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دریچه زاویه دید

بســیاری بر ایــن باورند که رشــد علم و توســعه 
فناوری هــا در دوران جنگ ها در مقایســه با شــرایط 
عادی، شتاب بیشــتری می گیرد. نگاهی به تاریخ البته 
این دیدگاه را تــا حد زیادی تأیید می کند. «الکســاندر 
فلیمینگ»، کاشف پنی سیلین که جان میلیون ها نفر را 
نجات داد، در جریان جنگ جهانی اول، پزشک نظامی 
بــود و از همان جا بود که مطالعــه درباره زخم های 
عفونــی را آغاز کرد. یــا اینترنت که امروز در دســت 
همگان اســت زمانی در دهه ۱۹۶۰ میالدی در اختیار 
پنتاگون و سازمان های نظامی ایاالت متحده آمریکا بود 
و هدفی نظامی و دفاعی را در برابر پروژه اســپوتنیک 
شوروی ســابق دنبال می کرد. یا حتی ارتباط رادیویی 
بی سیم بین هزاران هواپیمای مسافربری با برج  کنترل 
که بخــش بزرگی از شــبکه حمل ونقــل بین المللی 
روزگار ما را تشــکیل می دهد نیز مبنای نظامی داشته 
و در جریان جنگ جهانی دوم توسعه پیدا کرده است. 
در این بین اما فناوری موشــکی، تاریخ پرپیچ وخمی را 
پشت سر گذاشــته اســت. از تالش برای تسخیر فضا 
گرفتــه تا دســتیابی به برتری تکنولوژیک در ســاخت 
ســالحی که در تعییــن نتیجه نهایی جنــگ جهانی 
دوم، حرف آخر را می زد. آزمایش موشــک بالســتیک 
بین قاره ای (ICBM) هواســونگ-۱۵ کره شــمالی بار 
دیگر به بحث های داغ حیطه سیاست و حتی فناوری 
دامن زد و کارشناسان بسیاری از جنبه های گوناگون به 
تحلیــل این رویداد پرداختنــد. تمامی این تحلیل  ها بر 
سر آزمایش یک موشک بالستیک کره شمالی است که 
برای نخستین بار به ارتفاع ۴۵۰۰کیلومتری زمین رسیده 
است. موشکی که مسافتی حدود هزار کیلومتر را طی 
کــرده و در نهایــت در دریای ژاپن فرود آمده اســت. 
دغدغــه اصلی همســایگان البته این نیســت. ارتفاع 
پرتاب موشک هواســونگ-۱۵ بزرگ ترین نگرانی را در 
جامعه جهانی ایجاد کرده اســت. چراکه این موشک 
تا ارتفــاع چهارهــزارو ۵۰۰ کیلومتــری یعنی چیزی 
حدود ۱۰ برابر ارتفاع ایســتگاه فضایی بین المللی اوج 
گرفته و به گفته کارشناســان ۹۵۰ کیلومتر مسافت را 
در ۵۳ دقیقه پیموده است. آیا نگرانی های موجود در 
سطح بین المللی بیهوده اســت؟ آیا ممکن است که 
ناظران بین المللی خطر آزمایش موشکی کره شمالی 
را بیــش از حــد جدی گرفته باشــند؟ آیــا تکنولوژی 
ساخت موشک هواســونگ-۱۵ کره شمالی، دستاورد 
دانشمندان و مهندسان پیونگ یانگ است یا باید به آن 
به چشــم یک فناوری وارداتی یا قاچاق تسلیحاتی از 
روســیه نگاه کرد؟ اینها بخشــی از پرسش هایی است 
که در این مقاله از دیدگاه تاریخ علم و فناوری به آنها 

