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چکیده
شبه جزیره کره به عنوان سرزمینی کهن و استراتژیک جایگاه یکی از پیچیدهترین و دشوارترین
معماهای صحنه بین الملل است .به شکلی که بحران هستهای کره شمالی و دوپارگی شبه جزیره
نه تنها مردمان آن سرزمین ،بلکه معادالت قدرت در منطقه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده
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است .هرچه زمان بیشتری از این جدایی میگذرد ،تفاوتها در دوسوی شبه جزیره هم بیشتر
میشود و به تبع آن وحدت مجدد دو کره که آرزوی دیرین مردم آن سرزمین است نیز پیچیدهتر
و سختتر میگردد  .در مباحث مرتبط با اتحاد مجدد دو کره ،ابعاد اقتصادی و فرهنگی شدیدا
حیاتی و چالش برانگیز خواهند بود ،به طوری که انتظار میرود با وقوع چنین رخدادی ،کره
کره جنوبی به رغم برخورداری از قدرت اقتصادی ،به تنهایی توان مدیریت و پرداخت هزینههای
وحدت را نخواهد داشت و همچون توسعه اقتصادی در بخش جنوبی شبه جزیره ،کره متحد نیز
برای توسعه به کمکهای بین المللی نیاز مبرم خواهد داشت .در بعد فرهنگی نیز ،اتحاد موفقیت
آمیز دو کشور پیش از هرچیز ،مستلزم درک مردمان دو سوی شبه جزیره از تفاوتهای ناشی از
هفت دهه جدایی است .دولت کره متحد با چالشهای فرهنگی بسیاری دست و پنجه نرم
خواهد کرد و یکی از مهمترین کارکردهای فرهنگی آن ،اصال ح ههنیت مردمان بخش شمالی از
باورهایی است که بر مبنای محوریت شخصیت کیم ایل سونگ و سپس فرزند و نوهاش شکل
گرفتهاند.
واژگان کلیدی :اتحاد ،اقتصاد ،فرهنگ ،کره شمالی ،کره جنوبی
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متحد بیش از پیش در معادالت اقتصادی و فرهنگی منطقه و جهان تأثیر گذار باشد .از یک سو،

سیاست جهانی

مقدمه
شبه جزیره کره را میتوان تنها جایی دانست که معادالت جنگ سردی قدرت کماکان در
آن ادامه دارد ،مرزهای تصنعی حاصل از توافق موقت ایاالت متحده آمریکا و اتحاد
جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم هم چنان استوار است و موجب شکل گیری
دو کشور کامال متفاوت در شمال و جنوب شبه جزیره گردیده است .دوکشوری که
هریک خود را تنها حکومت برحق در کل شبه جزیره میداند و پس از گذشت دههها از
وقوع این جدایی هنوز خصومت و عدم اعتماد شاخصه اصلی رفتار متقابل آنها است.
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با توجه به اهمیت موضوع و شرایط موجود در شبه جزیره ،برخی از مهمترین
چالشهای وقوع اتحاد میان دو کشور را میتوان ابعاد اقتصادی ،فرهنگی آن دانست.
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زیرا با درنظر گرفتن و مقایسه مواردی چون سطح رفاه مردمان دو کشور ،نحوه و میزان
آموزش و پرورش کشورها ،نوع نظام سیاسی دو کشور و نحوه برخورد حاکمان با مردم
خود ،ایدئولوژیهای غالب در دو کشور ،میزان آزادیهای فردی و سطح تعامل و
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همکاری این کشورها با جهان خارج و نیز اظهارات پناه جویان گریخته از کره شمالی به
خوبی متوجه میشویم که علی رغم پیشینه تاریخی یکسان و اشتراکات فرهنگی ،شاهد
حضور مردمانی بسیار متفاوت در دوسوی مدار  28درجه هستیم و این امر میتواند به
چالشی بزرگ برای اتحاد دو کشور بدل گردد.
بی شک مردمان شبه جزیره از تقسیم تراژیک سرزمینشان که محمل  0555ساله نژاد
کرهای است اندوهگین هستند .تقسیم شبه جزیره به سرعت جدایی  65میلیون خانواده
کره ای و نابودی رویای تجدید حیات کشوری مستقل که قبل از استعمار آن توسط
ژاپنیها به مدت بیش از  6355سال وجود داشت را رقم زد .این امر باعث گردیده تا
فرهنگ و اقتصاد دو کشور از زمان جدایی شدیدا از یکدیگر منفک و متفاوت شود.
امروز کره جنوبی آشکارا لیبرال ،توسعه یافته و دموکراتیک است و از نظر اقتصادی نیز
بیش از هر زمان دیگری در وابستگی متقابل با کشورهای منطقه و جهان به سر میبرد.
درمقابل ،کره شمالی به شکل کامل در نقطه تقابل با کره جنوبی قرار دارد و مردمان این
کشور به نقش فراگیر دولت در تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور عادت
نمودهاند .برای کسانی که امروز وضع دو کره را مطالعه میکنند ،شاید درک این که

روزی در شبه جزیره کره ملتی واحد و قدرتمند میزیسته و بر قسمتهای عمده از
منطقه منچوری نیز تسلط داشته است ،بسیار دشوار باشد .این درک وقتی دشوارتر
میشود که دانسته شود ،بزرگترین هراس دو ملت از یکدیگر است ،وضعیتی که حتی
در زمان سه امپراطوری 6نیز وجود نداشت .قدرت هستهای کره شمالی نیز بر وخامت
اوضاع میان دو کره می افزاید .بنابراین باید پذیرفت که جدایی دو کره آثار قابل توجهی
را برجای گذاشته است .اولین اثر ملموس این جدایی جنگ دو کره بود .ولی مهمتر از
جنگ ،اثرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جدایی است .مردم دو کره به تدریج به این
باور رسیدهاند که با هم اختالفات فرهنگی زیادی دارند و حس یگانگی میان مردم آن
سرزمین رو به افول گذارده است .با این وجود ،میل به وحدت ریشه در هویت کرهای
مردم شبه جزیره دارد و کماکان پابرجاست .با این حال ،بسته به شکل و نحوه اتحاد
احتمالی دو کشور ،نوع تعامل یا تخاصم مردمان دو سوی مرز متفاوت خواهد بود.
ورزیدهاند .در حالی که برخی از پتانسیلهای شگرف اقتصادی در یک کره متحد سخن
گفتهاند ،برخی دیگر در مورد هزینههای گزاف بروزرسانی اقتصاد کره شمالی و نزدیک
نمودن آن به استانداردهای کره جنوبی هشدار دادهاند .با این که هر دو گفتار حائز
اهمیت و قابل توجه هستند ،اما این نکته را باید در نظر داشت که نمیتوان ابعاد
اقتصادی اتحاد را جدا از مباحث دیگر بررسی نمود .مهمتر اینکه ،معمای اتحاد برای دو
کره بسیار پیچیده است و شامل چالشهایی حساس در زمینههای سیاسی ،اجتماعی و
عاطفی است و جنبههای اقتصادی اتحاد تنها بخشی از وجوه چندگانه این تصویر مبهم
است .اتحاد آلمان در سال  6335میالدی به وضو ح هات چند وجهی امر اتحاد میان
کشورها را به نمایش گذاشت .همچون آلمان پیش از اتحاد ،شبه جزیره کره به بخشی
دارای دموکراسی و اقتصاد بازاری یعنی کره جنوبی و بخشی کمونیست همراه با
اقتصادی دولتی تقسیم شده است .شبه جزیرهای که در سال  6390به دو قسمت شمالی
و جنوبی تقسیم شده بود با شرایط کنونی بسیار متفاوت است .در زمان جدایی هر
دوکشور شدیدا فقیر بودند ،اما اکنون یکی از آن دو توانسته است به سطحی از توسعه
1 Three Kingdoms
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در بحث اتحاد دو کره برخی به منافع اقتصادی و برخی دیگر بر هزینههای آن تاکید
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یافتگی برسد که جزو اعضای  G20باشد ،اما دیگری هنوز فقیر است .بر این اساس،
بررسی تفاوتهای اقتصادی دو کشور برای درک چالشهای اقتصادی و حتی فرهنگی
وحدت دو کره ضروری به نظر میرسد .به همین جهت ،در ادامه وضعیت اقتصادی و
فرهنگی دو کره را از زمان پایان جنگ میان دو کشور بررسی نموده و به چالشهای
پیش روی اتحاد این دو کشور در زمینههای اقتصادی و فرهنگی خواهیم پرداخت.
 .1وحدت دو کره
برای وحدت دو کره سناریوهای زیادی مطر ح شده است که از آن جمله میتوان به
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اتحاد در نتیجه جنگ ،اتحاد در نتیجه فروپاشی حکومت در کره شمالی و اتحاد مسالمت
آمیز از طریق مذاکره و یک روند تدریجی اشاره نمود .اما از منظر اقتصادی و فرهنگی
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هم چون سایر جنبهها ،بهترین حالت ممکن سناریوی ادغام تدریجی در غالب یک
کشور و دو دولت است .با این که تاکنون هیچ یک از تئوریهای مطر ح شده منجر به
تحقق این وحدت نشدهاند ،اما امید برای وحدت صلح آمیز دو کشور همچنان وجود
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دارد .سناریوی ادغام تدریجی یک روند صلح آمیز و خوش بینانه ترین حالت ممکن
برای تحقق وحدت دو کره است که در عمل سختترین سناریو نیز محسوب میشود.
بسیاری این سناریو را مستلزم اقتباس مدل توسعه چینی توسط کره شمالی دانسته است.
بر این مبنا ،مواردی هم چون آزادسازی نظام اقتصادی کره شمالی ،بازکردن و تشویق
مبادالت تجاری و سرمایه گذاری ،کاهش کنترل اقتصادی و افزایش میزان تمرکز زدایی
و توسعه فعالیتهای بازاری موجب همگرایی اقتصاد شمال و جنوب خواهد و در نتیجه
دو کشور سازگار ترمیشوند .این اصالحات میتواند موجب ظهور فدرالیسم سیاسی
میان دو کشور شود و در نتیجه آن مؤسسات نظامی و سیستم آموزشی دو کشور
بایکدیگر منطبق شوند (.)Wolf, 2014: 5
دو کره مدلهای متفاوتی برای دست یابی به این مهم ارائه دادهاند که از آن جمله
میتوان به طر ح موسوم به جمهوری دموکراتیک گوریو توسط کره شمالی و مدل معرفی
شده از طرف وزارت اتحاد کره جنوبی اشاره نمود .مدل ارائه شده توسط کره شمالی
شامل سه مرحله اصلی میشود .در مرحله اول میبایست مذاکرات سیاسی میان
نمایندگان ،مقامات ،احزاب سیاسی و انجمنهای حزبی انجام شود .پس از آن

