی دفاعی کره شمالی بر اساس سیاست موسوم به به اولویت نظتامی یتا «ستونگون»
شکل گرفره است .سونگون ،سیاسری است که کره شمالی باالخص پس از فروپاشی بلوک شرق
و زمامداری کیم جونگ ایل و پس از وی کیم جونگ اون اتخاذ نموده است .براساس آن تقویت
ارتش و قدرت دفاعی کشور در رأس امور و اولویتاا قرار میگیرد .در ایتن قستمت ابرتدا شتر
مخرصری در مورد سیاست اولویت نظامیو نحوه تکامل آن ارائه خواایم داد تا سپس برتوان بتر
اساس آن ،اسرراتژی دفاعی کره شمالی را تبیین نمود.
بنابر اظهارنظراای رسمی مقامات کره شمالی ،سیاست اولویت نظامی اولتین بتار در ژانویته
سال  1995و در ستخنرانی کتیم جونتگ ایتل مطتر گردیتده استت .وی در بازدیتد از پایگتاه
تاباکسول 1تصری کرد" :نیت وی از سیاست اولویت نظامی تکمیل ااتدا انقشبتی کشتور بتر
مبنای جوچه میباشد و ارتش خلق پایهی اصلی انقشب و نیروی محرکه آن است" با این وجود،
برخی اظهارنظراا نشان گر آن است که سیاست اولویت نظامی از اواخر داتهی  60متیشدی و
تنشاای فرآینده میان کره شمالی و ایاالت مرحده شتکل گرفرته بتود و در اواستط داتهی 90
میشدی به شکلی نظاممند تئوریزه گردید (.)Miyeong, 2009
سه اصل ایدئولوژیک و اساسی سیاست اولویت نظتامی بتدین شتر استرند -1 :ارتتش تتا
آخرین نفس با رابر خوااد بود ،با رابر زنده است و با رابر خوااد مرد .این بدین معناستت کته
تعهد و ارادت تک تک سربازان نسبت بته رابتر ،مطلتق و بتی قیتد و شترط استت -2 .ارتتش
میبایست با ار قیمری به اادا خود دست یابد -3 .تحسین برانگیزتترین ویژگتی اتر سترباز،
روکیهی فداکاری وی برای ادفی بزرگرر است و ایچ چیز از امراای با رابر برای دفا از ملت
با ارزشرر نیست .سونگون صرفاً یک شعار سیاسی یا کرکری به سوی نظامی شدن بیشرر نیست؛
چرا که سیاست اولویت نظامی محصول شرایط سیاسی و تاریخی منحصر بته فترد کتره شتمالی
است .س ونگون به شکلی فراگیر در باوراای فکری جمعیتت آن کشتور راه یافرته استت و ابعتاد
اقرصادی ،اجرماعی و فرانگی بسیاری را در خود جای داده است .براساس این سیاست ،صتنعت
دفاعی به اسره اصلی ساخرار اقرصادی کشور تبدیل گردیده است و در تمامی سطو آمتوز و
پرور  ،آموز اای نظامی پایه اساسی برنامهاای درسی است .آموز اای نظامی با سونگون
1. Tabaksol
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شرو میشود و برای امهی دانش آموزان اجباری است (.)Park, 2007
کیم جونگ ایل در سخنرانی اول ژانویه سال  1997خود با تأکید بر اامیت سیاست اولویت
نظامی تصری کرد که" :بسیاری از کشوراای سوسیالیسری بدون شلیک کری یک گلوله از اتم
فروپاشیدند .چرا که آن اا به یک ارتش قوی مجهز نبودند .در زمانی کته بتا محاصتره و تهدیتد
امپریالیسم روبرو اسریم اگر ارتشی قوی نداشره باشیم نه مردمی وجود خوااد داشت نه کشوری
سوسیالیسری و نه کزب کمونیست .ارتش یعنی کزب ،دولت و مردم" .در اولتین جلسته دامتین
مجمع عالی خلق 1در سپرامبر  1998نیز ،طی یک بازنگری در قانون اساسی کشور ،کره شتمالی
ضمن باالبردن جایگاه نیرواای نظامی ،قدرت کمیسیون دفتا ملتی را بته طتور قابتل تتوجهی
افزایش داد و از لحاظ کقوقی نیز اقردار و اخریارات بیشرری کسب کترد (.)Miyeong, 2009
کره شمالی بر مبنای سیاست اولویت نظامی و با دارا بودن بیش از یتک میلیتون نظتامی از کتل
جمعیت بیست و اندی میلیون نفری خود ،نظامیترین کشتور جهتان استت .ارچنتد از جزئیتات
بودجه نظامی این کشور اطشعات دقیقی در دسررس نمیباشد ،اما برخی مرخصصتان نظتامی و
اقرصادی تخمین میزنند که بیش از  75درصد از کل فعالیتاای اقرصادی در آن کشور مروجته
صنایع نظامی باشد (.)DeRochie, 2011: 6
براساس آنچه بیان گردید مشااده میشود که کره شمالی اسرراتژی خود را براساس سیاست
اولویت نظامی تنظیم نموده است و امنیت ملی را در غیاب ستایر عناصتر تعیتین کننتده آن ،بته
شدت وابسره به قدرت نظامی آن کشور میداند .کره شمالی تش میکند بتا ایتن سیاستت تتا
جایی که میتواند توان نظامی خود را افزایش داده تا در نهایت به عنوان یک قدرت استرهای و
مشرو بینالمللی به رسمیت شناخره شود و در نریجهی آن ،به عادی سازی روابتط دیپلماتیتک
خود با غرب و سایر کشوراا پرداخره و از پرتو آن توسعه اقرصادی و رفاای ختود را نیتز بازیابتد
(.)US Department of Defence, 2013: 10
آنطور که شوااد نشان میداند ،در دوران رابری کیم جونگ اون نیز کرهی شمالی تمتامی
توان خود را برای پیشبرد این سیاست به کار خوااد بست ،به طوری کته علیترغم تحتریماتای
بی سابقه علیه آن کشور ،کیم جونگ اون مسیر پدر و پدر بتزرگ ختود را بترای تقویتت بنیتهی
دفاعی و توسعهی سش اای اسرهای و توان موشکی کشور پیش گرفره است .سال  2016یکی
1. Supreme People’s Assembly
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از پر تحرکترین سالاای اخیر در شبه جزیره کره بود و کره شمالی با آزمایشاای استرهای و
موشکی خود نشان داده که به سیاست اولویت نظامی و اسرراتژی دفتاعی ختود کته مبرنتی بتر
توسعه سش اای غیرمرعار و کشرارجمعی میباشد ،پایبند است.