خواهیم پرداخت.
۷۵ سال برنامه موشکی

درســت اســت که به کارگیری موشــک با کاربرد 
نظامی تاریخچــه ای طوالنی ندارد، اما همین دوران 
کمتر از یک قرن، فرازونشــیب فراواني داشته است. 
در روز ســوم اکتبر سال ۱۹۴۲ ســاعت ۱۵:۵۸ اولین 
موشک بالستیک ساخته دست بشر از زمین به آسمان 
(Aggregat-4) ۴-پرتاب شــد. موشــک آگــرگات
و اساسا موشک های بالســتیک، یادآور یک نام مهم 
در بین شخصیت های دوران جنگ آلمان نازی است: 
«ورنر فون براون» دانشــمند موشــکی آلمان که با 
پرتاب موشک آگرگات-۴، معادالت سیاسی و نظامی 
دهه ها پس از خود را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. 
۷۵ سال پیش زمانی که موشک آگرگات تا حدود ۸۵ 
کیلومتر پرواز کرد و با گذشت ۲۹۵ ثانیه پرواز موفق 
بــه دریای شــمال افتاد، هیچ کس تصــورش را هم 
نمی کرد که دهه ها بعد موشــکی در گوشه ای دیگر 
از دنیا یعنی کره شــمالی با بردی بیــش از ۵۰ برابر 
آن به آســمان پرتاب شود. اما برای بررسی آزمایش 
اخیر موشــکی کره شمالی، باید در اعماق تاریخ سفر 
و سرنخ اصلی تکنولوژی موشکی را پیدا کنیم. برای 
اینکه بدانیم هواســونگ-۱۵ کره شمالی از کجا آمده 
است باید داستان را از ابتدا و از آگرگات-۴ آلمان نازی 
زیر ذره بین بگیریم. هرچند از آگرگات-۴ نوشتیم، اما 
اگر بخواهیم دقیق تر باشــیم، تحقیقات موشکی در 
آلمان عمال به سال ها پیش از آن بازمی گردد. «کنراد 
هاس» حدود ســال های ۱۵۵۰ میــالدی یعنی پنج 
قرن پیــش، در یک کتاب ۲۸۲صفحــه ای طرحی از 
یک موشــک چندمرحله ای کشیده بود و این مسئله 
نشــان می دهد که ایده ســاخت موشــک به مراتب 
قدیمی تر از جنــگ جهانی دوم اســت. قرن ها بعد 
از طــرح «کنراد هــاس»، «هرمان اوبرت» در ســال 
۱۹۱۷ موشکی با ســوخت اتانول و اکسیژن طراحی 
کرد و حدود یــک دهه پیش از آغــاز جنگ جهانی 
دوم «یوهانس وینکلر» موشــکی با ســوخت مایع و 
«راینهولد تیلینگ» نیز موشــکی با سوخت جامد را 
معرفی کردند. موشک آگرگات-۴ که به نام موشک 
V-2 مشــهور است از جمله ســالح هایی محسوب 
می شــود که نازی ها آنها را Vergeltungswaffe به 
معنای ســالح های انتقــام نامیده بودنــد. از جمله 
ایــن ســالح های انتقام می تــوان بــهV-1 یا همان
Fieseler Fi-103 اشاره کرد که نازی ها با استفاده 
از آن شهر لندن بریتانیا را بمباران می کردند. در جریان 
بمباران مراکز تولید موشک، این مراکز که با مشارکت 
۵۴۴ شرکت و ۴۷ مؤسسه پژوهشی به تولید موشک 
مشــغول بودند، فاز جدیــدی از فعالیت زیر زمین را 
آغاز کردند. «هیتلر» تصــور می کرد برای پیروزی در 

جنگ چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار موشک نیاز باشد، اما 
یک مشــکل بزرگ در این بین وجود داشت. سوخت 
این موشــک ها با الکل تأمین می شد و تأمین الکل از 
ســیب زمینی مزارع آلمان به قیمت گرسنگی بخش 
بزرگی از مردم آن کشــور تمام می شد. موشک های 
V-2 آلمان هرچنــد درنهایت هرگز به تعداد بیش 
از سه هزار نرســید، اما ویرانی های بسیاري در لندن 
باقی گذاشــت. با شکست «هیتلر» در جنگ جهانی 
دوم و پیــروزی ارتش متفقیــن، تونل های زیرزمینی 
موشــکی نازی هــا یک به یک کشــف می شــدند و 
آمریکایی ها و انگلیســی ها متوجــه ابعاد پیچیده و 
پیشرفته فناوری موشکی آلمان نازی شدند. در چنین 
دورانی بود که آمریکایی ها کوشیدند هم موشک ها 
و هم دانشــمندان دخیل در پروژه موشکی آلمان را 
به آمریکا منتقل کنند. سربازان لشکر ۴۴ پیاده ارتش 
هفتم آمریکا زمانی که «ورنر فون براون» را با دست 
شکسته به همراه حدود صد نفر از دانشمندان پروژه 
موشکی آلمان ها اســیر کردند، طعمه ای را به دام 
انداخته بودند که بعدها برنامه موشــکی و فضایی 
ایاالت متحده را وارد فــاز جدیدی کرد. آمریکایی ها 
«فون براون» و مهندسان اسیر آلمان شکست خورده 
را در پروژه های موشکی خود و همچنین ناسا به کار 
گرفتند و جالب اســت بدانید که سال ها بعد، یعنی 
در ســال ۱۹۶۷ و در جریــان مأموریــت آپولو-۴ و 
موشک ساترن (Saturn V) این «فون براون» و تیم 
او بودنــد که باعث و بانی اصلی قدم نهادن انســان 
بر کره ماه شــدند. آمریکایی ها تنهــا فاتحان جنگ 