نشستهایی با حضور سران عالی رتبه دو کشور ،نحوه تعامل و مدل نهایی دستیابی به
اتحاد را تعیین نموده و در مرحله سوم ،جمهوری دموکراتیک و کنفدرال گوریو تأسیس
میگردد .شایان هکر است نام گوریو از آن جهت انتخاب گردیده است که از منظر
تاریخی ،اولین کشور متحد در شبه جزیره کره با این نام شناخته میشود .ضمنا بر خروج
نیروهایی آمریکایی از شبه جزیره کره ،عدم وابستگی خارجی و لزوم تصمیم گیری
مستقالنه کرهایها در قبال اتحاد تاکید شده است (.)Joo, 2014: 12
محتوای اصلی این فرمول ،شورای عالی کنفدرال ملی 6میباشد که نمایندگان آن از تعداد
برابر نمایندگان کره جنوبی ،کره شمالی و کرهایهای خارج نشین تشکیل میشود .کمیته
دائم شورای کنفدرال هدایت امور سیاسی ،دیپلماتیک و نظامی را در دست گرفته و
دولتهای محلی دو کره با نظامهای سیاسی و ایدئولوژیهای متفاوت تحت نظارت
دولت کنفدرال تشکیل میشوند .بر این اساس ،سیستم کنفدرال پیشنهاد شده از طرف
دولت متکی میباشد .کره شمالی ادعا میکند که مدل مذکور ،منطقی ،واقع گرایانه و
عملیاتی است اما در عمل میتوان آن را نسخه ساده شده نظام کنفدراسیونی دانست
( .)Hoare, 2012: 103مدل رسمی اتحاد دولت کره جنوبی نیز مبتنی بر روندی تدریجی،
گام به گام و صلح آمیز است که استفاده از زور برای دستیابی به اتحاد را رد مینماید و
شامل سه مرحله کلیدی یعنی مصالحه و همکاری ،رفاه عمومی تمام مردم شبه جزیره
کره و گامهای نهایی جهت دستیابی به اتحاد میگردد .به این ترتیب که در مرحله اول،
دو کره استقالل یکدیگر را به رسمیت شناخته و بر اساس همزیستی مسالمت آمیز و
رفاه مشترک ،به ارتقای روابط دوجانبه خواهند پرداخت .در مرحله دوم با توجه به
نظامهای سیاسی متفاوت در کره شمالی و جنوبی ،نظامی مبتنی بر رفاه مشترک 3ایجاد
میگردد که به شکل یک اتحادیه اقتصادی و اجتماعی بوده و به عنوان سیستم موقتی در
راه رسیدن به وحدت عمل خواهد نمود .در این مرحله وجود دو دولت و دو نظام
سیاسی پیش بینی گردیده و بر اهمیت نشستهای مشترک در باالترین سطو ح دو کشور،
ایجاد دبیرخانه مشترک و شورای شمال-جنوب با حضور نمایندگان برابر از دو کشور و
1 Supreme National Confederal Council
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پیونگ یانگ مدلی است که بر وجود یک ملت و یک کشور اما دو نظام سیاسی و دو
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تعدادی حدودا  655نفر مدنظر میباشد .در مرحله سوم شورای شمال -جنوب پیش
نویسی برای قانون اساسی کره متحده ارائه نموده و پس از تأیید آن ،انتخابات سراسری
براساس فرآیندهای دموکراتیک و منطبق با قانون اساسی انجام شده و یک دولت و
مجلس ملی جدید در قالب یک نظام سیاسی و یک دولت ،قدرت را در دست خواهند
گرفت (.)Ministry of Unification, Accessed: December 21, 2016
 .2وضعیت اقتصادی دو کره پس از پایان جنگ تا به امروز
پس از جنگ جهانی دوم ،حجم عظیمی از صنایع شبه جزیره کره و منابع معدنی در
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بخش شمالی قرار داشت .در واقع  35درصد منابع معدنی (هغال سنگ ،آهن ،مس،
سرب ،اورانیوم و منگنر) ،منابع برق آبی و تولیدات جنگلی در بخش شمالی قرار داشتند.
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اساس صنعتی آن را نیز فوالد و مواد شیمیایی تشکیل میدادند و در مجموع میتوان
گفت که شمال ثروتمندتر از جنوب بود .هرچند کره شمالی در جنگ کره به ویرانهای
تبدیل شد ،اما با کمک اتحاد جماهیر شوروی و چین توانست به سرعت اوضاع خود را
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بازیابد .در این زمان ،صنایع دولتی دوباره احیا و با کارخانجات ساخت تسلیحات،
هواپیما ،ماشین آالت و مواد شیمیایی و نیز نوسازی صنایع فوالد و منسوجات تکمیل
گردید (کوهن.)063 :6283 ،
با این حال ،در دهه  6385مدل سوسیالیستی و شبیه به شوروی منجر به افزایش
مشکالت در کره شمالی شد .این کشور بر خالف کشورهای سوسیالیستی در اروپای
شرقی نتوانست اقتصاد خود را باز نموده و راهی برای مدیریت و آزاد سازی اقتصاد
خود بیابد که نتیجه آن رکود شدید بود .عالوه بر این ،فروپاشی بلوک شرق همراه با
مجموعهای از بالیای طبیعی اقتصاد این کشور را در دهه  35میالدی به مرز فروپاشی
رساند .اقتصاد کره شمالی به واسطه صرف هزینهها برای کسب خودکفایی در
محصوالت غذایی و صنعتی و نیز هزینههای سنگین نظامی از جمله برنامه موشکهای
هستهای و بالستیک و ارتش یک میلیون نفری ،ورشکسته شده است .ضمنا با سقوط
اتحاد شوروی و حذف کمکهای عظیم آن ،کره شمالی از توان چندانی برای کنارآمدن
با بالیایی طبیعی از جمله سیلها و قحطیهایی که موجب گرسنگی و شیوع بیماریها
گردیده نبوده است (کوهن .)035 :6283 ،از اواسط دهه  35میالدی کره شمالی همواره

با کمبود مواد غذایی مواجه است .کمکهای غذایی گسترده بین المللی ،رژیم حاکم را
قادر ساخته تا از گرسنگی در مقیاسی بزرگ نجات یابد اما جمعیت عظیمی هنوز با خطر
سوء تغذیه طوالنی مدت و وخامت شرایط زندگی روبروست.
سازمان ملل متحد تخمین می زند که بیش از  61میلیون نفر از کل جمعیت  30میلیون
نفری کره شمالی ،از عدم امنیت غذایی حتی در پایینترین سطح ممکن رنج میبرند .با
این که کمکهای غذایی از طریق سازمان ملل و در چهارچوب برنامه جهانی غذا 6و نیز
برخی سازمانهای غیر دولتی به این کشور ارائه میشوند اما بحرانهای غذایی همواره
ادامه دارند .در حالی که  3.73درصد از کودکان زیر  0سال از سوء تغذیه شدید رنج
میبرند ،بیش از  33درصد دیگر نیز مبتال به کم خونی حاد هستند ( )UN, 2013: 3از
سوی دیگر ،بخاطر عدم سرمایه گذاری برای سالیان متمادی ،کمبود سرمایههای صنعتی
در کشور غیرقابل جبران هستند .هرچند رژیم کره شمالی اقدام به افزایش تولید گندم،
نموده است اما خبری از اصالحات جدی با محوریت بازار نیست (.)Park, 2013: 6
در سوی دیگر ،پس از جنگ سه ساله کره و ویرانی هردوبخش شمالی و جنوبی ،کره
جنوبی کامال به کمکهای امریکا متکی بود ،به طوری که تقریبا تمام مواد خام ،کاالهای
مصرفی و مواد غذایی این کشور با کمکهای مالی و اعتباری امریکا خریداری

میشدند.

در سال  6302اقتصاد کره همچنان متکی به کشاورزی بود .در این دوره ،بیش از 66.5
میلیون دالر کمکهای خارجی به ویژه از طریق سازمان ملل و امریکا جهت بازسازی
صنایع کلیدی و هم چنین مهار تورم به دولت کره جنوبی پرداخت شد .دولت کره
جنوبی نیز در فرآیند مدیریت اقتصادی این کشور نقش قابل مالحظهای ایفاء و برای
همه بخشهای مهم اقتصادی ،رهنمودهای دقیقی تهیه و ارائه نمود .تاکنون چندین برنامه
توسعه اقتصادی در این کشور به اجرا در آمده که تحوالت شگرف اقتصادی آن مرهون
اجرای موفقیت آمیز این برنامهها است .با شروع دهه  ،6315کره جنوبی وارد دورهای از
حیات اجتماعی – اقتصادی خود شد که توانست با اجرای برنامههای پنج ساله توسعه
اقتصادی ،به عنوان یکی از عمدهترین کشورهای تازه صنعتی شده در سطح جهان مطر ح
1 World Food Program

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة دوم ،تابستان 6931

رسیدگی به مشکل کمبود برق ،کسب سرمایههای ارزی و جلب سرمایه گذاری خارجی
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شود .مهمترین برنامههای دولت در تبدیل اقتصاد ویران کره به یک کشور توسعه یافته را
میتوان در  0دوره زیر خالصه نمود:
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.6

دوره جایگزینی واردات

.3

دوره توسعه صادرات

.2

دوره تحکیم توسعه صنعتی

.9

دوره آزاد سازی اقتصادی

.0

دوره جهانی شدن (شیرزادی.)13-15 :6283 ،

کره جنوبی بیشترین کاهش فقر را طی دهههای اخیر در جهان داشته است .در حقیقت
عمدهترین دستاوردها و نتایج اجرای برنامههای توسعه ،کاهش فقر در این کشور بوده

س ی ا س ت ج ها ن ی

است .در دهه  6305اکثریت مردم این کشور در فقر مطلق و تا اواسط دهه  ،6315حدود
 15تا  .5درصد مردم کره جنوبی در فقر زندگی میکردند .طی جنگ کره زیر
ساختهای اقتصادی کشور صدمه دیده ،محرومیت و گرسنگی در ابعاد وسیعی گسترش
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یافته بود .تا اواسط دهه  ،6335فقر مطلق به صورت شگفت انگیزی کاهش یافت و به
رقمی پائین تر  279درصد جمعیت کشور رسید .کاهش فقر در کره جنوبی به اندازهای
بود که متوسط فقر در خانوار تک نفره کرهای در سال  6333قابل مقایسه با آمار فقر در
کشورهای توسعه یافته بود .بسیاری از موفقیتهای شگفت انگیز کره در رشد اقتصادی
و کاهش فقر ،متأثر از اصالحات ارضی در سال  6295و همراه شدن آن با توانایی کره
در پیگیری موفق راهبرد صنعتی شدن صادرات محور است (حسن زاده،
ابراهیمی.)33:6281،
شایان هکر است که در روند توسعه کره جنوبی مجموعهای از عوامل از جمله عملکرد
مناسب سیاستهای پولی و مالی ،کمکهای مالی فراوان غرب ،اصالحات نظام مالیاتی،
برنامه ریزی جامع آموزش نیروی انسانی ،استفاده منطقی از تکنولوژی و بهبود بهره
برداری از عوامل تولید و ثبات در سیاستهای اقتصادی دخیل بوده است
(حسنی .)95:628.،براین اساس ،هرچند شاهد برنامه ریزی کارآمد اقتصادی در سیر
توسعه کره جنوبی هستیم ،اما توسعه در این کشور ،نه درون زا بلکه برون زا و مبتنی بر
کمکهای مالی ،تکنولوژیکی و نیز تالشهای ایاالت متحده در ادغام کره جنوبی در