 -2-2استراتژی دفاعی کرهی جنوبی
امانطور که پیش از این مطر گردید ،اساس اسرراتژی دفتاعی و نظتامی کتره جنتوبی بتر
مبنای اتحاد با ایاالت مرحده و «سیسرم چرخ پرهای» شتکل گرفرته و ایتن کشتور تحتت چرتر
امنیری و اسرهای ایاالت مرحده قرار گرفره است .با این وجود ،کره جنوبی تتش نمتوده تتا در
امکاری مسرمر با ایاالت مرحده و تقویتت بنیته دفتاعی کشتور ،نیرواتای نظتامی ختود را بته
تجهیزاتی با فناوری باال تجهیز نماید .بر این اساس برنامهاتایی بترای اصتش ستاخرار دفتاعی
کشور تنظیم نموده است.
کرهی جنوبی تش میکند به صورت امزمان خود را برای تهدیدات کنونی و نگرانیاتای
آینده خود آماده سازد و بر این مبنا ،برنامهاایی در جهت ارتقای قابلیتاای تکنولوژیک نیرواای
نظامی ،ارتقای نقش نیرواای کره ای از پشریبانی به فرماندای و ارتقتای تتوان پاستخگویی بته
تهدیدات امنیری غیرسنری از جمله کمشت سایبری را در دسترور کتار قترار داده استت .از جملته
مواردی که در زمرهی نگرانیاای کره جنوبی در مورد آینده محسوب میشوند میتوان به آینده
کره شمالی و برنامهی اسرهای آن کشور ،نوسان در روابط ایاالت مرحده و چین و تتأثیرات آن
بر شبه جزیره کره ،عدم قطعیت از مقاصد نظامی چین و ظهور تهدیدات امنیری پیشبینی نشتده
در منطقه اشاره نمود که منجر به طر اایی برای اصش ساخرار نظامی آن کشور شده است.
اصشکات دفاعی در نیرواای نظامی کره جنوبی ابردا براستاس برنامتهی اصتشکات دفتاعی
 )DR 2020( 2020شکل گرفت که از زمان ریاست جمهوری "رو مو ایون" آغتاز شتده بتود.
این طر بسیار جاهطلبانه بود و قرار بود تا سال  2015ارتش کره جنوبی را مرحول نماید .اما این
طر پیش از جایگزینی با طر جدید  DR 307در مارس  2011به نریجه قابل تتوجهی دستت
نیافت .امانطور که اشاره گردید ،طر مذکور قرار بود طی یتک دوره زمتانی  15ستاله یعنتی از
 2005تا  2020به اصشکات اساسی در ارتش کره جنوبی منجر شود ،اما مواردی از جملته تغییتر
دولت و وزرای دفا مانع از انجام آن گردید .ضمناً کملهی نیرواای کره شمالی بته نتاو جنگتی
چئونان در ماه مارس  2010نیز اجرای آن را به تأخیر انداخت ،به طوری که طی  51متاه زمتانی
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که میان تصویب  DR 2020و  DR 307وجود داشت ،ایچ اقدام قابل تتوجهی انجتام نشتد و
برنامه اصشکات مذکور به شکست انجامید (.)Rhak Park, 2014: 1-3
در کال کاضر ،اساسیترین و جامعترین برنامه موجود در مورد آینده نیرواای مسل در کتره
جنوبی ،طر اصشکات بنیادین دفاعی  1از  2011تا  2030میباشد که از آن با طر DR 307
نیز یاد میشود .اد اصلی و اولیه این طر افزایش قابلیتاای جنگی مسرقل نیرواای مستل
کره در سط شبه جزیره عنوان شده است .بر این اساس طر مذکور تتش متیکنتد تتا طتی
زمانبندی اعشم شده به صورت تدریجی نقش نیرواای نظامیکره جنوبی را از شتکل کمتایری و
پشریبانی به نیرواایی پیشرو تغییر داد .طر اصشکات بنیادین دفاعی چهتار اولویتت کلتی دارد
که بدین شر میباشند -1 :افزایش ظرفیت و توان مقابلهای نیرواتای نظتامی کشتور در برابتر
تحریکات آینده کره شمالی  -2بازسازی و بروز رسانی الیهاای فوقانی فرماندای و سامانهاتای
کنررل نیرواای نظامی به ساخراری یکپارچهتر و پربازده -3 .نوسازی و مدرن ستازی مرکلتهای
صنایع دفاعی کشور و بهبود ماایت مشررک تمتامی ستطو دفتاعی و نظتامی بترای مقالته بتا
تحریکات کره شمالی که در مرکله اول شامل بروزرسانی سامانهاا و تجهیزات دفاعی میباشتد.
مرکلهی دوم این امر بر تأمین قابلیتاای دفاعی اساسی کشور مرمرکز گردیده و مرکله پایتانی
شامل ایجاد نیرواایی با قابلیتاای چندگانه و با تکنولوژی باال برای مقابله با چالشاای آینتده
خوااد بود و  -4نقش آفرینی بیشرر نیرواای مسل کره جنتوبی در تتأمین امنیتت منطقتهای و
جهانی که ادامه مشارکت نیرواای کره جنوبی در عملیاتاای کفتظ صتل در سراستر جهتان و
کسب تجربه در عملیاتاای برون مرزی جایگاه ویژهای در آن دارند ( Taeho Kim, 2012:
.)128-131
براساس آنچه بیان گردید به نظر میرسد کره جنوبی تش دارد بر اساس اسرراتژی نظتامی
خود مبرنی بر نوسازی و افزایش قابلیتاای ارتش ،ضتمن کفتظ تعتامشت و امکتاری نظتامی
گسررده با ایاالت مرحده ،به تدریج نقش نیرواای نظامی خود را افزایش داده و بتا تقویتت بنیته
دفاعی و تهاجمی کشور ،خود را برای تهدیدات جاری و آینده در شبه جزیره و منطقه آماده نماید.