نبودند که تأسیســات موشکی 
در  را  آلمانــی  دانشــمندان  و 
اختیار خود گرفتند. ارتش سرخ 
شوروی هم با کپی کاری از روی 
موشک V-2 آلمان نازی موفق 
به ساخت موشک زمین به زمین 
اســکاد (R-11) شــد کــه با 
ســوخت مایــع کار می کرد. در 
واقع با شکســت آلمان و پایان 
و طرح های  جنگ، موشــک ها 
موشــکی و حتی سازندگان آن 
موشک ها به اســارت نیروهای 
آمریکا و شــوروی درآمدند و از 
ســال ۱۹۴۵ میالدی به این سو 

رقابتــی تنگاتنگ میان این دو قدرت جهانی بر ســر 
ســاخت موشک های بالســتیک نظامی و همچنین 
راکت های مورد استفاده در صنعت فضانوردی در 

گرفت.
هواسونگ-۱۵، محصول پیونگ یانگ یا تکنولوژی روسی

بالستیک  موشــک  پیشرفته ترین  هواســونگ-۱۵، 
قاره پیمای کره شــمالی است. موشــکی که بر اساس 
اعالم پیونگ یانگ، می تواند سراســر خــاک آمریکا را 
در تیــررس قرار دهــد. هواســونگ-۱۵ در واقع نوع 
پیشرفته و توسعه یافته موشکی به نام هواسونگ-۱۴ 
اســت که پیش از این آزمایش شده بود. هم مقامات 
نظامی آمریکایی و هم ژاپنی ها تأیید کردند که موشک 
هواسونگ-۱۵ نوع پیشرفته تری از موشک های مشابه 
پیونگ یانــگ اســت. اما فارغ از مناقشــات سیاســی 
بین المللــی یــا منطقــه ای، بحثــی هــم در محافل 
رســانه ای دنیا درگرفته مبنی بــر اینکه آیا چنین توان 
موشــکی ای، محصــول بومی کره شــمالی اســت یا 
بهره گیری از قاچاقچیان بین المللی و واردات قطعات 
و فناوری از روس ها. یک متخصص راکت و موشــک 
آلمانــی به نــام «روبرت اشــموکر» پــس از آزمایش 
موشکی هواســونگ-۱۴ در تیرماه (جوالی ۲۰۱۷) در 
اینکه کره شــمالی به تنهایی از چنین توان موشکی اي 
بهره مند شــده باشــد، اظهار تردید کرده و گفته بود: 
«بعید است مهندسان پیونگ یانگ با توان بومی خود 
توانسته باشند به این فناوری دست پیدا کنند». به باور 
«روبرت اشــموکر»، اســتاد علوم فضایی در دانشگاه 
فنی مونیخ، سرمنشــأ فناوری موشــکی کره شمالی را 
باید در روسیه جست وجو کرد. از دید او موتور محرکه 
موشک هواسونگ-۱۴ تا حد زیادی از روی تکنولوژی 
موشــکی روس ها کپی برداری شده اســت. به گمان 
این کارشناس، بســیار نامحتمل است که دانشمندان 