اقتصاد جهانی بوده که اساسا حاصل تقابل ایاالت متحده با کمونیسم و حمایت اتحاد
جماهیر شوروی از کره شمالی بوده است .کره جنوبی که بخش مهمی از استراتژی چرخ
پرهای 6ایاالت متحده در آسیای شرقی محسوب میگردید ،درتمامی مراحل توسعه،
حمایت غرب را بطور کامل دریافت نموده و مینماید تا نشانهای باشد بر تفوق اقتصاد
لیبرالیستی ،غلبه قدرت غرب بر کمونیستم و نمونهای موفق از حضور ایاالت متحده.
ژاپن نیز به ویژه در دو دهه  6315و  63.5میالدی ،تأثیر و نفوه بسیاری بر توسعه
اقتصادی کره جنوبی داشته است .مدل توسعه در کره جنوبی پس از اوایل دهه 15
میالدی ،در برخی موارد اقتباسی کامل از مدل ژاپنی توسعه بود که مبتنی بر صنعتی
سازی از باال ،دیوان ساالری بسیار قوی و سیاست گذاری مدون اقتصادی است .عالوه
بر سرمایه گذاری ژاپن در اقتصاد این کشور که در سالهای ابتدایی توسعه کره جنوبی
نقش کاتالیزور را ایفا مینمود ،بسیاری از سیاستگذاران ارشد کره جنوبی ،تحصیالت
ضمنا به دنبال کودتای نظامی سال  6316در کره جنوبی و روی کار آمدن پارک چونگ
هی ،3عصر جدیدی در روابط دو کشور آغاز گردید .با این که حکومت استبدادی او
باب میل بسیاری از ژاپنی های تازه دموکرات نبود ،اما پارک مردی عمل گرا بود و این
امر همکاری با او را برای حزب حاکم وقت در ژاپن یعنی حزب لیبرال دموکرات امکان
پذیر مینمود .پارک برنامههایی برای توسعه اقتصادی کره جنوبی بر اساس روش
ژاپنیها در سرمی پروراند .وی برای این کار به همکاری ژاپنیها نیاز داشت و بیش از
همه اینکه طر حهای او نیازمند پول و سرمایه بود .بر این اساس ،در سال  6310میان
ژاپن و کره جنوبی دو موافقت نامه امضا گردید :یکی توافق نامه عادی سازی روابط و
دیگری پرداخت غرامت از طرف ژاپنیها به کره جنوبی .مبلغ پرداختی از طرف ژاپن به
کره جنوبی شامل اعطای  255میلیون دالر کمک مالی 355 ،میلیون دالر قروض دولتی و
 255میلیون دالر دیگر به عنوان قروض تجاری بود که در مجموع بالغ بر  855میلیون
دالر میشد ،که با در نظر گرفتن تورم ،این مبلغ معادل  1میلیارد دالر در سال 3560
میشود .این دو توافق نامه عصر جدیدی در روابط دو کشور آغاز کرده و کمک نمود تا
1 Hub and Spoke
2 Park Chung Hee
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رسمی خود را در ژاپن و تحت نظام ژاپنی گذراندهاند (.)Sevada, 1990: 139
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دو کشور تعامل بهتری با یکدیگر برقرار نمایند که در توسعه اقتصادی کره جنوبی نقش
قابل توجهی ایفا نمود (.)Kendall, 2015: 143-5
بدین ترتیب ،با توجه به کمک انبوه ایاالت متحده به کره جنوبی پس از جنگ کره ،این
کشور اقتصاد خود را بازسازی کرده و آن را از وضعیتی فقیر ،با جمعیت فراوان و اساسا
کشاورزی ،به یک کشور بسیار صنعتی تبدیل نموده است .اقتصاد کره جنوبی به طور
کامل در اقتصاد جهانی ادغام شده و محصوالتی همچون تجهیزات الکترونیک و
الکتریکی ،فوالد ،ماشین آالت صنعتی ،خودرو ،کشتی و منسوجات بخش قابل توجهی
511

از تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهند .در مقابل کره
شمالی هنوز متمرکزترین اقتصاد صنعتی برنامه ریزی شده در جهان میباشد و

س ی ا س ت ج ها ن ی

استانداردهای زندگی مردم آن کشور با همسایه جنوبی تفاوت فاحش دارد (کوهن،
 .)036-035 :6283بر اساس آمار بانک جهانی و بانک مرکزی کره جنوبی در سال
 ،3569درآمد سرانه مردم کره جنوبی بیش از  3.هزار دالر میباشد ،این در حالی است
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که این رقم برای کره شمالی کمتر از یک هزار دالر است (

Ministry of Unification,

.)2015: 15
کره شمالی قدرت نظامی را الگوی توسعه برای خود تعریف کرده است .با توجه به
جامعهای کامال سیاست زده و تابع ،این کشور شیوه نظامی گری را گزینه مطلوب یافته
است .به ضرورت الزامات این سیاست است که برعکس کره جنوبی ،رهبران در قسمت
شمالی باید در تالش باشند که ثبات را به چالش بکشند و به نمایش قدرت بپردازند.
بقای کره شمالی و تداوم جایگاه رهبران این کشور بستگی تام به این دارد که دیگر
بازیگران به کره شمالی به عنوان یک واحد نظامی قدرتمند نگاه کنند و به تناسب این
واقعیت به امتیاز دهی بپردازند .در برابر الگوی توسعه اقتصادی به عنوان مبنای
مشروعیت و اعتبار که کره جنوبی در پیش گرفته و به ضرورت نیازمند ثبات و مماشات
است ،الگوی توسعه در کره شمالی ایجاب میکند که تنش دائمی باشد تا مشروعیت
مورد نیاز از طریق ایجاد ترس و نگرانی در دیگران ایجاد شود (دهشیار .)6283 ،در ادامه
جهت درک بهتر تفاوتهای اقتصادی دو کشور ،جدولی از شاخصهای اقتصادی دو
کشور ارائه میگردد.

جدول شماره  .1مقایسه شاخصهای اقتصادی در دو کره

شاخص

میزان در کره جنوبی

میزان در کره شمالی

نسبت و تفاوت

جمعیت

 05790میلیون نفر

 39711میلیون نفر

 3برابر

در آمد ناخالص ملی

 699670تریلیون وون

 297321تریلیون وون

 92برابر

حجم کل تجارت کشور

 675386تریلیون دالر

 .71میلیارد دالر

 699برابر

حجم کل صادرات

 0.371میلیارد دالر

 276میلیارد دالر

 686برابر

حجم کل واردات

 03070میلیارد دالر

 970میلیارد دالر

 668برابر

توانایی تولید انرژی

 32733میلیون کیلو وات

 .730میلیون کیلو وات

 63برابر

درآمد سرانه ملی

 3.555دالر

کمتر از  6555دالر

 3.برابر

منبع :گزارش بانک مرکزی کره جنوبی ()2112

همانطور که جدول باال نشان میدهد ،با نگاهی به آمارهای موجود به خوبی میتوان به
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عمق تفاوتهای موجود در دو کشور و درجه سختی اتحاد میان دو کشور پی برد.
با اوضاع نابسامان موجود و اتخاه رویکرد نظامی محور در کره شمالی به هیچ وجه قابل
مقایسه نیست .ضمنا تالش و برنامه ریزی جدی و بلند مدت برای کاهش تفاوتها و
رساندن کره شمالی به استانداردهای موجود در نیمه جنوبی شبه جزیره جهت دستیابی
به یک وحدت مؤثر و موفق ،ضروری به نظر میرسد.
 .3هزینههای احتمالی اتحاد دوکره
همانطور که پیشتر اشاره گردید ،بخش اعظم هزینههای وحدت دو کره با توسعه
اقتصادی بخش شمالی شبه جزیره مرتبط میگردد .کره شمالی در اتحاد احتمالی نیاز به
تحوالت اقتصادی بنیادین دارد که کره جنوبی باید برای آن آماده باشد .این تحول نیاز به
ایجاد زیرساختهای جدید نظیر شبکههای انرژی ،مدیریت و مدنظر قراردادن تبعات
مهاجرت اتباع کره شمالی به جنوب ،تحول حقوق مالکیت ،اصالحات نظام آموزشی و
اقتصادی آن کشور دارد؛ اما نکته اصلی این است که تغییرات مذکور به آسانی و بدون
مشکل نخواهند بود .در سال  3562وزارت تجارت کره جنوبی اعالم نمود که هزینههای
اتحاد احتمالی برای یک دهه بیش از  .درصد کل ناخالص ملی کره جنوبی خواهد بود
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ناگفته پیداست که تالشهای چند دههای کره جنوبی برای رسیدن به بالندگی اقتصادی،

که رقم آن به  85میلیارد دالر میرسد .در اظهار نظری جدیدتر نیز کمیسیون خدمات
اعتباری کره جنوبی اعالم نمود که هزینههای اتحاد دو کشور در یک بازه زمانی بیست
ساله بیش از  055میلیارد دالر خواهد بود .البته مجله اکونومیست این میزان هزینه را
بسیار خوشبینانه و پایینتر از میزان واقعی دانسته است .اکونومیست چنین تحلیل
مینماید که فارغ از مهاجرت گسترده ساکنین قسمتهای شمالی و مشکالت اجتماعی
پس از تحقق اتحاد ،هزینههای مورد نیاز برای توسعه اقتصاد کره شمالی و رساندن آن
به استانداردهای موجود در کره جنوبی بسیار بیشتر از رقم مذکور خواهد بود و اغلب
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هزینههای آن نیز بر دوش مردم کره جنوبی است ،که باید برای دهههای متوالی با
پرداخت مالیات ،متحمل آن باشند .وال استریت ژورنال نیز در گزارشی چنین عنوان کرد
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که پتانسیلهای موجود برای رشد سریع اقتصادی در کره شمالی میتواند نرخ رو به
افول رشد اقتصادی در کره جنوبی که با منابع طبیعی محدود و جمعیت رو به پیری
روبروست را جبران نماید؛ زیرا کره شمالی دارای منابع طبیعی فراوان و جمعیتی جوان و

چشم انداز اتحاد دو کره در سایه شکافهای اقتصادی و فرهنگی

رو به رشد است ( .)Lind, 2015: 21همانطور که اشاره شد ،میزان هخایر معدنی کره
شمالی به میزان چشم گیری بیشتر از کره جنوبی است و این امر یکی از دالیلی است که
میتواند در بروزرسانی اقتصاد بخش شمالی و توسعه یک کره متحد مفید واقع شود .در
ادامه جدولی از میزان هخایر معدنی دو کره ارائه میگردد.
جدول شماره  .2مقایسه معادن زیر زمینی در دو کره
درصد