1. Defense Reform Basic Plan, 2011-2030
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 -3قابلیتهای متعارف نظامی در دو کره
نیرواای مسل کره شمالی از لحاظ تعداد با امسایه جنوبی خود فاصله قابل توجهی دارند و
زمانی که صحبت از تعداد سرباز و توپخانه به میان میآید ،قدرت کره شمالی در برخی فاکروراتا
تقریباً دو برابر کره جنوبی است .با این وجود نمیتوان تعداد باالی سربازان مجهز به سش اتای
سبک و قدیمی را به قدرت نظامی ترجمه کرد .ارچند ممکن است تعتداد ستربازان ایتن کشتور
بسیار زیاد باشد اما اکثر سش اا و تجهیزات آناا منسوخ شده اسرند.
کره شمالی  563اواپیمای جنگنده در اخریار دارد اما واقعیت این است که بجز جنگندهاتای
میگ ،اکثر این جنگندهاا مرعلق به دوران جنگ جهانی دوم اسرند و بسیاری از آناا بته دلیتل
مشکشت مربوط به تعمیر و نگهداری ،زمینگیر شدهاند .گزار اا کاکی از آن است کته تمتامی
این  563اواپیما در سال  2014برای مدت کوتاای به دالیل فنی بش اسرفاده بودهاند .در مقابتل
نیرواای مسل کره جنوبی از نظر تعداد ،بسیار کمرر از کتره شتمالی استرند ،امتا بته برختی از
بهررین سش اای آمریکایی مجهز شدهاند .آناا بیش از  2400تانک و صداا فروند جنگنتده و
بمب افکن آمریکایی در اخریار دارند که از آن جمله میتوان به جنگنتدهاتای ا  ،51ا  215و
ا  316اشاره کرد .مهمرر اینکه ،کرهی جنوبی زیر چرر امنیری ایاالت مرحده قرار دارد و بیش از
 28500نظامی آمریکایی امواره در پایگاهاای موجود در کره جنوبی مسترقر استرند ( Blair,
 .)2015در ذیل ،شمار برخی از تجهیزات دو کشور جهت بررسی بهرر موضو ارائه میگردد.
جدول شماره یک :مقایسهی توان مرعار نظامی در دو کره
نو تجهیزات و عوامل نظامی
سرباز
تانک
توپخانه
زیر دریایی
ناوچهی جنگی
ناوشکن
اواپیمای جنگنده
بالگرد

تعداد در کرهی شمالی
 1100000نفر
 3500فروند
21100
72
3
0
563
202

تعداد در کرهی جنوبی
 522000نفر
 2414فروند
11000
23
14
6
571
679

1. F-5
2. F-15
3. F-16
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منبع :کراب سال  2016توازن نظامی ،موسسهی بینالمللی مطالعات اسرراتژیک ()IISS
امانطور که در جدول باال دیده میشود ،ارتش کره شمالی در برخی متوارد از لحتاظ تعتداد،
برتری قابل توجهی نسبت به امسایه جنوبی خود دارد .اما مواردی امچون مشکشت اقرصادی،
ازینهاای باالی برنامه اسرهای و موشکی کره شمالی و نیز تحریماای بینالمللی سالااستت
مانع از بروزرسانی سش اای مرعار آن کشور شده است و این موضو باعث گردیتده تتا کتره
جنوبی از لحاظ کیفیت سش اای مرعار دست باال را داشره باشد.
کره شمالی تحت تحریماای جامع سازمان ملل مرحد در مورد خرید و فرو تسلیحات قرار
دارد .در ژوئن  2006شورای امنیت سازمان ملل ،صادرات و واردات تمامی سش اای جنگی بته
جز سش اای کوچک و سبک را از کره شمالی و یا به مقصد آن کشتور ،ممنتو نمتود .در متاه
اکربر امان سال و در واکنش به آزمایش اسرهای کره شمالی ،شورای امنیت قطعنامتهی 1718
را به تصویب رساند که براساس آن ،تمامی کشوراای عضو ،از خرید و فرو مسترقیم یتا غیتر
مسرقیم و یا کمک به انجام معامشت مربوط به سش اتای جنگتی (طبتق تعریتف کنوانستیون
تسلیحات مرعار سازمان ملل) با کره شمالی منع مینماید .مواردی از جمله تانکاتای جنگتی،
وسایل نقلیهی زرای ،توپخانهاای کالیبر بزرگ ،اواپیمتا ،بتالگرد و کشتریاتای جنگتی و نیتز
موشکاای بالسریک و تجهیزات آناا شامل این تحریم میگردنتد .قطعنامتهی  1874شتورای
امنیت نیز که در سال  2009تصویب گردید ،این ممنوعیتاا را تمدید نموده و فرو سش اای
کوچک به آن کشور را نیز مشروط به اطش رسانی به شورای امنیت نمود .نهایراً ،در ماه فوریهی
 2016تصویب قطع نامهی  2270توسط شورای امنیت ستازمان ملتل ،خریتد و فترو تمتامی
تسلیحات جنگی کری سش اای کوچک و سبک را برای کتره شتمالی ممنتو نمتود ( Sipri,
.)2016
از جمله خریداای تسلیحاتی کره شمالی میتوان به دو مورد اشاره نمود که یکی با موفقیتت
نسبی امراه بود و دیگری براساس قطعنامهاای شورای امنیتت ستازمان ملتل کشتف و ضتبط
گردید .در سال  ،1989کره شمالی موفق به خرید پنهانی  16فروند جت جنگندهی میگ  1 29از
روسیه گردید .عشوه بر آن در سال  ،1999کره شتمالی  40فرونتد جتت جنگنتدهی میتگ 212
1. MiG-29
2. MiG-21
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روسی را بطور مخفیانه از قزاقسران وارد نمود .به گفره یکی از مقامات دولری کره جنوبی ،شوااد
نشان میداد که کره شمالی از ماه جوالی سال  1999مشغول مونراژ و راهاندازی این جتاتای
جنگنده بوده است .پتس از آن محمولتهای کامتل  6فرونتد میتگ  21دیگتر نیتز در جمهتوری
آذربایجان مروقف گردید ،که پس از این اتفاق ،سرویس اطشعاتی جمهوری چک اظهتار داشتت
آگروپوالست ،1یکی از بزرگررین بانداای قاچاق اسلحه در جهان ،پشت ایتن صتادرات بته کتره
شمالی بوده است ( .)Joo, 2000: 208-9پس از خرید جنگندهاای روسی از طریق قزاقستران،
مهمترین محمولهای که از آن به عنوان بزرگترین خرید تسلیحاتی کره شتمالی یتاد متیشتود،
معاملهای است که قرار بود بر اساس آن در جوالی  ،2013تعدادی جنگنده و موشکاای زمتین