کره شمالی، تکنولوژی روسی را بازسازی کرده باشند. 
برای بازســازی چنین موشک پیچیده ای زمان بسیاری 
الزم است و به سختی می توان تصور کرد که کپی کاری 
مســتقل از چنین موشکی، امکان پذیر باشد. به عقیده 
«اشــموکر»، تکنولــوژی همه موشــک های قبلی که 
کره شــمالی آزمایش کرده اســت، پیش تر در شوروی 
ســابق توسعه پیدا کرده اســت. این فناوری ها از دید 
او به نحوی وارد کره شــمالی شده یا حتی به صورت 
قاچاق در اختیار دانشــمندان این کشــور قرار گرفته 
اســت. موشک هواســونگ-۱۴ با برد حدودی هشت 
هزار کیلومتر پیش از این ســوژه داغ رســانه ها شده 
بود. حتی قبل از آن نیز صحبت از موشــک های با برد 
شــش هزار و ۷۰۰ کیلومتری به بحث های این چنینی 
دامن زده بود. موشــکی که برد آن اگرچه تا آالســکا 
می رســید اما نه هاوایــی و نه بقیه ســرزمین ایاالت 
متحده را در تیررس قرار می داد. البته هواسونگ-۱۵ 
قدری با ماجرای هواسونگ-۱۴ متفاوت است. موشک 
اخیر نخســتین موشکی است که برد آن از کره شمالی 
تا ایــاالت متحــده آمریــکا می رســد. آیا بازســازی 
موشک های اســکاد از دهه ۹۰ میالدی به این سو، به 
همین ســادگی ها ممکن است؟ دست کم کارشناسان 
و متخصصانی هســتند کــه این طور فکــر نمی کنند. 
«مارکوس شــیلر» متخصص صنعت موشکی در ماه 
مي و پس از آزمایش موشــکی کره شمالی در توییت 
خود نوشــته بود: «من همیشــه از خودم می پرســم 
چــرا آنها (یعنــی کره شــمالی) مثال پورشــه یا یک 
بویینگ۷۳۷ را بازسازی و تولید نمی کنند تا دست کم 
از آن پــول دربیاورند؟» طراحی 
یک موشــک در عمل بی نهایت 
مســئله  ایــن  اســت.  دشــوار 
به خصوص درباره موشــک های 
پیچیده تر هم  با ســوخت جامد 
می شــود. اگر کره شــمالی چنین 
تکنولــوژی اي به ویژه در طراحی 
به صورت  را  موتــور موشــک ها 
زیرزمینی ساخته و آزمایش کرده 
باشد، نمی توانســته آن را از دید 
ناظــران بین المللــی پنهان کند؛ 
امــروزه در سراســر دنیا  چراکه 
مراکــز لرزه نگاری وجــود دارند 
کــه در صورت چنین آزمایشــی 
قطعــا آن را ثبت می کرده انــد. اگر «کیم جونگ اون» 
چنین تســلیحاتی را به خاک کره شــمالی وارد کرده 
باشــد، چگونه کســی متوجه نقل و انتقــال مثال یک 
موشــک ۱۱متری نشده اســت؟ آن هم برای کشوری 
مانند کره شمالی که مدام زیر ذره بین همسایگان خود 
قرار دارد. برخی ســناریوهایی را طرح می کنند که بر 
مبنای آن، احتمال آن وجود دارد که اجزای تکنولوژی 
موشکی کره شــمالی از طریق کشورهای جنوب شرق 
آســیا به این کشــور وارد می شود. کشــورهایی که از 
تبدیل کره شــمالی به یک قدرت اتمی، منافعی را در 
سیاســت خارجی خود دنبال  می کننــد. مثال چین که 
به گفته برخی چه بســا در قالب محموله های چوب 
قطعات موشــک هواسونگ-۱۴ را به کره شمالی وارد 
کرده باشــد؛ موشــکی که برخی کارشناسان آن را به 
موشک چینی DF-31 شــبیه می دانند. برخی حتی 
از هند صحبت می کنند و اینکه از ســال ۱۹۹۵ تاکنون 
۳۰ تبعه کره شــمالی در یک دانشگاه تکنولوژی علوم 
فضایی این کشــور به تحصیل پرداخته اند. موشــک 
هواســونگ-۱۵ با برد تخمینی ۱۳هزار کیلومتر، اینک 
نه تنها ژاپن بلکه تمام آمریکا را در تیررس پیونگ یانگ 
قرار داده است. فراتر از همه اینها، به کارگیری کالهک 
هسته ای در این موشک ها، جهان را وارد یک فاز جدید 

از موازنه تسلیحاتی خواهد کرد.
آیا آمریکا، کره شمالی را دست کم گرفته است؟

پاســخ به این ســؤال را باید از کارشناسان نظامی 
یا سیاسی پرســید. تا آنجا که به تاریخ علم و فناوری 
مربوط می شود، باید گفت حتی خبره ترین دانشمندان 
هــم در برآوردهــا و تخمین هــای خود دچــار خطا 
می شوند. مثال بسیاری از مورخان علم معتقدند سرنخ 
این پرســش که «چرا آلمان نازی بــا وجود آن همه 
دانشــمند فیزیک اتمی، بمب اتم نساخت»، به «ورنر 