ذخایر موجود در

ذخایر موجود در

کره شمالی

کره جنوبی
5131

11311
511

واردات کره

ماده معدنی

واحد

ذغال سنگ خشک

 511میلیون تن

11

ذغال سنگ چوبی

 511میلیون تن

511

-

طال

تن

1111

15

11311

نقره

تن

1111

5111

11311

مس

 5111تن

1111

11

511

سرب

 5111تن

51111

111

1131

روی

 5111تن

15511

111

511

آهن

میلیون تن

1111

11

11311

تنگستن

 5111تن

111

511

11351

جنوبی

مولیبدنوم

 5111تن

11

11

11311

منگنیت

 5111تن

111

511

511

نیکل

 5111تن

11

-

511

مگنزیت

میلیون تن

1111

-

511

باریت

 5111تن

1511

111

511
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مجله اکونومیست در سال  3560میالدی در بررسی مزایای احتمالی این اتحاد برای کره
جنوبی ،به فاکتورهای جمعیتی و نیروی کار موجود در قسمت شمالی شبه جزیره
پرداخته است .اکونومیست میافزاید" :کره جنوبی ضمن اتحاد ،با جمعیتی ادغام خواهد
شد که بسیار جوانتر است و تعداد کودکانش تقریبا دو برابر کره جنوبی است .این امر
نوعی مزیت جمعیتی خواهد بود چرا که نیروی کار کره جنوبی از سال  356.رو به

511
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کاهش خواهد گذاشت .عالوه بر این ،انحالل ارتش کره شمالی که از نظر تعداد،
میلیون کارگر به  20میلیون نیروی کار فعلی در کره جنوبی خواهند پیوست .نکته قابل
توجه دیگر این است که کره جنوبی صاحب ثروتی بادآورده یعنی هخایر زیرزمینی
شمال میشود که بر اساس برآوردهای یک موسسه تحقیقاتی در کره جنوبی ،ارزشی 65
تریلیون دالری دارند" (.)The Economist, 2015
براساس گزارش مجمع ملی بودجه کره جنوبی در سال  ،3560با فرض اتحاد در شرایط
کنونی ،برآورد منافع اقتصادی اتحاد دو کره در سال  3515یعنی حدود چهار دهه پس از
اتحاد ،به شر ح زیر خواهد بود :ارزش اقتصاد کره متحد به  9235تریلیون وون خواهد
رسید و به دهمین اقتصاد برتر دنیا تبدیل خواهد شد که در مقایسه با شرایط کنونی
(ارزش اقتصادی  6620تریلیون وون و رتبه دوازدهمی اقتصاد در جهان) قابل توجه
است .با اینکه هزینههای تخمینی اتحاد حدود  910.تریلیون وون میباشد ،منافع آن
بیش از  697906کادریلیون وون تخمین زده میشود که منافع آن را  276برابر بیشتر از
هزینههایش میکند .تأثیر انگیزشی اتحاد بر اقتصاد کره جنوبی شامل توسعه مناطق
مختلف شمالی نتیجه  2105تریلیون وونی خواهد داشت که میانگین آن  86تریلیون وون
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چهارمین ارتش بزرگ دنیاست منجر به افزایش تعداد کارگران میشود و در کل 6.

در سال خواهد بود .ارزش افزوده این انگیزش  6182تریلیون وون خواهد بود و میانگین
ساالنه  2.79میلیارد وون را بدنبال خواهد داشت .تأثیر انگیزشی اتحاد بر نیروی کار در
مدت مذکور  3370میلیون نفر خواهد بود که میانگین ساالنه  101555نفری دارد .بر این
اساس ،تولید ناخالص داخلی کره متحد از  6620میلیارد وون در سال  3562به 9235
میلیارد وون در  3515خواهد رسید (.)Ministry of Unification, 2015: 23
یکی از نکات مهم اتحاد این است که در حالی که رژیم کره شمالی بر خالف گمانه
زنیهای فراوان هنوز فرونپاشیده است اما شرایط وخیم اقتصادی آن به شکل قابل
511

توجهی هزینههای اتحاد احتمالی را افزایش میدهد و این امر منجر به کاهش محبوبیت
یک اتحاد سریع و ناگهانی نزد اهالی کره جنوبی شده است .یکی از مهمترین
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تشخیصهای کیم دای جونگ ،6رئیس جمهور اسبق کره جنوبی این بود که متوجه شد
یک اتحاد سریع و ناگهانی به دلیل وجود شکافهای اقتصادی عمیق و رو به افزایش دو
کشور ،برای هیچ کدام سودمند نخواهد بود .در عوض فرآیندی تدریجی برای تحقق
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اتحاد الزم است .به همین دلیل وی در زمان ریاست جمهوری خود به دنبال افزایش
مبادالت اقتصادی و ارتقای سطح روابط با کره شمالی بود (.)FSI, 2015
چرا که کره جنوبی به تنهایی نمیتواند اقتصاد شدیدا عقب افتاده کره شمالی را بازسازی
کند و به کمکهای مالی و تجهیزاتی گسترده از جامعه بین المللی نیاز دارد .اتحاد برای
کره جنوبی بسیار پرهزینه خواهد بود ،زیرا آنها مجبورند بسیاری از پیشرفتهای
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و تکنولوژیک خود را قربانی این امر نمایند .اما در مقابل
کره شمالی میبایست بیش از پیش تالش نماید تا خود را به سطح توسعه یافتگی
جنوب نزدیک نماید و در هنگام اتحاد نوعی تعادل میان دو کشور

برقرار باشد ( Estrada

.)& Park: 2008, 99
یکی از مواردی که در بحث اتحاد دو کره همواره نظر محققان عرصههای اقتصادی و
سیاسی روابط بین الملل را به خود جذب نموده است تجربه اتحاد دو بخش غربی و
شرقی آلمان در سال  6335است که امیدهای زیادی را برای تجربهای مشابه در شبه
جزیره کره بوجود آورد .اما باید تفاوتهای دو مورد مذکور به خوبی مدنظر قرار گرفته
1 Kim Dae Jung

و به ابعاد قابل اجرا و غیرقابل اجرای اتحاد آلمان در مورد کره ،توجهی ویژه داشت.
اتحاد دو کره ،در صورت تحقق ،یکی از با اهمیتترین رویدادهای ژئوپلوتیک و
اقتصادی جهان محسوب خواهد شد ولی در عین حال ،پیامدهای عظیمی نیز برای این
شبه جزیره در پی خواهد داشت .اگرچه غیر ممکن است بتوان بزرگی این پیامدها را
بهطور دقیق پیش بینی کرد ،ولی اتحاد مجدد دو آلمان میتواند تا حدی در این زمینه
راهگشا باشد .کرهایها باید توجه داشته باشند که تجربه آلمان دشوار بوده است و تجربه
آنها بسیار دشوارتر خواهد بود .گفتنی این که کره این امتیاز را دارد که از اشتباهات
آلمان عبرت بگیرد.

خانم پارک گئون هی رئیس جمهور معلق شده کره جنوبی در زمان صدارت خود
همواره از اتحاد دو کره با عنوان گنج اقتصادی 6سخن به میان میآورد .وی در سخنرانی
سال  3569خود در شهر دردسن آلمان ضمن مقایسه کره جنوبی با آن کشور اهعان
نیمه شمالی شبه جزیره نیز شاهد رشد اقتصادی سریع خواهد بود (

Ministry of

 .)Unification, 2015: 5ویژگی مشترک آلمان و کره در باب تقسیم و اتحاد این است
که هر دو کشور بر اساس اتفاقات منجر به پایان جنگ جهانی دوم و پس از آن ،تقسیم
گردیده و هردو برای اتحاد نیاز به توافق و تأیید کشورهای درگیر و همسایه نیاز دارند.
در حالی که آلمان به توافق چهار کشور موسوم به متفقین (بریتانیا ،فرانسه ،ایاالت متحده
آمریکا و اتحاد جماهیر شوری) نیاز داشت ،کره برای اتحاد مجدد به توافق چین ،ایاالت
متحده آمریکا ،ژاپن و تا حدودی روسیه نیاز دارد .با این وجود ،متفقین جنگ جهانی
دوم در مورد آلمان مسئولیت حقوقی داشتند .اما در مورد کره چنین چیزی صادق نیست
و کشورهای همسایه هیچ گونه مسئولیت حقوقی در قبال آن ندارند ،چرا که کره بازنده
جنگ نبوده است (.)Kim, 2006
از دیدگاه اقتصادی میتوان مزایای اصلی اتحاد آلمان را در مواردی چون گسترش بازار،
افزایش جذابیت سرمایه گذاری ،افزایش موقعیتهای اقتصادی آلمان برای ورود به
بازارهای اروپای شرقی ،کاهش هزینههای نظامی و امنیتی و افزایش درآمدهای مالیاتی
1 Economic Bonanza
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داشت که کره جنوبی میتواند از اتحاد به موفقیتهایی حتی بزرگتر از آلمان برسد و
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یافت ،آلمان شرقی نیز ضمن بهره مندی از مزایای پیوستن به اقتصاد شکوفای آلمان
غربی شاهد مواهبی چون ارتقای زیرساختهای صنعتی و حمل و نقل و ترابری بود.
دولت آلمان غربی هزینه اتحاد آلمان در سالهای  6335تا  6339را ابتدا  6670میلیارد
مارک آلمان تخمین زده بود .با این حال میزان واقعی هزینهها در فرآیند کلی اتحاد از
سالهای  6336تا  3555بیش از  3تریلیون مارک بود که حدودا معادل  6721میلیارد یورو
میباشد (.)Donjae, 2010: 450
در بررسی تطبیقی اقتصاد در اتحاد آلمان و کره باید در نظر داشته باشیم که جمعیت کره
511