به اوا از کوبا به کره شمالی منرقل شود .این محموله کته زیتر کجتم زیتادی از شتکر متدفون
گردیده بود ،در کانال پاناما مورد بازجویی قرار گرفره و مروقف گردید (.)Synder, 2014
در مقابل ،کره جنوبی یکی از بزرگررین مشرریان سیسرماای تسلیحاتی مدرن ایاالت مرحده
میباشد و پیمان امنیری با ایاالت مرحده ،بروز رسانی ادوات جنگی آن کشتور را تستهیل نمتوده
است .کره جنوبی در رتبهبندی بودجهی دفاعی در جهان ،بتا صتر  46.8میلیتارد دالر ،رتبتهی
دام را در اخریار دارد که نشان میداد این کشور مجهز نمودن ارتتش ختود را در اولویتت قترار
داده است .ضمناً این کشور با پرداخت بیش از  9.4درصد از کل ازینتهاتای نظتامی در منطقته
آسیا و اقیانوسیه ،پس از چین با  41درصد ،ژاپن با  11.5درصد و اند با  13.5درصد ،رتبه چهارم
را در اخریار دارد (.)Military Balance, 2016: 16-17
طبتتق گتتزار  2016کنگتتره آمریکتتا ،کتتره جنتتوبی طتتی دوره  5ستتالهی  2009تتتا 2014
قرارداداای تسلیحاتی بزرگی به ارز مجموعاً  6.69میلیارد دالر با ایاالت مرحده امضتا نمتوده
است و از آنجا که کره جنوبی طی این سالاا بودجه تسلیحاتی خود را افزایش داده است به بازار
تسلیحاتی جذابی تبدیل گردیده و معامشتی ام با کشوراای اروپایی و اسرائیل داشره است .کره
جنوبی قصد دارد  40فروند جنگنده فوق مدرن ا  2 35را از الکهیدمارتین 3خریداری نماید کته
اولین محموله آن در سال  2018به آن کشور تحویل داده خوااد شد .با این که ازینه این خرید
بسیار باال بوده و مبلغ آن به کدود  7.83میلیارد دالر میرسد ،اما مقامات کرهای اظهار داشرهانتد
1. Agroplast
2. F-35
3. Lockheed Martin
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که از میان جنگندهاای موجود ،تنها ا  35میتواند پاسخگوی نیازاای آن کشور باشد .شتایان
ذکر است که عشوه بر خرید جنگندهاای مذکور ،انرقال فناوریاای پیشرفره تسلیحاتی به کتره
جنوبی ،یکی از مهمترین بنداای قرارداد آن کشور با الکهیدمارتین میباشد ( Nikitin et al,
.)2016: 27
در زمینه عملیاتاای سایبری نیز ،ارتش کره شمالی موسوم به ارتش خلق کره ،قابلیتاای
نسبراً خوبی بدست آورده است .در ستال  ،1998واکتد  121ارتتش کتره شتمالی تحتت نظتارت
سرادکل نیرواای مسل آن کشور تأسیس گردید تا قابلیتاتای تهتاجمی در زمینته ستایبری را
کسب نماید .شمار زیادی از کمشت توزیعی سلب خدمات 1در کره جنوبی به این واکتد از ارتتش
کره شمالی نسبت داده میشود و مقامات کره جنوبی این کمشت را ابزاری برای نفتوذ ستایبری
علیه سازماناای دولری و نظتامیو پیشتبرد دیپلماستی قهتری کتزب کمونیستت کتره شتمالی
خواندهاند .کمله به سامانهاای شرکت سونی 2در سال  2014نیز به کره شمالی نستبت داده شتد
که با واکنش تند ایاالت مرحده روبرو گردید .در مقابل کره جنوبی نیز در سال  2010نهتادی بتا
بیش از  200پرسنل را در ارتش خود تدارک دیده است که دلیل اصلی آن کمتشت مرعتدد کتره
شمالی عنوان شده است .این نهتاد کته در امتاانگی کامتل بتا سیسترم اطشعتات مرکتزی و
فرماندای دفاعی کشور در ارتباط میباشد ،از اوایل سال  2014امکاریاای جدیدی را با ارتش
و آژانساای امنیری ایاالت مرحده نیز آغاز نموده است و در چهارچوب کارگروه مشتررک دفتا
سایبری ،ضمن به اشرراک گذاری اطشعات و ارتقای امکتاریاتا ،بته تتدوین استرراتژیاتا و
دکررین دفا ستایبری پرداخرته و بترای آمتوز پرستنل ایتن واکتد برنامته ریتزی متیکننتد
(.)Military Balance, 2016: 265-6
موسسه بینالمللی مطالعات اسرراتژیک ( )IISSمعرقد است ،کره شمالی در ار سته بختش
نظامی خود ،بر تجهیزات کهنه و قدیمی مرکی است .این واقعیت که ستش اتای مرعتار کتره
شمالی تقریباً در تمامی زمینهاا تاریخ گذشره اسرند یکی از عوامل مهمتی استت کته ککومتت
کمونیسری آن را به سمت سش اای اسرهای و غیرمرعار سوق داده است و این عتدم تعتادل،
تبیین چرایی کرکت ککومت کره شمالی به سمت زرادخانه اسرهای را آسانرر میکند .بدین معنا
1. Distributed Denial of Service Attacks
2. Sony
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که کاکمان این کشور به خوبی میدانند ،تنها با داشرن سش نهایی (بمب اسرهای) میتوانند از
شکست خود در یک نبرد اکرمتالی جلتوگیری کننتد .نیرواتای نظتامی کتره شتمالی بته طتور
فزآینده ای ،وابسره به تجهیزات مسنوخی اسرند که منشأ روسی و چینی دارند و یتا در داختل از
آناا کپی برداری شده است و شوااد کمیاز مدرن سازی تجهیزات در سطو مخرلتف نظتامی
آن کشور دیده میشود .براین اساس ،قابلیتاای نظامی مرعار کره شتمالی عمتدتاً مبرنتی بتر
قتتدرت پرستتنل پرشتتمار آن کشتتور و توانتتایی آناتتا بتترای جنتتگاتتای نامرقتتارن استتت
( .)MilitaryBalance, 2015: 261در مقابل کره جنوبی عشوه بر قرار گرفرن تحتت چرتر
امنیری ایاالت مرحده ،نوسازی و بروزرسانی تجهیزات خود را در دسرور کار قرار داده و ار چند از
لحاظ تعداد پرسنل نظامی و برخی عوامل دیگر مزیت نسبی از آن کره شمالی میباشد ،اما ارتش
کره جنوبی از نظر کیفیت تجهیزات نظامی و دسررسی به آناا وضعیت به مراتب بهرری دارد.
