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 Reports  گزارشھا

  
  راشا تودی

  مجله ھفته: برگردان و ارسال
  ٢٠٢٢ جوالی ٠٧

  شمالیوريایکی راکت ۀدر برنام» ردپای اوکراينی«

 
 .تی است که اوکراين در درگيری ھای جاری از آن تقاضای تسليحات کرده اسئجنوبی يکی از کشورھا یورياک

شمالی، کمک کرده  یورياکی دشمن شمالی سئول، راکت ۀدر ھمين حال، نمی توان رد کرد که صنعت اوکراين به برنام

  .است

جنوبی خود، سو ووک،  یورياکنی با ھمتای ولفيريل، طی يک تماس تپرا ٨الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين، در 

  .خواستار ارسال تسليحات به اوکراين شد

ی ھمين درخواست را از نمايندگان ئجمھور اوکراين در يک سخنرانی ويديو مير زلنسکی، رئيسسه روز بعد، والدي

  .جنوبی کرد یورياکپارلمان 

در ھمين حال، برخی . ی، کشتی و سالح ھای ضد تانک شده استئاز جمله اوکراين خواستار خودروھای زرھی، ھوا

  .شمالی مشارکت داشته است یورياکی راکت ۀ برنامۀًشواھد نشان می دھد که اوکراين قبال در توسع

  ICBM ١۴-  ھواسونگراکت ھمان سال ونج۴ و در ١٢- ميان برد ھواسونگراکت پيونگ يانگ ٢٠١٧ می ١۴در 

 از توانائی ھدف گيری و رسيدن به سرزمين اصلی دومیراکت طبق برآوردھای کارشناسان، . خود را به رونمائی کرد

  .اياالت متحده برخوردار است

  . شمالی شدیورياک یراکت ۀ موضوع باعث نگرانی و شگفتی بين المللی از پيشرفت سريع برناماين

 مه پرسيد، ١۴ای در  در بيانيه (IISS) المللی ژيک بينيسترات مطالعات سسۀؤی مئ بريتانياۀ، عضو انديشکدالمانمايکل 

شمالی چگونه توانسته است در دو سال گذشته چنين  یورياک «.) :  منتشر شد٢٠١٧ست گا ١۴که در  تحليلی در(

  ».ی دوربرد خود داشته باشدراکت ۀانگيزی در برنام پيشرفت شگفت
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موسودان،  BM-25  ميان بردراکت يعنی ١۴- و ھواسونگ١٢- ، آزمايش ھای ناموفق سلف ھواسونگالمان ۀبه گفت

 ھای جديد با وجود تحريم ھای پيونگ تراک ۀحدود يک سال پيش نشان می دھد که از فناوری ھای خارجی در توسع

  .يانگ استفاده شد

 المان. شمالی آن استفاده کرد یورياکيا کپی  RD-250  مايع شورویراکتشمالی از موتور  یورياکبه طور خاص، 

  . اين موتور را دريافت کرد٢٠١٧ تا ٢٠١۵ زمانی ۀازبرای اين منظور اين کشور در ب: ادامه داد

مريکا مدعی او منابع اطالعاتی ناشناس  IISS  نيويورک تايمز با استناد به تحليلۀ روزنام٢٠١٧ست گا ١۴ھمچنين در 

  . شمالی از اوکراين آمده استیورياک ICBM شد که موتور

ال بزرگ ؤس. ً موتورھا از اوکراين آمده است، احتماال غيرقانونیًاحتماال اين«:  گفتالماناين روزنامه به نقل از مايکل 

شمالی ھا چند عدد از اين موتورھا را دارند و آيا اوکراينی ھا اکنون به آنھا کمک خواھند کرد يا  یورياکاين است که 

  ».من بسيار نگران ھستم. خير

 ماشين سازی يوشماش در شھر دنپروپتروفسک ۀننيويورک تايمز به اين نتيجه رسيد که اين موتور می تواند از کارخا

  .اوکراين تھيه شود

شيطان را توليد کرد  SS-18 با نام ناتوئی R-36M ICBM، در زمان اتحاد جماھير شوروی، اين کارخانه، از جمله

  .مجھز شده بود RD-250 محسوب می شود و به موتور خود که قدرتمندترين در نوع

 ھم در دنپروپتروفسک مستقر است، توسعه يافته سسۀؤ ھا توسط دفتر طراحی يوژونويه که ھمچنين اين مراکتاين 

  .است

 یورياک  نظارت بر تحريم ھا عليهۀ متحد که وظيفملل توسط گروه کارشناسان ٢٠١٣ ونج ١١بر اساس گزارش 

.  انجام شد٢٠١١ از اوکراين در سال راکتشمالی را بر عھده داشتند، اولين تالش پيونگ يانگ برای تھيه دانش ساخت 

 ۀگيل، در تالش بودند تا اطالعاتی در مورد توسع- چول و ری تائه- شمالی، ريو سونگ یورياکدر آن زمان، نمايندگان 

ی ديپلماتيک بين ئاين امر منجر به رسوا. ی و پيشران مايع از يکی از کارمندان يوژونوی کسب کنندراکتی سيستم ھا

 به ھشت سال زندان ٢٠١٢ون جريو و ری در .  شمالی شدیورياکدولت وقت تحت رياست جمھوری يانوکوويچ و 