شمالی تقریبا نصف کره جنوبی است ،در حالی که جمعیت آلمان شرقی تنها یک چهارم
آلمان غربی بود .ضمنا تولید ناخالص ملی کره شمالی با کره جنوبی قابل مقایسه نیست
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اما در سال  ،6336تولید ناخالص ملی آلمان شرقی حدود دو سوم آلمان غربی بود .به
همین ترتیب ،درحالی که از منابع حاصل از کوچک نمودن ارتش کره شمالی به عنوان
یکی از زمینههای اصلی کاهش هزینههای اتحاد کره نام برده میشود و بخش عمدهای از
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تولید ملی کره شمالی را به خود اختصاص داده است ،در مورد اتحاد آلمان ،هزینههای
نظامی آلمان شرقی عمدتا بر عهده اتحاد جماهیر شوروی بود (.)Rand, 2000: 10
یکی از مهمترین درسهایی که میتوان از اتحاد آلمان گرفت مشخص نمودن اهداف و
استراتژیها و عدم تکرار اشتباهاتی است که در آن اتفاق افتاد .یکی از این اشتباهات
بازگرداندن حق مالکیت به صاحبانشان بود که در دوران کمونیستها مصادره شده بود.
این کار باعث تأخیر در سرمایهگذاری و خصوصیسازی شد .یکی دیگر از اشتباهها این
بود که به کارگران آلمان شرقی بیش از حد بهرهوریشان دستمزد پرداخت شد و در
نتیجه ،اتحادیهها تالش کردند تا دستمزدهای آلمان شرقی را به سطح آلمان غربی
برسانند و این اقدام به رغم شکاف مستمر بهرهوری بین شرق و غرب بود .این کارها
موجب غیر رقابتی شدن صنایع ،دلسردی در سرمایهگذاری و افزایش بیکاری در آلمان
شرقی شد (اتاق بازرگانی.)62.1 ،
بر این اساس ،شکاف موجود در دستمزدها و استانداردهای زندگی دو کره نیز یکی از
بزرگترین چالشهای پیش روی یک کره متحد است و باعث خواهد شد تا شمالیها به
سوی نواحی پررونقتر عزیمت کنند .دولت کره متحد تنها با تشویق سرمایهگذاری در

شمال و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند مانع از اینگونه مهاجرتها شود .جذب
کمکهای مالی و غذایی در جهت کاهش مشکالت در بخش شمالی شبه جزیره امری
بسیار ضروری خواهد بود ،در این راستا تشویق سرمایه گذاران خارجی و تجار بین
المللی به منظور مشارکت در توسعه اقتصادی بخش شمالی بخشی حیاتی خواهد بود،
چرا که زیر ساختهای کره شمالی بالخص در زمینههای همچون انرژی ،تولید مواد
غذایی ،ارتباطات و کشاورزی نیازمند توجه ویژهای هستند .مثال با استفاده از موقعیت
توپوگرافیک شبه جزیره (که بسیار مساعدتر از شرایط آلمان در زمان اتحاد است)
می توان از مهاجرت ناگهانی جمعیت به سوی جنوب جلوگیری یا حداقل آن را مدیریت
نمود و فرضا با یک برنامه ریزی  0ساله ،درآمد سرانه در بخش شمالی را به دو برابر
رساند زیرا یکسان نمودن درآمد سرانه دو بخش شمالی و جنوبی در یک بازه زمانی
کوتاه غیرممکن و غیرعقالنی است (.)Rand, 2000: 15
و پنجه نرم میکند ،چشم انداز روشنی نیز برای رشد نداشته باشد .کره جنوبی نیز به
تنهایی نمیتواند اقتصاد نابسامان و رو به زوال کره شمالی را بازسازی کند و به میلیاردها
دالر کمک مالی و تجهیزاتی از ایاالت متحده و دیگر کشورها نیاز دارد .عالوه بر این
اعضای ارتش میلیونی کره شمالی در صورتی که خود را بال استفاده و بیکار بیابند ممکن
است مثل سربازان ارتش صدام حسین در عراق سر به شورش و طغیان بگذارند .آن چه
در مورد آلمان اتفاق افتاد در صورت تکرار برای کره کم خطرترین و بهترین روش
اتحاد خواهد بود تا بتواند به آنچه رییس جمهور پارک از آن به عنوان گنج اقتصادی یاد
میکند دست یابد .اما باید توجه داشت که اتحاد دو کره میتواند از طریق فروپاشی نظام
کره شمالی و یا یک جنگ اتفاق بیفتد ،که در این صورت تبعات آن بسیار خطرناک
خواهند بود و هزینههای آن شدیدا هنگفت و غیر قابل پیش بینی است .بر این اساس
تغییر ناگهانی رژیم بسیار خطرناک خواهد بود و مدیریت آن نیز امری بسیار دشوار
است .در عراق تغییر رژیم منجر به ایجاد مشکالت و هزینههایی غیر منتظره شد .در
مورد کره شمالی نیز احتمال چنین رخدادی در صورت تغییر ناگهانی رژیم وجود دارد و
زمان برنامه ریزی و آماده شدن برای آن اکنون است ( .)Bennett, 2006: 97-98نهایتا در
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در مجموع به نظر میرسد اقتصاد کره شمالی که دهههاست با رشد اقتصادی منفی دست
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باب اقتصاد یک کره متحد باید گفت که با وجود پتانسیلهای بالقوه موجود برای یک
رشد اقتصادی قابل توجه همراه با تحولی بزرگ در توسعه قسمتهای شمالی،
چالشهای بزرگی نیز در مسیر اتحاد به چشم میخورد که از آن جمله میتوان به
تفاوتهای عظیم در زیرساختها و شاخصهای اقتصادی دو قسمت شبه جزیره،
معضل مهاجرین و خطرات ناشی از انحالل یا کوچک نمودن ارتش میلیونی کره شمالی
اشاره نمود که بیش از پیش لزوم برنامه ریزی مدون ،ایجاد آمادگی برای اتحاد ،تالش
بیش از پیش برای همگرایی و ایجاد زمینه برای اتحادی صلح آمیز و مدیریت صحیح را
511

یادآور میشود.
 .4ابعاد و چالشهای فرهنگی اتحاد دو کره

س ی ا س ت ج ها ن ی

جدایی و سپس جنگ و همین طور شرایط ایدئولوژیک حاکم بر دو کشور به شدت و به
سرعت دو کشور را دچار تفاوت کرد .اگرچه هر دوی آنها از یک ریشه و فرهنگ
بودند ،کره شمالی تا حد زیادی تحت تأثیر شوروی و نحوه حکومت داری ،فرهنگ و
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سیاست آن قرار گرفت و همین طور مفاهیم حکومتی خاصی را از چین گرفت .در
سوی مقابل ،کره جنوبی تحت تأثیر ایاالت متحده و تا حدودی حکومت داری و فرهنگ
ژاپنی قرار گرفت و ایجاد یک جامعه دموکراتیک را مدنظر قرار داد .البته این به معنای
ایجاد یک تفاوت کلی نبود .برای مثال ،هنوز فرهنگ اقتدارگرایی از دوره چوسان در کره
باقی ماند ،یا هر دو کشور به واسطه نیاز به نیروی نظامی ،با افزایش قدرت نظامی خود،
راه را بر توسعه جامعه مدنی بستند و یا آنکه ملی گراها با حضور شوروی و آمریکا در
شبه جزیره مخالف بودند .با این حال ،حضور آمریکا در کره جنوبی به ساخته شدن
زیرساختهای علمی برای این کشور منجر شد که در سالهای آتی باعث پیشرفت
علمی کره جنوبی نسبت به کره شمالی شد .به عالوه ،مردم کره جنوبی به واسطه
نزدیکی بیشتر با ژاپنی ها ،احساسات ضدژاپنی شان را به تدریج از دست دادند ولی هیچ
یک از این اتفاقات در کره شمالی رخ نداد (.)Shin, 2001:141-144
روشهای متفاوت تفکر در دو کشور و تغییرات روحیه مردم در طول سالیان جدایی،
موجب تفاوتهای زبانی در دو کشور نیز شده است ،اگرچه ریشه زبان هر دو کشور
یکسان است .درحالی که کره جنوبی احساسات ضدژاپنی خود را کنترل کرد ولی کره

شمالی به رهبری کیم ایل سونگ ،احساسات ضدژاپنی را توسعه نیز داد .یکی از این
اقدامات آن بود که کره شمالی تالش بسیاری کرد تا لغات با ریشه ژاپنی را از فرهنگ
خودش حذف و برای جایگزین کردن آنها از واژگان چینی استفاده کند (

Szalontai,

 .)2005: 24جدایی و تأثیرپذیری از دو فرهنگ کمونیستی و کاپیتالیستی کره شمالی را
جامعهای پدرساالر نگاه داشته است ،در حالی که در کره جنوبی نقش و حضور زنان در
جامعه روزبروز افزایش یافته است ( .)Jonsson, 2006: 169همه این تفاوتهای
اجتماعی و فرهنگی حاکم بین دو کشور ناشی از تفاوتهای ایدئولوژیک و سیاسی
است که در طول سالیان جدایی ایجاد و تشدید شده است.
با این که ایده اتحاد از زمان جدایی دو کره در سال  6390همواره جزو آرمانهای مردم
شبه جزیره بوده است اما هیچ بررسی عملی نتوانسته است چگونگی و هزینههای این
اتحاد را تعیین نماید .دههها از جدایی دو کره میگذرد و بخش بزرگی از این تاریخ با
 6302بودهاند و درسالهای اخیر نیز حوادثی چون غرق شدن کشتی چئونان 6کره جنوبی
توسط ارتش کره شمالی و تیرباران جزیره یئونپیونگ 3در سال  3565به ادامه این
تنشهای تاریخی دامن زده است ( .)FSI, 2015اما با وجود چنین روابط پرتنشی ،تمایل
برای اتحاد ریشه در مواردی چون احساس قومیت مشترک ،تجربه فرهنگی هماهنگ و
امید به یک عدالت تاریخی در شبه جزیره دارد و کماکان باقیست .شکافهای اجتماعی
ناشی از تقسیم شبه جزیره ،جنگ و تغییر نسل زمان جدایی به نسل جوانی که در یک
شبه جزیره تقسیم شده رشد یافته است ،همه و همه ایده اتحاد را بیشتر به یک رویای
طوالنی مدت و نیاز به آمادگی تبدیل نموده است تا واقعیتی نزدیک.
رییس جمهور مخلوع کره جنوبی خانم پارک گئون هی 2در سخنرانی سال  3569خود
در دانشگاه دردسن آلمان با تشبیه مناقشات و تفاوتهای دو پاره شبه جزیره به دیواری
اجتماعی و فرهنگی عنوان داشت که "امروز ،دیواری از تهدید رؤیایی نظامی در مرکز
شبه جزیره شکل گرفته است و عالوه بر آن ،دیواری از بی اعتمادی که ساخته جنگ و
1 Cheonan,
2 Yeonpyeong
3 Park Geun Hye
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درگیری و تنش همراه بوده است .دو کره شاهد جنگی خونین در سالهای  6305تا
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خصومتی دیرپا است ،مردمان این سرزمین را از هم جدا نموده است .هنوز هم این دیوار
فرهنگی -اجتماعی که مردمان شمال و جنوب را بواسطه زندگی طوالنی تحت سیستم و
ایدئولوژیهای شدیدا متفاوت ،از هم جدا نموده پابرجا و مستحکم است .ضمنا شاهد
دیواری از انزوای ناشی از برنامه هستهای کره شمالی هستیم که باعث گردیده از جامعه
جهانی جدا افتد" (.)Ministry of Unification, 2015: 5
همانطور که پیش از این اشاره شد ،اتحاد دو کره امری بسیار پیچیده و دارای ابعادی
مختلف است که بررسی آنها با توجه به چشم انداز مبهم بحث ،بسیار مشکل است .بر
511