 -4برنامهی هستهای و موشکی کره شمالی
برنامهی اسرهای کره شمالی پس از امضای پیمان اسرفادهی صل آمیز از انترژی استرهای
میان اتحاد جماایر شوروی و کره شمالی در سال  1956آغاز گردیتد .ایتن پیمتان ،زمینتهاتای
کقوقی برای پشریبانی شوروی از برنامه اسرهای کره شمالی را فراام نمود .عشوه بر این ،کتره
شمالی دهاا دانشمند اسرهای خود را جهت کسب آموز اای فنتی بته "موسستهی استرهای
دوونا "1در شوروی فرسراد .در سال  ،1962کتره شتمالی از رآکرتور تحقیقتاتی  IR-2000پترده
برداری نمود که آن را از اتحاد جماایر شوروی و به منظتور ایجتاد زیرستاختاتای الزم بترای
توسعه فناوری اسره ای گرفره بود .در ادامه ،کره شمالی از یک آزمایشتگاه استرهای در یونتگ
بیون ،2واقع در  100مایلی شمال پیونگ یانگ بهرهبرداری نمود .به نظر میرسد تصمیم پیونتگ
یانگ برای توسعه سش اسره ای بنابر دسرور کیم ایل سونگ در اوایل داتهی  1960متیشدی
شکل گرفره باشد (.)Han, 2007: 19
کره شمالی در سپرامبر  1974به عضویت آژانس بینالمللی انترژی اتمتیدر آمتده و بتا ایتن
اقدام ،تش نمود تا از طریق چانه زنی با ژاپن و فرانسه در داه  70متیشدی و آلمتان در داته
1. Duvena nuclear institute
2. Younbyun
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 ،80یک نیروگاه اسرهای تولید نماید .امزمان ،کره جنوبی نیز در اواسط داه  70میشدی و بته
منظور جبران شکا نظامی میان این کشور و کره شمالی و ارتقای امنیت ،مبتادرت بته توستعه
اسره ای نمود اما با منتع فرانسته از ستوی ایتاالت مرحتده و جلتوگیری از صتادرات تجهیتزات
بازفرآوری این کشور به کره جنوبی ،برنامه استرهای کترهی جنتوبی بته تعلیتق دائمتی درآمتد.
بسیاری بر این باورند که تحریکات کره جنوبی باعث شد تا کره شمالی تمرکتز ختود را بتیش از
پیش معطو توسعه ستش اتمتی نمایتد ( .)Han, 2007: 19کترهی شتمالی از جملته اولتین
کشوراای امضاکننده معااده منع اشاعهی سش اای اسرهای در سال  1967بود ،امتا تصتویب
این معااده را تا سال  1985به تعویق انداخت .در سال  ،1985شوروی بیانیهای مبنی بر ستاخت
یک رآکرور اسرهای  1760مگاواتی به شرط تصویب  NPTتوسط کره شمالی صادر نمتود .بتا
امضای توافقنامه امکاری تجاری و اقرصادی میان دو کشور ،پیونگ یانگ معااده عدم اشاعه را
تصویب نمود (زندی علی آبادی .)186 ،1385 ،کرهی شمالی در سال  1989رآکرور تحقیقتاتی و
تولید پلوتونیوم در یونگ بیون را به مدت تقریباً  100روز تعطیل نمود که نشان از سوخت گیری
و اسرخرا پلوتونیوم در درجات تسلیحاتی بود .در غیاب بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمتی
به منظور بررسی صحت اقدامات این کشور ،سازمان اطشعات مرکزی ایاالت مرحده سناریواای
اکرمالی را بررسی نموده و ابراز نگرانی کرد که این مدت زمان ( 100روز) فرصتت کتافی بترای
سوخت رسانی به رآکرور و اسرخرا مواد کافی برای تولید ستش استرهای را در اخریتار کترهی
شمالی قرار میداد ( .)Han, 2007: 21با این وجود ،تا سال  1992عضتویت کتره شتمالی در
آژانس بین المللی انژی اتمیبدون ایجاد تنش در معااده منع اشاعه ادامه داشت .اما بتا پتذیر
موافقرنامه پادمانی از سوی این کشور و بازرسیاای آژانس مشخص گردید که کره شتمالی بتا
وجود عضویت در معاادات متذکور ،تتش اتایی در زمینتهی ستاخت تجهیتزات غنتی ستازی
پلوتونیوم انجام داده است ،ضمناً بررسیاای شیمیایی در این کشور نشان داد که کره شتمالی از
سال  1989سه الی چهار بار اقتدام بته آزمتایش جداستازی پلوتونیتوم کترده استت ( Frank,
 .)Chun, 2005: 123انگامیکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،درخواست بازدید و بازرستی از
محل دفن زبالهاای اتمی کره شمالی را ارائه نمود ،این کشتور آن را رد نمتوده و در  12متارس
 1993اعشم کرد که از پیمان منع گسرر سش اای اتمیخار میشود .پتس از متذاکرات بتا
ایاالت مرحده ،پیونگ یانگ در مورد خرو از  NPTتجدید نظر نمتود امتا بته صتراکت بیتان
داشت که این امر به معنای تبعیتت کامتل از  NPTنخوااتد بتود و بته تبتع آن ،کتره شتمالی
