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یدر کره شمال سمیتاریتوتال هایلفهؤم لیتحل  
 

  *دکتر حسن خسروی

 چکیده
 «کیم یعنی کره؛ و کره یعنی کیم»

 ت،یشخص شیر کدو غرق  یبالمنازع موروث یبا رهبر سونگلیا میخاندان ک یدر کره شمال
 نیرگتره بزبکشور را  نیو ا جادیسطح ممکن ا نیرا در باالتر تریالتوت میاز رژ یدیچهره جد

را که چندارند،  یجینتخاب مرگ تدرا ای یجز بردگ یااند و مردم چارهنموده لیزندان جهان تبد
 ژوهش،پراستا، هدف  نیهم وجود ندارد. در ا یخودکش یو حت یبه آزاد دنیرس یراب یراه

 یلیحلت-یفیوصبا روش ت تریتوتال میرژ یهادر پرتو شاخصه میخاندان ک یزمامدار وهیسنجش ش
ه چتا  یدر کره شمال یو ساختار زمامدار تیپرسش است که ماه نیپاسخ به ا یاست و در پ

 نیدر ا دارد که نیاز ا تیپژوهش حکا جینتا د؟ینمایرا منعکس م سمیتاریتوتال یهامولفه یحد
 یهارماناستفاده از آر تمام ارکان قدرت و با سوءو حزب کارگر با نفوذ د یکشور، رهبر عال

د، حزب واح یدئولوژیسه عنصر: رهبر واحد، ا هیاز استعمار ژاپن، بر پا ییمکتب جوچه و رها
 وهیرکز قدرت، ش(، نظام وحدت و تمینظام-تیسانگون )اولو استیاز س یمندواحد و بهره

 ریناپذزیگر تیو تبع کیدموکراتریغ یرعب و وحشت، زمامدار جادیسرکوب و مجازات، ا
 اند.ودهنم جادیرا ا سمیتاریتوتال میرژ یهاشاخصه هیبر کل یمبتن یاسیمردم، نظام س

 
 کلیدواژگان

 سونگایل گیری، مکتب جوچه، خاندان کیمکره شمالی، توتالیتاریسم، نظام همه
 

 مقدمه
( یکی از 21: 1399، یرسونپیو تودور میلیون نفر ) 25کشور کره شمالی با جمعیتی حدود 

برانگیز و در عین حال پرابهام برای جامعه جهانی است و هر خبری که از این کشورهای چالش
شود، در همه ابعاد جالب توجه است. زندگی در کره شمالی چندان با برخی کشور منتشر می
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. سبک زندگی کنندکشورهای آفریقایی تفاوتی ندارد، چرا که اکثرا در فقر مطلق زندگی می
مردم، تابعی از دنیای سرابی و کذابی است که رهبر این کشور و حزب کارگر برای مردم تجویز 

ای جز تبعیت ندارند، در غیراینصورت با مجازات مرگ، اردوگاه کار اند و مردم نیز چارهنموده
رین زندان جهان ها مواجه خواهند شد. این کشور به مثابه بزرگتاجباری، شکنجه و انواع محرومیت

کشی وجود دارد و نه امکانی برای فرار توان در آن زندگی کرد، نه حقی بر خوداست، که نه می
یا خروج از کشور و نه راهی برای اعتراض و تغییرات سیاسی و اجتماعی وجود دارد. به عبارتی، 

دریجی( تحت یک جامعه کامال بسته که در آن افراد فقط و فقط محکوم به زندگی )یا مرگ ت
ای در نوع زمامداری و اراده اقتدارگونه و یکجانبه رهبر این کشور هستند. راز چنین جامعه

نهفته شده است. ماهیت و نوع زمامداری و سبک زندگی « کیم»های اقتدارگری خاندان اندیشه
هم،  های کامال شبیهارائه شده در کره شمالی همچون تسبیح یک رنگ با هارمونی مطلق و دانه

منسجم و منظم، حول محور واحد، غایت و کارکرد واحد، عدم امکان خروج از چرخه، هویت 
اند که خارج از آن نخ داشتن در جمع و در نهایت با یک نخ بسیار محکم همه آنها به هم متصل

گیر خواه و همههویتی ندارند. شاید توصیف مذکور، بتواند چهره واقعی و روشنی از نظام تمامیت
خاندان کیم در کره شمالی را به تصویر بکشد. با چنین اوصافی، نظام سیاسی کره شمالی کامال 