هایزنبــرگ» بازمی گر دد. او در تمام گفت وگوهایش با 
ســایر فیزیک دانان بر این باور بوده که ســاخت بمب 
اتمــی با اورانیــوم طبیعی ممکن نیســت. به اعتقاد 
«هایزنبــرگ، واکنــش زنجیره ای را فقط می شــد در 
اورانیــوم ۲۳۵ خالص یــا دســت کم اورانیوم ۲۳۵ 
بسیار غنی شــده آغاز کرد. به همین دلیل معتقد بود 
دســتیابی به چنین چیزی اگر حتی امکان هم داشته 
باشد مستلزم تالش فنی بسیار بسیار عظیمی است و 
نه آلمانی ها می توانند از پس آن برآیند نه آمریکایی ها 
و نــه انگلیســی ها. دوران وحشــت و ویرانــی جنگ 
جهانی دوم ســپری می شــد و در اواخر ســال ۱۹۴۱، 
باشگاه اورانیوم آلمان به تدریج موانع و مشکالت سر 
راه بهره برداری از انرژی اتمی را می شناخت و در این 
سال فیزیک دانان آلمان دریافتند با استفاده از اورانیوم 
طبیعی و آب ســنگین می توان یک رآکتور هســته ای 
ســاخت. آن گونــه کــه «هایزنبــرگ» می پنداشــت، 
فیزیک دانان تصور می کردند مشــکالت فنی بر سر راه 
ســاخت بمب اتمی به قدری زیاد است که در شرایط 
جنگی آلمان این مســئله عمال منتفــی و غیرممکن 
اســت. بنابراین می توانستند گزارش صادقانه ای را به 
مقامات آلمان نازی اعالم کنند و درعین حال مطمئن 
باشند بمب اتمی در زمان رایش سوم ساخته نخواهد 
شــد. «هایزنبرگ» در اتاق کار خود واقع در انستیتوی 
فیزیــک کایزر ویلهلم در بحث هــای طوالنی اي که با 
همکاران و دوســتانش داشــته ظاهرا دچار اشــتباه 
محاسباتی می شــود و به «کارل فریدریش» می گوید: 
«من فکــر می کنم فیزیک دانــان آمریکایی هم عالقه 
زیادی به ســاختن بمب اتمی نداشــته باشند». البته 
پیش بینــی «هایزنبرگ» در این زمینه کامال غلط از آب 
درآمد. او می نویســد: «بعدازظهر روز ششم آگوست 
۱۹۴۵ «کارل ویرتس» شــتابان آمد و خبر تازه ای برای 
من آورد. هیروشــیما بمبــاران اتمی شــده بود. اول 
نمی خواســتم این خبر را باور کنم، زیرا اعتقاد داشتم 
ســاختن بمب اتمی مستلزم کوشش های عظیم فنی 
و صرف هزاران میلیون دالر اســت. اما شب با شنیدن 
اخبــار رادیو با کمال اکراه و ناچــار قبول کردم تحول 
فیزیک اتمی که مدت ۲۵ ســال در آن شرکت جسته 
بودم اکنون باعث مرگ صد هزار انســان شده است». 
آلمان نازی، بــه عبارت دقیق تر دانشــمندانی که در 
پروژه اتمی این کشــور در جنگ جهانی دوم مشغول 
بودند، فیزیک دانان آمریکایی را دست  کم گرفته بود و 
حتی تصورش را هم نمی کرد که ساخت بمب اتمی، 
عملی باشد. به فرض آنکه ساخت بمب اتمی عملی 
باشد فکر این را نمی کرد که آمریکایی ها بتوانند الاقل 
در شــرایط جنگی از پــس ســاخت آن برآیند. حتی 
ورای اینها اگر هم موفق به ســاخت آن شوند، هرگز 
نمی توانســتند تصور کنند که این سالح در عمل مورد 
استفاده قرار بگیرد. اما پروفســور «روبرت اشموکر»، 
متخصص موشک های بالستیک، هیاهو بر سر موشک 
هواسونگ-۱۵ را پروپاگاندا می داند و معتقد است این 
موشــک جدید احتماال همان موشک هواسونگ-۱۴ 
اســت. از دید او کره شمالی قادر نیست در این شرایط، 
موشــک های خود را توسعه دهد. این ظاهرا پنجمین 
راکــت جدید کره شــمالی در ســال جــاری میالدی 
اســت. چنین سرعتی در توسعه برنامه موشکی برای 
کشــوری که هیــچ نــدارد واقع بینانه نیســت. از دید 
پروفسور «اشموکر»، برد و ارتفاع موشک آزمایش شده 
کره شمالی می تواند درست باشد، اما مسئله بر سر این 
است که این  موشــک ها فاقد برنامه توسعه به شکل 
سیستماتیک هستند و بعید به نظر می رسد کره شمالی 
بتوانــد واقعا پروژه ســاخت موشــک های خطرناکی 
را پیــش ببرد. این اظهــارات اگرچه از یک متخصص 
موشک های بالستیک شنیده می شود، اما انسان را به 
فکر وامی دارد که چه بســا کارشناسان و متخصصان، 
توان واقعی و قدرت نظامی پیونگ یانگ را دســت کم 
گرفته باشــند؛ همان اشــتباهی که دانشمندان پروژه 
اتمی آلمــان نازی در محاســبات خــود کردند و در 
برآورد توان و قصد همــکاران آمریکایی خود، به دام 
خطای محاســباتی، تحلیل غلط و البته شاید غرور یا 

حتی خوش بینی افتادند.
* پژوهشگر مطالعات علم و فناوری 
در دانشگاه کاسل آلمان

از  V-2آلمان نازی تا هواسونگ-۱۵ کره شمالی
آیا کارشناسان و متخصصان، توان واقعی و قدرت نظامی پیونگ یانگ را دست کم گرفته اند؟