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بازرسیاای معمول آژانس را به شدت محدود نمود (.)Cirincione et al, 2005:285-6
کمایتاای روسیه و چین از کره شمالی و تصمیم این کشور برای خرو از  ،NTPآمریکتا
را وادار به مذاکره و امضای موافرنامهای با آن کشور در سال  1994نمتود .براستاس موافقرنامته
مذکور ،کره شمالی میبایست تمامی برنامهاای ساخت مواد و تجهیزات سش اسرهای ختود را
در قبال دریافت کمکاای بینالمللی برای ساخت دو رآکرور اسرهای آب سبک به منظتور رفتع
مشکشت برق این کشور مروقف مینمود (زندی علی آبادی )188 :1385 ،ضتمناً براستاس ایتن
موافقر نامه که در ژنو امضا گردید ،قرار بر این شد که دو کشور بته ستمت عتادی ستازی روابتط
کرکت نموده و امزیسری مسالمتآمیز را در دسرور کار قرار داند .امتا توافتق متذکور ایچگتاه
عملیاتی نشد .آمریکا که قرار بود تا سال  2003رآکروراا را تحویل نمایتد عامدانته اینکتار را بته
تأخیر انداخت ،عادی سازی روابط در کد کر باقی ماند و بعد از یازده سپرامبر جر بو پستر،
کره شمالی را بخشی از محور شرارت قلمداد کرد و کمله پیش دسرانه به این کشتور را محرمتل
عنوان نمود ( .)Frank, Chun, 2005: 127به موازات باالگرفرن اخرشفتات ،در  10دستامبر
 2002کره شمالی بصورت یکجانبه از قرارداد پادمان با آژانس بتینالمللتی انترژی اتمتی ختار
گردیده ،دوربیناای نظارت و کنررل آژانس را خامو نمتود و بازرستان آن را از کشتور اخترا
کرد .با او گیری بحران ،دولت کرهی شمالی در تاریخ  10ژانویه  2003خرو خود را از معااده
منع گسرر سش اای اسرهای اعشم نموده و بشفاصله کارخانهاای قدرت استرهای ختود را
فعال کرد .در ادامه بحران و با کمایتاای سیاسی چتین ،رفرتار کمتایری و ابهتامآمیتز روستیه،
وکشت ژاپن و ترس از وضعیت بحران در منطقه ،ایاالت مرحده و کشوراای منطقته بته انجتام
مذاکرات شش جانبه ترغیب شدند (زندی علی آبادی.)188 :1389 ،
مذاکرات شش جانبهی اسرهای برای کل و فصل برنامهی اتمی کره شمالی در شتش دوره
و طی سالاای  2003تا  2009با کضور ایاالت مرحده ،چین ،ژاپن ،روسیه ،کره جنتوبی و کتره
شمالی انجام گرفت .ار چند در سال  2005امید آن میرفت که مذاکرات مثمر ثمر واقتع شتود،
اما باز ام به دلیل اخرشفات شدید میان ایاالت مرحده و کره شتمالی ،ایتن مجموعته متذاکرات
ایچ نریجهای به دنبال نداشره است .در خشل این مذاکرات ،کره شمالی به توستعه ستش اتای
اتمی و آزمایش آناا ادامه داده و در سال  2009خرو خود را از این مذاکرات اعشم نمود .پتس
از آن نیز مقامات این کشور باراا اعشم نمودهاند که مذاکرات شش جانبته دیگتر متدنظر آناتا
نیست .کره شمالی طی سالاای  2006تا  ،2016شش آزمایش اسرهای و موشکی انجتام داده
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است.
در فوریه  2005این کشور اعشم کرد که به سش اسرهای دست یافره است .گمانه زنتیاتا
در مورد صحت و سقم این آزمایش  18ماه به طول انجامید ،تا اینکه در  9اکربر  2006آزمتایش
زیرزمینی یک سش اسره ای توسط این کشور انجام شد .با اینکه پیونگ یانگ اجازه دسررستی
به مکان این آزمایش را صادر نن مود اما ایاالت مرحتده اعتشم کترد کته چنتد روز پتس از ایتن
آزمایش ،در اوای اطرا کره شمالی ،مواد رادیواکریتو یافرته استت ( .)Han, 2007: 22ستایر
آزمایشاای اسرهای و موشکی کره شمالی به ترتیب در  25ماه مه  12 ،2009فوریتهی ،2013
 6ژانویهی  2016و  9سپرامبر  2016انجام شدهاند که امواره با قطعنامتهاتای شتورای امنیتت
سازمان ملل مرحد امراه بودهاند.
کره شمالی امزمان با توسعه قابلیتاای اسرهای خود ،پیشبرد برنامهی موشتکی را نیتز در
دسرور کار قرار داده است .تش اای کره شمالی برای دستریابی بته موشتکاتای بالستریک از
داهی  1960میشدی آغاز گردید و در امان داه به یک اولویت ملتی تبتدیل شتد .بستیاری از
کارشناسان مهمررین ویژگی برنامهی موشکی کره شمالی را سرعت رشد و توسعهی آن میدانند
و دلیل این امر ،کمکاای قابل توجه خارجی در مراکل مخرلف توسعه بیان گردیده است.