های یکتاساالر و توتالیتر قرار دارد و در رویکردی مغایر با غیردموکراتیک و در ردیف رژیم
 ( حرکت می نماید.8: 1398ر.ك. قنبری، )«المللیهنجارهای روابط بین»

های رژیم سبک زمامداری در این کشور در پرتو مولفههدف اساسی پژوهش، سنجش 
ر و ساختا پاسخ به این پرسش باشد: ماهیت تحلیلی در پی-توتالیتر است تا با رویکردی توصیفی

ر این ب؟ فرض نمایدهای توتالیتاریسم را منعکس میزمامداری در کره شمالی تا چه حدی مولفه
وژی یدئولهبری واحد، حزب حاکم، مکتب جوچه، ااست که کره شمالی با دارا بودن اندیشه ر

-کلیه مولفه واحد، سیاست اولویت امور نظامی، نظام سرکوب و نقض حقوق بشر و نظام طبقاتی،

ل به دلی ست، کهباشد. ضرورت و اهمیت موضوع ناشی از این امر اهای توتالیتاریسم را دارا می
کثر اکوب، ه از سازوکاهای مجازات و سرتسلط مطلق رهبر و حزب کارگر بر جامعه با استفاد

ا ها بولتدها و تنماید سایر ملبرند و ایجاب میمردم در فقر، گرسنگی و نظام بردگی به سر می
یم، اندان کز ید خاای برای رهایی مردم درك از توتالیتر بودن نظام سیاسی، اقدامات بشردوستانه

های مولفه ریخ کره شمالی تحت خاندان کیم،انجام دهند. موضوع پژوهش، در قالب تحوالت تا
 .شودیتوتالیتاریسم و سنجش آنها با ساختار سیاسی و اجتماعی کره شمالی ساماندهی م

 
 پیشینه پژوهش -1

های سیاسی و در خصوص ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی و سنجش آن با تئوری
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نشده است. هر چند در خصوص  حکومتی تاکنون در کشور ایران تحقیق مستقلی انجام
بررسی »ای تحت عنوان های مختلفی به رشته تحریر درآمده است. در مقالهتوتالیتاریسم، پژوهش

نوشته مهرداد خدیر در پایگاه  ،1393در سال « ساختار قدرت و کیش شخصیت در کره شمالی
تر و انطباق آن با های حاکمان توتالیبصیرت، به مفهوم کیش شخصیت به عنوان یکی از مولفه

شیوه زمامداری خاندان کیم در کره شمالی نموده است. پژوهش عمدتا بر رویکرد روانشناختی 
قرار گرفته و کمتر به ابعاد سیاسی کیش شخصیت به عنوان یک نوع خودشیفتگی و نقش آن در 

ونه چگ»آنالین، در مقاله خودکامگی سیاسی پرداخته است. در تحقیقی دیگر، پایگاه دین
، به ابعاد مکتب جوچه و 1396، در سال «ایدئولوژی سیاسی در کره شمالی به دین تبدیل شد؟

نقش آن در تحکیم توتالیتاریسم در کره شمالی پرداخته است گویی این مکتب به دین رسمی و 
ر درونی افراد در جامعه تبدیل شده و چهره تقدسی به خود گرفته و مردم یا با عقیده و یا به اجبا

سونگ ابداع شده است. خاندان کیم ایلملزم به تبعیت از آیین مکتب جوچه هستند که توسط کیم
پردازند. در یک مقاله خارجی پیرامون از طریق این مکتب به اعمال فرمانروایی اقتدارگرایانه می

ین به تحلیل بنیادها و ارکان مکتب جوچه پرداخته است. در الی  ، آقای«فلسفه سیاسی جوچه»
های مکتب جوچه و چونگی کارکرد آن در نظام سیاسی کره شمالی مقاله تحلیل مناسبی از مولفه

پرداخته و به ناکارمدی این مکتب در سعادت خوشبختی مردم پرداخته و مدعی شده است که 
های جوچه صرفا نقش تحکیم اقتدارگری خاندان کیم را داشته و تحولی در اقتصاد، آموزه

های مثبت تحلیلی، ولی از رغم جنبهعه کشور ایجاد ننموده است. این پژوهش علیسیاست و توس
ابعاد دیگر مکتب جوچه که باعث نابودی فرهنگ و تمدن کره شمالی و عقب ماندگی مردم شده 