  .محکوم شدند

 شمالی تالش ديگری برای دستيابی به یورياکيف،  در ک٢٠١۴نيويورک تايمز به اين نتيجه رسيد که پس از کودتای 

  .ًی اوکراينی انجام داد و احتماال موفق شدراکتفناوری 

اين امر با اين واقعيت تسھيل شد که يوشماش در آغاز درگيری بين اوکراين و روسيه به دليل فقدان دستوراتی از طرف 

  .روسيه در يک وضعيت اقتصادی بسيار دشوار قرار گرفت

 شمالی را رد کرده است، نيويورک تايمز در اين مورد یورياک ی بهراکت دنپروپتروفسک انتقال فناوری ۀرخاناگرچه کا

  :ترديد ايجاد دارد

که دولت پتر پوروشنکو،  ی اين رديه و انکار را باور نمی کنند، اگرچه آنھا ھيچ مدرکی دال بر اينئمريکاابازرسان «

لی روی اين مجتمع وست، از آنچه در اين مجتمع رخ می داده مطلع بوده و کنترًکه اخيرا از کاخ سفيد ھم بازديد کرده ا

  »داشته وجود ندارد

ال بردند، زيرا يوشماش و يوژنويه ؤدر ھمين حال، نشريات روسی نيز ناآگاھی پوروشنکو از اين رويدادھا را زير س

  .شرکت ھای دولتی ھستند
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 شمالی حداقل تا یورياک راکتاعتراف کرد که موتور متحد  ملل سان اوکراين به گروه کارشنا٢٠١٨سرانجام، در سال 

  : آمده است متحدمللدر گزارش مربوطه . است RD-250 حدی بر اساس

از قطعات جدا از آن موتور و ھمان  شمالی یورياک يد کرد که احتمال زيادی وجود دارد که موتورئأاوکراين به کميته ت«

  » .اجزای سوخت استفاده کند

شمالی را رد  یورياکی راکت ۀاين حال، کيف تحويل اسناد و يا احتمال دست داشتن متخصصان اوکراينی در برنامبا 

  .کرد

 . شمالی نقش داشته باشدیورياک یراکت ۀًبا اين حال، دقيقا عامل دوم است که ممکن است در موفقيت برنام

 که در مجتمع يوشماش کم کار يا بيکار یھندسان به طور ضمنی اشاره کرد که مالمان نيويورک تايمز، مايکل ۀدر مقال

  . شمالی کمک کرده باشندیورياک راکت ۀشده بودند و درآمد کمی داشتند می توانستند به توسع

دھند که پيونگ   تلويزيونی زوزدا روسيه مصاحبه کردند يک گام فراتر رفتند و احتمال میۀکارشناسانی که با شبک

در عوض، فرار مغزھا از اوکراين .  ساخت اوکراين را به دست نياورده استيانگ موتورھای تمام شده يا اسناد

 و متعاقب آن فروپاشی ٢٠١۴مھندسان اوکراينی که تخصص مربوطه را داشتند و به دليل کودتای . صورت گرفت

  .شمالی استخدام شدند یورياک روابط اقتصادی روسيه و اوکراين از شغل خود محروم شدند، توسط

صنعتی روسيه اين سوء ظن را به زوزدا ابراز کرده و مدعی شد که ساختن يک - يک به مجتمع نظامیيک منبع نزد

 غيرممکن است و نياز به دانش متخصصان مختلف راکت مشابه ساختن از چنين محصول پيچيده ای مانند موتور ۀنسخ

  :دارد

ھمه فکر می کنند که فقط فروش محصول  .بزرگترين تصور غلط در مورد صادرات چنين فناوری در آنجا نھفته است«

  ».ًاصال اينطور نيست. ی به معنای اين است که طرف دريافت کننده به رموز فناوری ھم دستيابی آزاد خواھد داشتئنھا

ًتوانيد آنھا را مھندسی مشابه سازی کنيد، اما مطمئنا امکان  اجزای خاصی وجود دارد که در صورت تمايل می«

  ».ھای اصلی وجود ندارد  محصول با ھمان ويژگیبازسازی کامل يک

شمالی را می توان از جمله با اسناد توليدی تھيه شده از اوکراين  یورياکی راکت ۀبه گزارش زوزدا موفقيت سريع برنام

  .و فوت و فن و دانش وارد شده از ذھن مھندسان اوکراينی توضيح داد

جنوبی پاسخی نداده است و در عوض خود را  یورياک تسليحات ازمين أسئول تاکنون به درخواست اخير کی يف برای ت

  . کمک ھای بشردوستانه و کاالھای نظامی غير مرگ آور محدود کرده استۀبه ارائ

جنوبی در صورت تحويل  یورياک استدالل ھای توصيف شده، اين فرض موجه به نظر می رسد که ۀدر پس زمين

ا روسيه آسيب می زند، بلکه فناوری ھای نظامی خود را نيز در معرض تسليحات بزرگتر نه تنھا به روابط دوجانبه ب

  .شمالی بيفتد یورياکدست ه  بًخطر قرار خواھد داد و بايد ھراس داشته باشد که تکنيک ھای اين تسليحات احتماال

الی شم یورياکشمالی گواھی می دھد که اوکراين می تواند به منبع فناوری نظامی برای  یورياکی راکت ۀ برنامۀتاريخچ

 .تبديل شود

 

 