کمکاای اولیه به توسعه برنامه موشکی کره شمالی از جانب اتحاد جماایر شوروی صتورت
میپذیرفت .در اواخر داه  60میشدی پیونگ یانگ به توافقی برای کمک به ساخت و نوستازی
موشکاای زمین به اوای خود با مسکو دست یافت که پایه گذار امکاریاای گسرردهتر میان
دو کشور شد .در سال  1965کره شمالی با امکاری شوروی ،آکادمی نظتامی اامهونتگ 1را بتا
اد تحقیق و توسعه در زمینهی موشکاای بالسریک تأسیس نمود .با این وجود ،در اواخر داه
 60میشدی و با سرد شدن نسبی روابط دو کشور ،پیونگ یانگ به چین مرمایل گردید .نریجتهی
این امر ،امضای یک توافقنامه نظتامی در زمینتهی موشتکاتای دور بترد بترای دستریابی بته
موشکاای زمین به اوا و کروز بود که در سال  1971امضا گردیتد ( Bermudez, 1999:
 .)2در سال  ،1975کره شمالی برنامهای چند وجهی در زمینه موشکاای بالسریک را در دسترور
کار قرار داده و توسعه موشکاای بالسریک امچون برنامهی اسرهای آن کشتور بته بتاالترین
سط اولویتاای ملی رسید .با ادامه مشکشت میان کره شمالی و مسکو و مخرل شدن جریتان
1. Hamhung Military Academy
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ورود فناوری و تجهیزات به آن کشور ،پیونگ یانگ عشوه بر چین امکاری با ستایر کشتوراا از
جمله مصر را مد نظر قرار داد .شواادی وجود دارد که نشان میداد پیونگ یانگ برای توسعهی
برنامهی موشکی خود امکاریاایی با لیبی ،پاکسران ،سوریه و کرتی عتراق نیتز داشتره استت
( .)Scobell et al, 2007: 111مجموعه امکاریاای این کشور با شتوروی ،چتین و ستایر
کشوراا باعث گردید تا در سالاای  1979تا  1980موشکاای اسکاد بی 1ساخره شود و ظر
کمرر از  8ماه ،کره شمالی در زمینهی تولید این موشکاا به خودکفایی دست یافت .کمایتاای
صورت گرفره در کنار کمایتاای چین ،توانایی ستاخت استکاد ستی 2را بتا وزنتی معتادل 500
کیلومرر و بردی معادل  1000 -770کیلومرر را نیز برای دولتت پیونتگ یانتگ امکانپتذیر نمتود
(زندی علی آبادی.)189 :1385 ،
پس از تولید انوا موشکاای کوتاه برد ،کره شمالی تمرکتز ختود را معطتو بته تحقیتق،
توسعه و تولید موشکاای میان برد نمود .برامین اساس کار بر روی موشتکاتای میتان بترد
نودانگ 3در سال  1988و تائپودونگ 14در سال  1990آغاز گردید .در این مرکله ،تتیم تحقیتق و
توسعه موشکاای بالسریک سه اد اصلی را در دسرور کار قرار داده بود .اولین اتد ستاخت
نمونه اولیهی موشکی با وزن  1000الی  1500کیلوگرمی بود که برواند اادافی با فواصتل 1000
تا  1500کیلومرر را منهدم نماید .اد دوم طراکی یک پایگتاه بترای سیسترماتای موشتکی و
اد سوم طراکی موشکی با توانایی کمل کشاک اسرهای بود .به طور خشصه اولویتتاتای
این مرکله از برنامهی موشکی کره شمالی ساخت موشکی بود که برواند ضتمن کمتل کشاتک
اسرهای اادافی در ژاپن باالخص پایگاهاای ایاالت مرحتده در اوکینتاوا را اتد قترار داتد و
امزمان با ساخت پایگاهاای جدید ،امکتان توستعهی موشتکاتای بتا بترد بیشترر را در آینتده
امکانپذیر نماید (.)Bermudez, 2007: 20
پس از آزمایش موشکاای اسکاد ،پیونگ یانگ موشک سه مرکلهای تائپودونتگ TD-( 1
 )1را در  31آگوست  1998آزمایش نمود که بردی کدود  1500کیلتومرر داشتت .ایتن آزمتایش
موشکی ثابت کرد کره شمالی توانسره به موشکاای میان برد دست یابد و برنامهی موشکی آن
1. SCUD-B
2. SCUD-C
3. No-Dong
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کشور به درجه ای از بالندگی رسیده است .منتابع چینتی متدتی بعتد اعتشم کردنتد کته موشتک
تائپودونگ  1با تکیه بر تکنولوژی ژاپنی که با کمک کشوراای ثالث به دست کره شمالی رسیده
ساخره شده است و کارشناسانی از جمهوریاای سابق شوروی به ویتژه اوکتراین در ستاخت آن
کمک نمودهاند (.)Joo, 2000: 205-206
از آن زمان به بعد کره شتمالی بته رغتم تحتریماتای گسترردهی بتینالمللتی بته ستاخت
موشکاای برد بلند روی آورده است .موشک بعدی از خانوادهی تائپودونگ ،تائپودونگ  11بتود
که در پنجم جوالی سال  2006آزمایش گردید و گفره میشود بردی کتدود  4000کیلتومرر تتا
 8000کیلومرر دارد .موشکاای خانوادهی یوناا 2موشکاای بعدی ساخت کره شمالی اسرند.
این موشکاا ،شامل یوناا  2 ،1و  3با اسماای مرفاوتی شناخره میشوند و کره شمالی از ایتن
موشکاای برد بلند برای پرتاب مااواره نیز اسرفاده نموده است .در کال کاضر نیز ،گتزار اتا
کاکی از آن است که کره شمالی مشغول توسعهی موشکاتای زیردریتایی متیباشتد .شتورای
امنیت سازمان ملل مرحد تا کنون  12قطعنامه علیه برنامهی اسرهای و موشکی کرهی شتمالی
تصویب نموده است که شامل قطعنامهاای  ،)1993( 825قطعنامهی  ،)2004( 1540قطعنامتهی
 ،)2006( 1659قطعنامهی  ،)2006( 1718قطعنامهی  ،)2009( 1874قطعنامهی ،)2013( 2087
قطعنامهی  ، )2013( 2094قطعنامتهی  ،)2016( 2270قطعنامتهی  ،)2016( 2276قطعنامتهی
 ،)2016( 2321قطعنامهی  )2017( 2345و قطعنامهی  )2017( 2371میباشد.