این اساس ،میبایست به ابعاد مطر ح شده به شکلی مرتبط و به مجموعهای نگریست .با
توجه به آنچه گفته شد ،بدیهی است که دستیابی به اتحاد سیاسی بسیار مشکل خواهد

س ی ا س ت ج ها ن ی

بود زیرا نخبگان سیاسی در کره شمالی شدیدا نگران تبعات آن هستند .با این وجود،
یکی از سناریوهای مطر ح شده احتماال اتحاد سیاسی را رقم خواهد زد .اما به احتمال
فراوان ساختن جامعهای جدید بسیار مشکلتر از دستیابی به اتحاد سیاسی ،فارغ از
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چگونگی تحقق آن خواهد بود .این امر بدین خاطر است که حتی اگر نگوییم شاهد دو
جامعه متباعد هستیم ،آشکار است که در دو کره شمالی و جنوبی ارزشها ،نظرات،
باورها و رفتارهایی بسیار متفاوت شکل گرفتهاند و این امر به دلیل وجود نهادهای
اجتماعی متفاوت و کارکرد آنها طی نسلهای پس از جدایی است (

Chamberlin,

.)2004: 3
جدایی طوالنی و پرتنش دو کشور ،تفاوتهایی را در دوسوی مدار  28درجه رغم زده
است که به سادگی قابل یکسان سازی نیستند و درضمن زخمهایی بر پیکره مردمان آن
سرزمین برجای گذاشته است که دهههاست مرهمی نیافته است .بر اساس گزارش
وزارت وحدت کره جنوبی در جوالی  ،3560تنها آمار ثبت شده افرادی که بر اثر
جدایی دو کشور از عزیزان خود جدا شدهاند به  633138نفر میرسد .بیش از 12951
نفر از آنها درگذشتهاند و  11333نفر یعنی  06درصد از آنها هنوز در آرزوی دیدار
عزیزانشان بسر میبرند .در میان این بازماندگان 09632 ،نفر (بیش از  83درصد) سنشان
از  .5سال بیشتر است و میانگین سنی بازماندگان در کل به  .3سال میرسد .بر اساس
همین گزارش تخمین زده میشود که تعداد اسرای جنگی و ربوده شدگانی که هنوز

زنده هستند بیش از  055نفر باشد که در کره شمالی بسر میبرند .ضمنا تعداد افراد
ربوده شده در زمان جنگ در حدود  655555نفر و ربوده شدگان پس از جنگ  061نفر
برآورد شده است (.)Ministry of Unification, 2015: 26
بر این اساس اتحاد ناگهانی دو کشور به طور حتم غیر قابل کنترل خواهد بود .در چنین
شرایطی اگر اتحاد به صورت ناگهانی و بدون آمادگی اتفاق بیفتد ،خیابانهای سئول و
پیونگ یانگ پر خواهد شد از شور و شوق ملی گرایانه .اما این شور و هیجان ناگهانی
میتواند بحران آفرین شود .در این صورت جامعه بین المللی با بحران بازگردانی ثبات و
دولت سازی در کره مواجه خواهد شد که کابوسی است بدتر از عراق و افغانستان و
خطرناکتر از اتحاد در آلمان (.)Cronin, 2011: 13
در کره جنوبی تحقیقات نشان میدهد که اکثریت شهروندان این کشور از وحدت شبه
جزیره حمایت میکنند .برای نمونه نتایج پژوهشی که در سال  3566توسط نظام
و از همین میزان نزدیک به  .5درصدشان حاضر به پرداخت هزینههای اتحاد مجدد شبه
جزیره نیز هستند با این وجود نبود اطالعات موثق در مورد شرایط کره شمالی و نیز
تفاوت های شدید اقتصادی بین دو کشور ،تمایل به اتحادی سریع و قریب الوقوع را با
ترسی از بی ثباتی و هرج و مرج همراه نموده است بر همین اساس ،با اینکه به نظر
میرسد اکثریت مردم در کره جنوبی از اتحاد حمایت میکنند اما شک و تردید رو به
رشدی در مورد زمان بندی و ماهیت این امر به چشم میخورد .بیش از  05درصد
شرکت کنندگان در پژوهش مذکور توسط نظام رسانهای کره ،فرآیندی تدریجی را
پیشنهاد داده بودند .در حالی که  3971درصد از آنها معتقد بودند اتحاد میتواند در یک
بازه ده ساله اتفاق بیفتد 39 ،درصد چشم اندازی بیست ساله برای تحقق اتحاد پیشنهاد
میکردند (.)Kong, 2011: 8-12
یکی از سیاستهایی که بر اصل تدریجی بودن اتحاد و لزوم نزدیک شدن دو کشور تکیه
داشت ،دیپلماسی آفتاب تابان 3بود که در دوران ریاست جمهوری کیم دای جونگ و رو
مو هیون در دستور کار قرار گرفته بود و موجبات همکاری اقتصادی ،ارائه کمکهای
)1 Korean Broadcasting System (KBS
2 Sunshine Diplomacy
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رسانهای کره 6انجام شد ،نشان داد که بیش از  .671درصد مردم به امر اتحاد تمایل دارند
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بشر دوستانه به مردمان کره شمالی و برگزاری مالقاتهایی میان خانوادههای جداشده را
فراهم نمود .با این حال دیپلماسی آفتاب تابان بیش از آن که مسیر اتحاد دو کشور را
هموار نماید ،منجر به جنجال سیاسی و افزایش تنش میان احزاب سیاسی کره جنوبی
شد و در عمل توفیق چندانی نیافت.
با در نظر داشتن موارد فوق و به منظور بررسی دقیقتر تفاوتهای موجود در دو قسمت
شبه جزیره و نیز چالشهای پیش روی اتحاد ،در ادامه به عنوان نمونه ،سه نهاد اجتماعی
و فرهنگی خانواده ،دین و آموزش را به عنوان عواملی شدیدا تأثیر گذار در شکل گیری
511

هویت فردی و اجتماعی در کره جنوبی و شمالی بررسی خواهیم نمود.
 .4-1نهاد خانواده در دو کره

س ی ا س ت ج ها ن ی

خانواده های سنتی کره (پیش از جدایی) اغلب در مناطق روستایی زندگی میکردند که
با اقتصاد کشاورزی وقت سنخیت کامل داشت .اکثر خانوادهها پرجمعیت بوده و در
شکل ایده آل خود دارای چندین پسر بودند .در خانوادههای پدر ساالر آن زمان بعضا

چشم انداز اتحاد دو کره در سایه شکافهای اقتصادی و فرهنگی

دخترها در مقایسه با پسرها ،سربار محسوب میشدند .اعضای خانواده بر اساس سه نوع
رابطه اصلی و بر گرفته از کنفسیوسیسم یعنی رابطه پدر و پسری ،شوهر و همسری و
برادر بزرگتر و کوچکتری عمل مینمودند .در این الگو ،پارسایی فرزندی 6یکی از
ارزشهای اصلی به حساب میآمد .پسر بزرگتر به نحوی واسط روابط والدین و دیگر
فرزندان محسوب میگردید و مراقبت از والدین در درجه اول ،وظیفه او بود .فرزند
ارشد به همراه همسرش میبایست مراقبت از پدر و مادر که معموال در کنار آنها
زندگی میکردند را برعهده میگرفتند .والدین ترتیبات ازدواج و انتخاب همسر برای
فرزندانشان را انجام میدادند و طالق امری دور از ههن تلقی میشد (

Chamberlin,

 .)2004: 7اما با وجود چنین پیشینهای ،جدایی طوالنی مدت و خصوت آمیز در شبه
جزیره ،گسلهایی عمیق میان مردمان دو سوی این سرزمین به وجود آورده است و
جوامع حاصل از جدایی و جنگ کره با آنچه پیش از آن وجود داشت کامال متفاوتاند.
خانواده های کره جنوبی در ابتدای قرن بیست و یکم کامال متفاوت از مدل سنتی هستند.
از آنجا که وظایف سنتی دیگر درخور خانوادههای جدید نیستند ،مسئولیت فرزندان نیز
1 Filial Piety

تغییر کرده است .فرزندان ارشد -چه پسر و چه دختر -ترجیح میدهند از انجام وظایف
فرزند ارشد سرباز زنند .ضمن اینکه دخترها مطلقا با پسرها برابر شدهاند .از دهه 35
میالدی بیش از  85درصد افراد در کره جنوبی خودشان اقدام به انتخاب همسر مینمایند
و این در مقایسه با سال  6308که طبق آمار بیش از  3.درصد ازدواجها توسط والدین
ترتیب داده میشد تغییری محسوس و عمده به حساب میآید و میتوان آن را یکی از
تغییرات اساسی در نقش آفرینی والدین و فرزندان دانست (.)Chamberlin, 2004: 9
در مقابل نهاد خانواده در کره شمالی در بسیاری موارد ایستا و در برخی موارد دیگر
شدیدا تحت تأثیر فلسفه جوچه و سوسیالیسم ناب مدنظر حزب کارگران بوده است.
مشاهدات کسانی که به نحوی در این کشور زندگی نمودهاند ،نشان میدهد که به دالیل
اقتصادی و ادامه نسل ،خانوادهها هنوز هم فرزندان پسر را بر دختران ترجیح میدهند و
مراسم ازدواج پسر بزرگتر در مقایسه با برادرانش بسیار با شکوه تر برگزار میشود ،اما
که فقط مشکل ناباروری زن مجوزی برای طالق محسوب میگردد ،اما ازدواج دوم
کماکان تقبیح میشود (.)Country studies, 2016
در کره شمالی ،ازدواج برای زنان زیر  3.سال و مردان زیر  25سال تقبیح میشود و
دلیل آن محدودیتهایی است که برای تازه سربازان در نظر گرفته میشود و میبایست
خدمت سربازی خود را تا  38سالگی ادامه دهند .زمانی که افراد شایسته ازدواج
تشخیص داده شوند ،با کسی ازدواج میکنند که والدینشان انتخاب نموده و در ضمن
توسط حزب کارگران کره شمالی تأیید شوند .افرادی که بدون تأییدیه حزب ازدواج
نمایند محلی برای زندگی دریافت نمیکنند و کمک هزینههای زندگی نیز تنها به
زوجهایی تعلق میگیرد که با تأیید حزب ازدواج کنند .تفاوت دیگر این است که جامعه
عمدتا لیبرال کره جنوبی به شکلی غیر قابل پیش بینی طالق را پذیرفته است ،به عنوان
مثال نرخ طالق از سال  6335تا  3555سه برابر شده و از  6679در هر  655ازدواج به
 2073رسید ( .)Chamberlin, 2004: 8اما در کره شمالی ،طالق هنوز امری مفسدانه
طلقی گردیده و در زندگی کاری افراد تاثیراتی شدیدا منفی خواهد داشت ،به نحوی که
باید گفت در کره شمالی طالق امری دور از ههن تلقی میشود