داستان موشک ها

کره شــمالی برنامه موشــکی خود را از اواخر دهه  �
۷۰ میالدی شروع کرد. براساس شواهد موجود در آن  
سال ها کره شــمالی در ازای کمک تکنیکی به مصر در 
جریان جنگ اعراب و اسرائیل (جنگ یوم کیپور) موفق 
شــد تا تعداد نامشخصی موشک بالســتیک کوتاه برد 
اســکاد-بی را به صورت دســت دوم از مصر وارد کند. 
در آن زمان کره رابطه پرتنشــی با شــوروی داشــت و 
چین هم عالقه  ای نداشــت که موشک های بالستیک 
در اختیار کره ای ها بگذارد. به این ترتیب کره شــمالی با 
مهندسی معکوس موشک های اسکاد- بی تهیه شده 
از مصر اولین موشک بالستیک مهم خود هواسونگ-۵ 
را تولید کرد. این موشــک نســبت به موشــک اصلی 
اسکاد بهبود های اندکی داشت، اما به کر ه ای ها کمک 
کــرد تا چرخ های صنعت موشکی شــان را به حرکت 
درآورنــد. به این ترتیب آنها خیلی زود تولید موشــک 
دوربردتر هواســونگ-۶ را بر پایه اسکاد-سی شوروی 
شــروع کردند. گام بعدی ساخت موشــکی دوربردتر 
(هواسونگ-۷) بود که در حقیقت نسخه ای بزرگ شده 
از همان موشک های اســکاد-بی و سی با برد هزار تا 
هزارو ۵۰۰ کیلومتر شــمرده می شد و گامی بلند برای 
صنعت موشکی کره به شمار می رفت. همین موشک 
بود که زمینه توسعه برخی موشک ها از جمله موشک 
گوری در پاکســتان را فراهم کرد و برای نخســتین بار 
نام موشــک های کــره ای را ســر زبان هــا انداخت. تا 
این زمان برنامه موشکی کره شــمالی از نظر آمریکا و 
بیشــتر قدرت های منطقه ای موضــوع چندان مهمی 
نبود. درواقع همه آنها بیشــتر نگران توســعه برنامه 
هسته ای کره شــمالی بودند تا برنامه  موشکی اش، اما 
وقتی کره شــمالی موشــک تائپودونگ-۱ را به عنوان 
یک موشــک پرتابگر ماهــواره در ۱۹۹۸ آزمایش کرد، 
همه چیز به ســرعت تغییر کرد. کره شــمالی با وجود 
فشــار های بین المللی توســعه برنامــه تائپودونگ را 
همچنان به عنــوان موشــکی ماهواره بــر ادامه داد. 
بــا وجود این، خــارج از مرزهای کره بــه آزمایش  این 
موشــک ها که اتفاقا چندان هــم موفقیت آمیز نبود، 
به چشــم تمرینی برای توسعه موشک های بالستیک 
دوربرد نگریسته می شد. همین نگرانی ها موجب شد تا 
سرانجام در ۱۹۹۹ در پی مذاکرات دو طرف، کره شمالی 
قبول کند تا توسعه  موشک های دوربرد خود را در ازای 
امتیازاتی متوقف کند. در مقابل آمریکایی ها هم بخشی 
از تحریم های اقتصــادی خود را لغو کردند. این فصل 
خوش از برنامه موشــکی کره،امــا خیلی زود به پایان 
رسید. با سرکارآمدن «بوش» در آمریکا و کم رنگ شدن 
زبــان دیپلماتیک کاخ ســفید و همچنین واکنش های 
متقابال تنــد پیونگ یانگ بــه تهدیــدات آمریکایی ها، 
مذاکرات خیلی زود به بن بســت رسید. کره  خیلی زود 
از پیمان منع گســترش تسلیحات هسته ای خارج شد 
و بار دیگر توســعه برنامه موشک های بزرگ خود را از 
ســر گرفت و این بار دیگر خبری از تالش برای توسعه 
موشــک های ماهواره بر نبود. کره شمالی دیگر رسما از 
توسعه موشــک های دوربرد برای حمل کالهک های 
هسته ای سخن می گفت. تنها به فاصله دو سال پس 
از خروج از پیمان NPT کره اولین آزمایش هســته ای 
خــود را انجام داد و حــاال دیگر در آن ســوی میدان 
همه نگران کره و موشــک هایش بودند. در این بین با 
روی کارآمدن «کیم جونگ اون» در کره موجب شد تا 
اهمیت برنامه موشکی و هسته ای این کشور دوچندان 
شــود. تا جایی که در دوران او کره ای ها سه برابر بیش 
از دوران پــدر و پدربزرگش آزمایش موشــکی انجام 
داده و به موفقیت های چشمگیری هم رسیدند. «کیم 
جونگ اون» بخــش قابل توجهــی از تولید ناخالص 
داخلی کشور خود را صرف توسعه موشک های جدید 
و بهتــر کرد. به عــالوه  کره ای ها در طول  این ســال ها 
ضمن توســعه انواع جدیدی از موشک های بالستیک 
توجه زیــادی را هــم متوجه تحرک و آســیب پذیری 
موشک های بالســتیک خود کردند. حاصل این تالش 
تعداد قابل توجهی موشــک بالســتیک میان برد بود؛ 
موشــک هایی که نقطه اوج آنها توسعه موشک های 
دوربرد پوک گوگ ســانگ-۲ با برد ســه   هــزار کیلومتر 
و هواسونگ-۱۲ و هواســونگ-۱۴ با بردی بین پنج تا 
۱۲ هزار کیلومتر بود. موشک هایی که حاال دیگر نه تنها 
پایگاه های نظامی منطقــه ای آمریکا در اقیانوس آرام 
که حتی می توانند برای نخســتین بار ســایه خود را به 
ســواحل غربی آمریکا هم گســترش دهند. با   وجود 
این، کره شــمالی برای به چالش کشیدن جدی آمریکا 
هنوز با مشکالت تکنیکی متعددی روبه روست. بخش 
عمده ای از آزمایش های موشــکی سال های اخیر کره 
آن قدرهایی که خود کره ای ها می گویند، موفقیت آمیز 
نبوده اند. به عنوان  مثال برخالف برنامه موشکی ایران، 
کره ای هــا رویکرد شــتاب زده ای دارنــد. این موضوع 
موجب شــده تا ضریب موفقیت کلــی آزمایش های 
موشــکی آنها پایین تر و درنتیجه موشک هایشــان در 
عمل در بــدو آزمایــش از اطمینان پذیــری پایین تری 
برخوردار باشــند. با  وجود این، در ســالی که گذشت 
کره برای اولین بار دوربردترین موشــک بالستیک خود 
یعنی هواســونگ-۱۵ را با موفقیت آزمایش کرد. این 
همان موشــکی اســت که با بــرد ۱۳  هزارکیلومتری 
خود ســواحل غربی آمریــکا را برای نخســتین بار در 
تیررس موشک های کره قرار می دهد؛  موشکی که اگر 
کره ای ها بتوانند روزی کالهکی هسته ای روی آن سوار 
کنند، می تواند به صورت بالقوه به سالح بازدارنده ای 