نتیجهگیری
امانطور که پیشرر نیز اشاره شد ،بررسی قدرت نظتامیکشتوراا نیازمنتد ستنجش عوامتل
مرنوعی است و توان نظامی کشوراا بر مجموعه ای از عوامل و مرغیراا بسترگی دارد کته ایتن
تعدد عوامل را میتوان در بررسی وضعیت نظامی در شبه جزیره کره بخوبی مشتااده نمتود .بته
نحوی که از پیماناای نظامی دو طر گرفره تا سش اای مرعار و غیرمرعار  ،برنامتهاتای
توسعه نظامی و بروزرسانی تجهیزات دفاعی امه و امه به پیچیده شدن وضعیت نظتامی کتاکم
بر شبه جزیره کره دامن زدهاند .ورای مساله اسرهای کره شمالی که بیشررین توجهات را به خود
1. Taepodong
2. UNHA
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معطو نموده است ،تداوم خصومری دیرپا در شبه جزیره و عدم توافق بر سر پایان جنگ کره را
می توان بزرگررین عامل بروز وضعیت فعلی در آن سرزمین دانست .وضتعیری کته تضتاد منتافع
قدرتاای بزرگ به ایجاد آن در واله اول دامن زده و اکنون نیز این قدرتاایی چتون ایتاالت
مرحده اسرند که به اسرمرار آن کمک میکنند .این امر ،مساله ایستت کته تتداوم پیمتاناتای
نظامی در شبه جزیره به خوبی گویای آن است و بنظر میرسد بزرگررین عامل تعیتین کننتده در
آینده شبه جزیره کره و ارگونه درگیری اکرمالی در آن ،نحوه مداخله قدرتاای بزرگ باالخص
ایاالت مرحده و چین باشد ،ار چند که روسیه نیز با ایجاد ابهام در پیمان امنیری با کره شتمالی،
راه مداخله را برای خود باز نگهداشره است.
در این نوشرار تش گردید تا از منظری مقایسهای نسبت بته توانمنتدیاتای نظتامی دو
کشور کره شمالی و جنوبی نگریسره شود .در این چارچوب شوااد گویای آن است که اتر چنتد
کره شمالی از لحاظ کمی و عامل انسانی در وضعیت بهرری نسبت به کره جنوبی به سر میبرد،
اما از لحاظ کیفی این کره جنوبی است که به دالیلی از جمله امکاریاای نظتامی و اقرصتادی
گسررده با ایاالت مرحده آمریکا ،دست باال را نسبت به امسایه شمالی خود بدست آورده استت.
در کوزه سش اای غیرمرعار و اسرهای ،این کره شمالی است که وضعیت مساعدتری دارد اما
کره جنوبی نیز با اتکا به کمکاا و کمایتاای ایاالت مرحتده و استرقرار ستپراای موشتکی،
قابلیت دفاعی چشمگیری در مقابل تحرکات اکرمالی کره شمالی به دستت آورده استت .شتوااد
نشان می داد از یک سو ،کره جنوبی با علم بر وابسرگی امنیری خود به ایتاالت مرحتده ،تتش
میکند ضمن کفظ اتحاد نظامی با آن کشور ،در برنامه ای بلند متدت و امگتام بتا بروزرستانی
تجهیزات و توجه به آموز نیروی انسانی ،از میزان این وابسرگی بکااد ،به شکلی که ابرکتار و
امور در اخریار ارتش کره قرار گیرد .در سوی دیگر اما ،پیونگ یانگ ذیل قطعنامتهاتای شتورای
امنیت سازمان ملل مرحد و فشاراای ایاالت مرحده ،شدیدا تحت نظر قرار گرفره و تتش اتای
کره شمالی برای بروز رسانی مخفیانه تسلیحات مرعار خود را با شکست مواجته نمتوده استت.
ممنوعیت صادرات و واردات اقشم ریز و درشت نظامی باعث شده تا کره شتمالی بتیش از پتیش
موجودیت خود را در گرو برنامه موشکی و اسرهای بیابد و با تمام قوا به توسعه آن مبادرت ورزد.
در ضمن ،عامل انسانی و آموز بلند مدت نیرواای نظامی و مردم عادی نیز شتدیدا در دسترور
کار ککومت پیونگ یانگ قرار دارد .ار چند آغاز مذاکرات میان کتره شتمالی و ایتاالت مرحتده
امیداا به توقف برنامه اسرهای پیونگ یانگ را افزایش داده بود ،اما شکست مذاکراتاتانوی و
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وجود تفاوتاای عدیده در خواسرهاای طرفین ،نشان از آن دارد که بحران در شبه جزیتره کتره
بسیار پیچیدهتر از آن است که به سادگی کل و فصل گردد .بر ایتن استاس ،بتا وجتود وقفتهای
داوطلبانه در برنامه موشکی و اسرهای کره شمالی ،پیونگ یانگ که اسرمرار موجودیتت ختود را
شدیدا وابسره به برنامهی سش اای غیرمرعارفش مییابد ،بسادگی از کفتظ و توستعه آن دستت
نخوااد کشید.
از سال  2002میشدی که روند اسرهای شدن کره شمالی وارد مرکلتهای تتازه شتده ،بتروز
درگیری و اکرمال وقو یک جنگ اسرهای نیتز بتیش از پتیش تقویتت گردیتده استت .وجتود
کشاکاای اسره ای در شبه جزیره عشوه بر آن که سایر کشوراای منطقه از جمله ژاپن را به
سمت نظامیتر شدن سوق داده است ،بروز اتر نتو تقابتل نظتامی و خطترات ناشتی از جنتگ
اسرهای را بسیار باال برده است ،به گونهای که کری چین نیز با وجود کمایتاایی که در مجامع
بینالمللی و نیز در مقابل سیاستاای مداخله جویانه ایاالت مرحده آمریکا از پیونتگ یانتگ بته
انجام میرساند ،نسبت به چنین برنامهاایی شدیداً ابراز نگرانی نموده و پیشرفتاای کره شمالی
در کوزه اسرهای را برای امنیت و ثبات منطقه بسیار خطرناک قلمداد میکند .اتر چنتد تتوازنی
نسبی در وضعیت نظامی شبه جزیره کره بوجود آمده است امتا ،وجتود ایتن میتزان از تجهیتزات
نظامی ،رقابت تسلیحاتی در منطقه و تضاد منتافع قتدرتاتای بتزرگ و بتازیگران بتینالمللتی
تأثیرگذار در تحوالت شبه جزیره ،آیندهای بسیار مبهم و پیچیده را برای صل و ثبتات و امنیتت
آن رقم زده و خطر درگیری را بیش از پیش یادآور میشود .مناقشه نظامی در شبه جزیره کتره
میتواند بار دیگر خاطرات تلخ جنگ کره در سالاای  1950تا  1953را این بار با شدت بیشرر،
ازینهاایی به مراتب انگفتتر و آیندهای نامعلومتر تکرار نماید .جنگی که به سود ایچ یتک از
طرفین نخوااد بود و به سبب وجود کشاکاای اسرهای مرعدد ،میتواند دو کشور را بتا ختاک
یکسان نماید.
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