(.)Hunter, 1999: 100
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پدر و مادر اغلب با جوانترین پسر خانواده زندگی میکنند .شنیدهها حاکی از آن است
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 .4-2نظام آموزشی در دو کره
از آنجا که شبه جزیره کره بخش عمدهای از فرهنگ خود را وامدار چین و عقاید
کنفسیوسی است ،سنت کرهای ارزش ویژهای برای امر آموزش قائل میداشت ،که اساس
آن را ارزشهای کنفسیوسی تشکیل میداد .اما همچون بسیاری دیگر از حکومتها ،تمام
افراد دسترسی یکسانی به امکانات آموزشی نداشتند .پس از تقسیم کشور ،کره شمالی و
جنوبی هر دو به تاکید بر آموزش ادامه دادند اما هریک به توسعه سیستم آموزشی مدنظر
خود پرداختند که اهداف متفاوتی را دنبال مینمودند (.)Chamberlin, 2004: 15
511

کره شمالی از نظر باسوادان زیر  60سال ،وضعیتی عالی داشته و هم در مردان و هم در
زنان از  33درصد باسواد برخوردار است .در سال  ،6309آموزش دوره ابتدایی در سطح

س ی ا س ت ج ها ن ی

جامعه ،رایگان و اجباری شد .در سال  ،6308آموزش متوسطه نیز اجباری اعالم شد و
در سال  ،6303برای بزرگساالن نیز ،در سطو ح ابتدایی و متوسطه ،دوره آموزشی
گذاشته شد .در سال  63.3در این کشور نظام آموزش  66ساله به صورت اجباری و
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رایگان برقرار شد .در این نظام آموزشی ،کودکان از سن  0سالگی ،دوره آمادگی را
شروع و در پایان  1سالگی وارد دبستان میشوند .دوره دبستان چهار سال و دوره
دبیرستان شش سال است ،که شامل یک دوره آموزش چهار ساله و یک دوره آموزش
دو ساله میباشد .دوره آموزش عالی شامل یک دوره چهار ساله (مقطع کارشناسی) و
یک دوره  3ساله (مقطع کارشناسی ارشد) و یک دوره سه ساله تخصصی (مقطع دکترا)
و همچنین یک دوره آموزش دو ساله (فوق تخصصی) است .با این وجود ،آموزش در
کره شمالی کامال تحت نظارت و کنترل حزب حاکم است .در این کشور اساس آموزش
بر پایه مکتب جوچه قراردارد و به دانش آموزان آموزش سیاسی و عقیدتی داده میشود.
(دفتر مطالعات سیاسی .)61-60 :6288 ،پیونگ یانگ سیستم آموزشی خود را نه در
جهت آماده سازی متفکرانی خبره ،بلکه برای آموزش افرادی طراحی نموده که از نظر
سیاسی قابل اطمینان باشند .بر این اساس ،سیستم آموزشی کره شمالی مواردی چون کیم
ایل سونگیسیم ،جوچه و آمریکا ستیزی را در رأس آموزشهای خود قرار داده است
).(Chamberlin, 2004: 15

در مقابل ،تاریخ تدوین اولین برنامه درسی ملی در کره جنوبی به سال  6390برمی گردد
و به طور منظم هر  0تا  65سال مورد بازنگری واقع شده است .بازنگری و ایجاد
اصالحات در برنامه درسی بازتابی از نیازهای جامعه در معرض تغییر ،الزامات و روند
جهانی شدن کره جنوبی است و در سالهای 6330 ،6333 ،6388 ،6386 ،63.9 ،6312
و  6338صورت گرفته و همچنین  2تجدید نظر جزئی نیز در سالهای  355. ،3552و
 3553انجام شده است .بر اساس قانون اساسی کره جنوبی هر شهروند کرهای از حق
آموزش منطبق بر تواناییاش برخوردار است و هدف از نظام آموزشی کشور ،پرورش
یک فرد تحصیل کرده و شهروند دموکراتیک خوانده شده است که قادر باشد در تصمیم
گیریهای حکومتی و ترویج رفاه در جامعه مشارکت کند .دوران تحصیلی دانش آموزان
در کره جنوبی از کودکستان تا دبیرستان 60 ،سال و شامل  2سال کودکستان 1 ،سال
دوره ابتدایی 2 ،سال دوره راهنمایی و  2سال دوره دبیرستان میباشد .دورههای آموزش
ساله است .آموزش ابتدایی برای همه کودکان اجباری و رایگان میباشد و مؤسسات
آموزش عالی از استقالل الزم در زمینههایی چون خود تعیینی ،حرفه گرایی و بی طرفی
سیاسی برخوردارند (ایزدی.)2-6 :6232 ،
کره جنوبی یک سیستم آموزشی تساوی گرا به منظور ارتقای رشد فردی و رسیدن به
ایده آل ،انسان جهانی 6را ایجاد نموده و همچون دیگر کشورهای صنعتی و توسعه یافته،
مدارس خود را برای آماده سازی دانش آموزانی موفق در جامعهای سرمایه داری،
دموکراتیک ،دانش محور و دارای اقتصادی جهانی شده طراحی نموده است .در حالی که
در کره جنوبی تالش گردید تا با توسعه انسان جهانی ،قابلیتهای الزم جهت ارتقای
زندگی سرمایه داری و دموکراتیک ایجاد گردد ،کره شمالی هدفی متفاوت از کره جنوبی
را برای سیستم آموزشی پیش بینی نموده است و آن کنترل کامل ههنیت افراد جامعه
است .کیم ایل سونگ از طریق حزب کارگران کره تالش نمود تا افرادی سوسیالیست
با محوریت فلسفه جوچه تربیت نماید .ضمنا حزب با بازنگری در سیستم آموزشی

1 Universal Man
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عالی نیز کارشناسی  9سال ،کارشناسی ارشد  3الی  2سال و دوره دکتری نیز حداقل سه
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هدف خود را کنترل ههنیت سیاسی جوانان و توده مردم قرار داده است

( Yang, 1999:

.)744-5
بر این اساس ،شاید مهمترین وظایف یک کره متحد در موضوع آموزش بدین شر ح
باشند:
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-

مطابق نمودن و مدیریت فلسفه جوچه با شرایط جدید در یک کره متحد؛

-

ارتقای فهم افراد از شرایط جدید در کره متحد؛

-

آموزش افراد باالخص شاغلین کره شمالی در باب اقتصاد و نظام سیاسی مدرن

در کره متحد.
 .4-3وضعیت دین در دو کره

س ی ا س ت ج ها ن ی

جامعه کره پیش از جدایی از نظر دینی ،حالتی تکثرگرا داشت .بودیسم و کنفسیوسیسم
همانند آنچه اکنون در مورد مسیسحت و اسالم در جوامع مختلف مشاهده میشود،
کامال پذیرفته شده بوند .ضمنا شامانیسیم و دیگر ادیان بومی نیز پیروان خاص خود را
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داشتند .با این وجود ،پس از تقسیم شبه جزیره ،تفاوتها در این حوزه نیز چشم گیر
شدند .در حالی که کره جنوبی تگثرگرایی دینی خود را حفظ نموده است ،کره شمالی
به هیچ وجه اینگونه نیست ( .)Chamberlin, 2004: 10در زمان تسلط ژاپن بر شبه
جزیره کره ،پیونگ یانگ به مرکز تجمع مسیحیان پروتستان تبدیل گردیده بود و والدین
کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی ،نیز مسیحیان معتقدی بودند .با این وجود کیم
ایل سونگ نظر متفاوتی در ارتباط با دین داشت و ممنوعیتهای مذهبی مدنظر او تا
کنون ادامه دارد .اکنون در کره شمالی تنها  9کلیسا وجود دارد (دو کلیسای پروتستان،
یک کلیسای کاتولیک و یک کلیسای ارتدوکس روسی) که همگی در پیونگ یانگ واقع
شده و تنها جنبه نمایشی و موزه دارند و کسی در آنها عبادت نمیکند (

The

 .)Economist, 2016در حال حاضر هیچ دینی در کره شمالی رسمیت ندارد و هر نوع
فعالیت مذهبی ممنوع است .اگرچه کشور کمونیستی بوده و رسما به حذف نقش دین
پرداخته است ،مع الوصف ریشه ادیان بودیسم ،کنفسیوسی ،شامانیستی ،چونگ دوگیو و
مسیحیت نخشکیده و در پی سقوط شوروی و طر ح آزادی ادیان و مذاهب ،ظهور کم
رنگی یافته است .با این وجود در حال حاضر هیچ دینی در این کشور رسمیت ندارد.

مردم دارای آزادی تبلیغات ضد مذهبی هستند و هیچ دین فعالی در کشور وجود ندارد و
به طورکلی هر نوع فعالیت مذهبی ممنوع است (دفتر مطالعات سیاسی.)36 :6288 ،
از سوی دیگر تالش شده تا ایدئولوژی جوچه و شخص کیم سونگ خأل مذهبی موجود
در کره شمالی را پر کنند ،به نحوی که امروزه جوچه دیگر تنها یک ایدئولوژی نیست
بلکه دیانتی تکامل یافته است که کیم ایل سونگ را به عنوان خدا ،کیم جونگ ایل را به
عنوان فرزند و اکنون رهبر جدید کره شمالی را به عنوان نوه خدا میستاید .جوچه تنها
دیانتی است که مردمان کره شمالی میتوانند داشته باشند .با استناد به ماده  6از بخش
اول عهدنامه حزب کارگران کره شمالی ،تمامی افراد میبایست کیم ایل سونگ را حتی
پس از مرگش با تمام وجود پرستیده و ادای احترام و ستایش به تصاویر و مجسمههای
وی ،امری مطلق و ضروری است (.)North Korean Christian, 2013
در بحث بررسی دین در شبه جزیره کره ،وضعیت بودیسم و اتفاقاتی که پس از تقسیم
شبه جزیره گردیده بود ،اما بودیسم کرهای به طور تاریخی با سایر فرق این مذهب
متفاوت بوده است و یکی از مهمترین دالیل این تفاوت ،عقیده کرهایها مبنی بر وجود
تناقض در سایر اشکال آن باالخص بودیسم ماهایانسی است ( .)Choi, 2006در کره
جنوبی ،بودیسم بارها محل مناقشه و اعمال قدرت سیاسیون از جمله روسای جمهور آن
کشور بوده است .در ابتدا سینگمان ری که از بنیان گذاران ملی گرایی در کره بود ،تالش
نمود آنچه وی بودیسم ژاپنی شده میخواند را به حاشیه براند و بدین منظور ،آموزش به
سبک غربی را رواج بخشید .با این وجود ،کره جنوبی در دهه  15میالدی شاهد رشد
بودیسم از طریق ایجاد انجمنهای مستقل بودایی و شیوههای پروتستانی بود که منجر به
مدرن شدن بودیسم در کره جنوبی شد (.)Greyson, 2006: 190
پارک چونگ هی نیز تالش کرد یک سازمان متحد بودایی بر اساس گرایشهای ملی
گرایانه ایجاد کند که با موفقیت همراه نبود اما توانست با برخی از گروههای بودایی به
خوبی ارتباط برقرار کند .در دهه  85میالدی ،چون دو هوان ،رئیس جمهور وقت کره
جنوبی رویکردی ضد بودایی اتخاه نمود .وی در تالش برای محدود نمودن فعالیت
رهبران بودایی ،بسیاری از مراکز مذهبی بودائیان را به مراکز توریستی تبدیل نمود و اداره
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شبه جزیره برای آن اتفاق افتاد نیز قابل توجه است .با آنکه بودیسم در ابتدا از چین وارد
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آنها به دولت واگذار کرد که به تبع آن ،خودمختاری سنتی سران بودایی در این مراکز از
بین رفت .در دهه  35میالدی نیز این تقابل میان رهبران سیاسی و رهبران بودایی در کره
جنوبی ادامه پیدا کرد و حتی منجر به تخریب ایستگاه رادیویی بودائیان شد (