جدی تبدیل شود.

معادله ای با بسیار مجهول

در ماه هــای اخیــر داســتان تــوان موشــکی  �
کره شــمالی و آزمایش هایــی که این کشــور  روی 
ســامانه موشک های دوربرد خود انجام داده است، 
محور بحث های گسترده ای در جهان سیاست بوده 
اســت. آنچه از سوی بســیاری رفتار ماجراجویانه 
کره شــمالی در توســعه ســالح های هســته ای و 
موشــک های دوربرد خود معرفی می شــود، برای 
رهبران این کشور در حکم ابزاری برای بازی پیچیده 
سیاســی و شــاید تنها ابزار ممکن برای تردید سایر 
کشورها و به خصوص ایاالت متحده در اقدام نظامی 
علیه این کشــور و تنها ابزار مؤثر آن کشــور جهت 
وادارکردن ســایر قدرت ها به مذاکره بر ســر مسائل 
مختلــف و به ویژه   تحریم های اقتصادی به شــمار 
می رود. اما آیا تهدیدات کره شمالی جدی است؟ در 
دل این داستان و در میانه آن و فراسوی جنجال های 
سیاسی و تبلیغی که دو سو با اهداف سیاسی خود 
دنبال می کنند مســئله ای فنی قرار دارد. دو مؤلفه 
اصلی این مناقشــه به این دو سؤال بازمی گردد که 
آیا کره شمالی به راستی از توان موشکی ای که ادعا 
می کند، برخوردار اســت و دوم اینکه آیا توانســته 
اســت مکانیسم بمب های هســته ای خود را برای 
نصب درون کالهک موشک های دوربرد بهینه کند؟ 
هر دو این ســؤال ها مســئله های دشــواری برای 
پاســخ دادن هســتند مانند هر مســئله دیگر مربوط 
به مســائل دفاعی و نظامی توانایی های کشــورها و 
رد نتیجه منشــأ آنها و نحوه تکامل آنهــا زیر پرده ای 
از رازداری قــرار دارد. وقتی داســتان به کره شــمالی 
می رســد این پرده چندین برابر قطور می شــود. کمتر 
خبری به طور مستقل ممکن است از درون کره شمالی 
بــه بیرون درز کنــد و وقتی هم خبرنــگاران خارجی 
فرصت بازدید از کره شــمالی را پیدا می کنند معموال 
به طــور جدی تحت نظارت و مراقبت هســتند و فقط  
بخش های محــدودی را می تواننــد ببینند یا گزارش 
کنند. خبرهای منابعی که از درون کره شمالی به بیرون 
آمده اند نیز اگرچه نور تازه ای بر داستان می افشاند، اما 
به دلیل موضع گیری سیاســی آنها شاید چندان قابل 
اطمینان و حداقل راستی آزمایی نباشد. به همین دلیل 
هم بایــد درباره اظهارنظر در مســائل فنی مربوط به 

کره شمالی احتیاط بیشتری از خود نشان داد. 
نکاتی که درباره بخش موشکی برنامه کره شمالی 
می دانیم این است که در چندین سال گذشته این کشور 
به طور مداوم در حال آزمودن و بهبود توان موشکی 
خود بوده است. آخرین مجموعه و البته پرحاشیه ترین 
آزمایش های موشــکی کره شــمالی در سال جاری و 
با آزمایش موشــک های معروف به هواســونگ-۱۴ 
اتفاق افتاد. منابع کره ای اعالم می کردند این موشک 
ســه مرحله ای توان هدف گیری هر نقطه ای از جهان 
را دارد. نســل فعلی موشــک های کره شمالی با بازه 
مؤثر هزار تا سه هزارو ۵۰۰ کیلومتر تاکنون با موفقیت 
آزمایش شــده اند، اما به نظر می رســد نسل تازه این 
موشــک ها که برد ۱۰  هزار کیلومتــر و ۱۱ هزارو ۵۰۰ 
کیلومتر را دارند، هنوز در حال توســعه هستند. یکی 
از دالیلی که با وجود آزمایش این نســل از موشک ها 
هنوز دربــاره توانایی دقیق آنها برای انجام مأموریتی 
واقعی و فراقاره ای شــک وجود دارد، مسئله ناوبری 
و دقت هدف گیری است.  اما موشک های کره شمالی 
از کجا آمده اند؟ برنامه موشــکی کره شمالی از دهه 
۱۹۶۰ میالدی آغاز شــده اســت و به طور طبیعی با 
توجه به نزدیکی این کشور با اتحاد جماهیر شوروی 
بنیــان و پایه ایــن برنامه بر مبنای الگــو و مدل های 
روســی اســت. با وجود این،  آزمون و توســعه نسل 
جدید موشــک های دوربرد این کشور که از دهه ۲۰۱۰ 
میالدی آغاز شــده اســت، به نظر می رســد حداقل 
به طور عمده بر مبنای آزمون و خطا در حال پیشروی 
اســت. نگاهی به آزمایش های موشکی کره شمالی، 
حداقل بخشــی که اعالم عمومی شده است، نشان 
می دهد تعــداد زیادی آزمایش شکســت خورده در 
کارنامه موشکی این کشور وجود دارد. شرایط سیاسی 
بین المللی نیــز امکان همکاری مســتقیم برای این 
کشــور را فوق العاده دشــوار و محدود کرده اســت. 
واقعیت این اســت که اگرچه علوم موشکی یکی از 
پیچیده ترین حوزه های فنی معاصر اســت، اما اصول 
اولیه آن چندان محرمانه نیســت. اگر انگیزه، سرمایه 
و نیروی الزم به این پروژه اختصاص داده شود امکان 
توسعه آن به طور نیمه بومی برای هر کشوری وجود 
دارد. برخالف تصور رایجی که از کره شــمالی وجود 
دارد بخش دانشگاهی این کشــور (البته با انگیزه ها 
و بر مبنای ایدئولوژی موجود) بخش فعالی اســت 
و منابع بســیاری در اختیار دارد و تقریبا عمده بودجه 
این کشــور در اختیار بخش توســعه صنایع نظامی 
آن است. به نظر می رســد حداقل در مرحله فعلی، 
کره شمالی (فارغ از چالش های سیاسی) این توان را 
دارد که در زمینه پرتابگر و حامل های خود براســاس 
آزمون و خطای پیشین و توسعه سیستم های موجود، 
برنامه موشکی خود را پیش ببرد. شاید بخشی که این 
کشور با مشکل جدی تری مواجه باشد توسعه سامانه 
ناوبری و افزایش دقت هدف گیری است. در نهایت به 
نظر می رسد میان ادعاهای کره شمالی و ادعای توان 
بومی این کشــور و واقعیت مــرز باریکی وجود دارد 
هم زمان باید مراقب بود تا فضای تبلیغاتی این کشور 
را با واقعیت اشتباه نگرفت و همچنین ادعاها و روند 

موجود را نیز با ساده انگاری انکار نکرد. 

 عرفان کسرایی*

 محمدحسین جهان پناه پوریا ناظمى

پروفسور «روبرت اشموکر»، هیاهو 
بر سر موشک هواسونگ-۱۵ را 

پروپاگاندا می داند و معتقد است 
این موشک جدید احتماال همان 

موشک هواسونگ-۱۴ است. از دید 
او کره شمالی قادر نیست در این 

شرایط، موشک های خود را توسعه 
دهد. این ظاهرا پنجمین راکت 
جدید کره شمالی در سال جاری 
میالدی است. چنین سرعتی در 

توسعه برنامه موشکی برای کشوری 
که هیچ ندارد واقع بینانه نیست