Park,

 .)2010: 268در سالیان اخیر نیز ،لی میونگ باک که به عنوان یک مسیحی معتقد
شناخته میشد ،رویکردی نامالیم با بوداییان اتخاه نمود و این امر حتی در انتخاب
اعضای کابینه وی نیز مشهود بود ،به طوری که تقریبا تمامی اعضای کابینه او مسیحی
بودند .با این وجود ،پارک گئون هی تالش کرد ،این تقابل را تا حدی کاهش دهد .در
511

این راستا ،وی در اولین سال ریاست جمهوری خود ،در پیامی رسمی سالروز تولد بودا
را به پیروان و رهبران آن مذهب تبریک گفت که با رویکرد ضد بودایی لی میونگ باک،

س ی ا س ت ج ها ن ی

بسیار متفاوت بود (.)Kang, 2013
همانطور که اشاره گردید ،در کره شمالی ،دولت رویکردی ضد دینی دارد و بودیسم نیز
همچون سایر ادیان تحت نظارت دقیق دولت قرار دارد .با این وجود ،به نظر میرسد
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بودیسم نسبت به سایر ادیان وضعیت بهتری دارد ( .)USCIRF, 2015بسیاری معتقدند
دلیل این امر نقش جدایی ناپذیر بودیسم در فرهنگ سنتی کرهای است که رهبران کره
شمالی نیز توجهی ویژه به آن دارند (.)Demick, 2015
در مقابل ،بخش اعظمی از مردم کره جنوبی (بیش از  09درصد) دین مشخصی ندارد و
سایر مردم به ادیانی از جمله مسیحیت ،بودیسم ،ادیان سنتی و سایر ادیان معتقدند .بر
اساس سرشماری سال  ،3560حدود  637.درصد از مردم کره مسیحی پروتستان6070 ،
درصد بودایی .73 ،درصد کاتولیک و با درنظر گرفتن جمعیت مسیحیان ارتدوکس،
درصد جمعیت مسیحی آن کشور به  3.71درصد میرسد .ضمنا بر اساس قانون ،آزادی
مذاهب نیز کامال به رسمیت شناخته شده و هیچ گونه ممعانتی نسبت به آنها اعمال
نمیشود ( .)Kim, 2015: 9بر این اساس در یک کره متحد ،تفاوتهای عقیدتی و
مذهبی شدید که حاصل از سالیان دراز جدایی دو کشور بوده است ،میتواند به چالشی
بزرگ تبدیل شود .عالوه بر این ،جداساختن مردمان کره شمالی از اندیشه لزوم وفاداری
و اعتقاد به کیم ایل سونگ و فلسفه جوچه که شدیدا با زندگی آنها عجین شده است
بسیار مشکل خواهد بود.

نتیجه گیری
از شواهد ارائه شده پیداست که کره شمالی و جنوبی ،پس از تقسیم شبه جزیره
مسیرهای کامال متفاوتی را در چه جهت توسعه اقتصادی و چه در جهت توسعه سیاسی
و اجتماعی طی نمودهاند .این تفاوتها باعث گردیده تا در یک طرف شاهد کشوری
متمول ،پیشرفته و لیبرال باشیم .اما در سوی دیگر ،با مشکالت بنیادین در بخش
اقتصادی و معیشت مردم و نیز کنترل شدید دولت بر تمامی جنبههای زندگی اشخاص
مواجه شویم .این مسیرهای متفاوت ،منجر به پیدایش دو ملت متفاوتی شده است که با
وجود هزاران سال تاریخ مشترک ،دیگر شباهت چندانی به یکدیگر ندارند و این جدایی
بر تمامی جنبههای زندگی اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و اقتصادی آنها تأثیر گذاشته
است .براساس آنچه بیان گردید به نظر میرسد ،در بعد فرهنگی و اجتماعی ،برای کره
متحد جایگزین نمودن باورها ،ارزشها و رفتارهایی که بر اساس محوریت شخص کیم
دولت در کره متحد شدیدا باید بتواند با ابزارهای فکری و احساسی ،مردمان بخش
شمالی را برای زندگی در جامعه جدید و غریبی که با آن مواجه میشوند آماده نمایند.
در یک کره متحد به احتمال قریب به یقین همانند آنچه در کره جنوبی میبینیم ،افراد با
استانداردهای سنتی فاصله بسیار خواهند داشت که ممکن است برخی از اهالی کره
شمالی را شدیدا آزرده نماید .از آنجا که به نظر میرسد ،دولت در یک کره متحد دولتی
دموکراتیک باشد مواردی چون میراث کیم ایل سونگ و فلسفه جوچه همراه با بی
خبری و عدم اطالع مردمان کره شمالی از واقعیتهای دنیای مدرن و نیز قوانین دولت
مداری و نقش شهروندان در چنین حکومتی میتواند توانایی دولت در نگهداری ثبات و
انتقال ارزشها به نسلهای آینده کشور را به چالش بکشد.
در زمینه اقتصاد نیز تفاوتهای شگرف و بنیادین میان دو قسمت شمالی و جنوبی شبه
جزیره اتحاد احتمالی دو کشور را بیش از هر زمان دیگری مشکل میسازد و رغبت
ساکنان قسمت جنوبی را با ترسی بزرگ از یک اتحاد ناگهانی و هرج و مرج ناشی از آن
روبرو ساخته است .بدیهی است که کره جنوبی با تمام پیشرفتهای تکنولوژیک و
تجاری خود به تنهایی قادر به تأمین هزینههای هنگفت مورد نیاز برای یک اتحاد موفق
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ایل سونگ ،جانشینانش و نیز فلسفه جوچه شکل گرفتهاند بسیار مشکل خواهد بود.
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نخواهد بود و میلیاردها دالر سرمایه گذاری خارجی و کمکهای بین المللی برای
بازسازی اقتصاد آشفته و رو به افول کره شمالی نیاز خواهد بود .اما در صورت مدیریت
مؤثر و برنامه ریزی مدون برای این امر ،یک کره متحد با توجه به پتانسیلهای موجود
میتواند نقشی بسیار پررنگتر در صحنه اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان از خود به
نمایش بگذارد و آنچه که رییس جمهور مخلوع این کشور ،خانم پارک در مورد معجزه
اقتصادی نام میبرد با سیاست گذاریهای کارآمد و البته بلند مدت دور از دسترس
نخواهد بود.
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بخش عمدهای از مطالعات موجود در زمینه اتحاد احتمالی دو کره را بررسی تطبیقی
اتحاد دو بخش غربی و شرقی آلمان پس از جنگ سرد با اتحاد کره تشکیل میدهد ،اما
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باید در نظر داشت که با وجود برخی تشابهات ،شاهد تفاوتهایی عمده در این دو مورد
هستیم .با اینکه اتحاد آلمان بالخص در زمینههای اقتصاد نگرش مفیدی برای کرهایها
مهیا مینماید اما مدل اتحاد در آلمان به چهار دلیل کلیدی نمیتواند به شکل کامل در
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یکپارچگی اجتماعی کره کارایی داشته باشد:
آلمان از نظر نژادی هیچ گاه یکپارچگی موجود در شبه جزیره کره را نداشته است .آلمان
پیش از قرن  63میالدی هیچ گاه دولت -ملتی مستقل نبوده است .مشروعیت سیاسی در
آلمان همانند آنچه در مورد کره مشاهده میکنیم ،چالشی مهم نبوده است ضمن این که
مردمان آلمان شرقی و غربی در زمان جدایی هیچ گاه وارد جنگ نشدند و یکدیگر را در
مقیاسی میلیونی نکشتند .اگر پس از اتحاد دو کشور ارتش کره شمالی و جنوبی در
یکدیگر ادغام نشوند ،فروپاشی ارتش بزرگی چون ارتش کره شمالی میتواند شمشیری
دولبه باشد که پتانیسل ایجاد نیروی کاری بزرگ را در خود جای داده است اما در عین
حال احساس بیهودگی چنین جمعیت بزرگی میتواند آشوب و چالشی بزرگ به راه
اندازد که در مورد اتحاد آلمان چنین نبود ،ارتش آلمان شرقی نه از نظر تعداد چنین
عظمتی داشت و نه آنقدر هزینه بر بود ،چراکه اکثر هزینههای آن اکثرا توسط اتحاد
جماهیر شوروی تأمین میگردید.
مشکل اینجاست که دو کره در نهایت یکپارچه میشوند اما اتحادشان آسان نخواهد بود.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت در یک کره متحد ،اشاعه و تحکیم

مشروعیت دولت در کل شبه جزیره خواهد بود عالوه بر این ،دولت باید به سرعت
کیفیت زندگی در استانهای شمالی را بهبود بخشیده و ارزشهای مشترک اجتماعی را
در جامعهای متحد اشاعه بخشد .ضمنا دولت میبایست سیاستهای اقتصادی و امنیتی
متناسب با اجتماع را به سرعت تهیه و اجرا نماید .به نظر میرسد ،موفقیت دولت در
اجرای این اهداف بیش از هرچیز به فهم درست مردم دو کره در مورد تفاوتهای
موجود میان دو کشور بستگی دارد .این فهم صحیح از وضعبت میتواند نهادهای تصمیم
گیری و اجرایی را یاری کن د تا بتوانند ضمن اتخاه تدابیر الزم نه تنها به مدیریت اوضاع
بپردازد بلکه ارزشهای مشترک در زمینه خانواده ،مذهب ،آموزش ،اقتصاد و دولتمداری
را در جامعه پس از اتحاد نهادینه نمایند .عالوه بر تمامی موارد مذکور خویشتن داری و
پیشه نمودن صبر اجتماعی برای جلوگیری از تنشهای محتمل میتواند بسیار مثمرثمر
باشد .مجموعه عوامل بررسی شده ،نشان میدهد که بهترین راه و البته تنها راه ممکن
کاهش تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه و سپس حسن نیت طرفین به تحقق امر
اتحاد از طریق مذاکره به جای براندازی و تخاصم نیاز دارد.
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