است که در نوشته بسیار مهم  کالینغافل شده است. یکی از متخصین در حوزه کره شمالی، آقای 
، به تحلیل نظام طبقاتی و اجتماعی کره شمالی پرداخته و با روش «سنگبون سیاست»خود، به نام 

خودی، مردد و »علمی و دقیقی اثبات نموده است که خاندان کیم با تقسیم مردم به سه طبقه 
آمیز قرار داده و امتیازات شهروندی را فقط به طبقه خودی و ها را در وضعیت تبعیضآن« دشمن

کنند. این پژوهش بیشتر از منظر مردم در فقر و مصیبت زندگی میدهند و سایر دوست می
اجتماعی، کره شمالی را تحلیل نموده و به مولفه سیاسی حزب واحد یعنی حزب کارگر به عنوان 

 رکن اصلی توتالیتاریسم در کره شمالی نپرداخته است.
 
 اریسممبانی نظری توتالیت -2

ی نظام سیاسی که  در آن حکومت میل به گیری وصفی است براخواهی و همهتمامیت
نامیده  1«توتالیتاریسم»اقتدارگری و تسلط  بر کلیه امور در جامعه دارد که از منظر فلسفه سیاسی، 
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شود. چنین نظامی به عنوان دیکتاتوری، خودکامه، استبدادی اقتدارگرا نیز شهرت دارد؛ هرچند می
هایی، یکتاساالری، غیردموکراتیک مشترك چنین نظامهایی دارد. اما وصف ها تفاوتبا این نظام

 و اقتدارگری است.  
ه معنای جامع، است و در لغت ب« همه»به مفهوم و  «Totus» صطالح توتالیتر از ریشه التینیا

در (. 592: 1379راد، ؛ افشاری241-240: 1386)آشوری، «است تازگیر، یکهگرا، همهفراگیر، کل
 شدن نقشرشود که خواهان فراگیهایی گفته میها و حکومتبه رژیم» ،اصطالح علوم سیاسی

یتر، توتال»همچنین (. 65: 1358 آشوری،)«های زندگی جامعه هستندحکومت در همه جنبه
(. 229: 1381 بیات،)«ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش این نوع سیطره باشد

همگن که در  ودست برای ساختن یک اجتماع یکتالشی است » خواهیتمامیت توتالیتاریسم یا
 (.3: 1397،وتراورس)«شودگرایی و تقسیم بدنه اجتماعی در نطفه خفه میآن هر شکلی از کثرت

یکتاتورهای د»دارد: ی حکومت اقتدارگر با توتالیتر بیان میهاویژگیدر تفاوت ساندرول 
بستگی ، واماورایی تصویرین آگاهانه با ساخت ،نامحبوبشان یخالف اقتدارگرا رخواه بتمامیت

زده و کاریزماتیکی را میان خود و پیروانشان ایجاد فریبانه، افسوندموکراتیک، عواممتقابل شبه
سم ولد توتالیتاریهای ایدلوژیک بستر بسیار مناسب برای ت(. نظامSondrol, 2009: 599)«کنندمی

ر دل بودن تحمخواهی و بیجزمیت، تمامیت»است، چرا که ایدئولوژی معموال به دلیل خصایص 
( در این 10: 1395دانشور، )«شودخواه و تک صدایی میمقابل تکثر، باعث نظام توتالیتر، تمامیت

 کند. یهای زندگی عمومی و خصوصی افراد را کنترل محکومت تقریباً تمام جنبه ،نظام سیاسی
است. وی در تالش بود تا « هانا آرنت»پرداز مشهور در حوزه توصیف توتالیتاریسم، نظریه

خواه با بررسی دولت نازی های اقتدارگر و تمامیتهای تاسیس دولتتصویری از خاستگاه و ریشه
هیتلر و دولت کمونیستی استالین به نمایش بگذارد. ادبیات سیاسی توتالیتاریسم در قرن حاضر 

نظمی ضدانسانی » لیتاریسم را به عنوان، توتاهای آرنت استوار گشته است. ویبیشتر بر اندیشه
 .نمایدنقص و تضییع میرا ها ترین حقوق انسانترین و طبیعیکند که بدیهیمعرفی و تحلیل می

و نیز استبداد و « اقتدار»و « زور»های جامعه شناسانه خود، موضوع تمایز و تفاوت آرنت، در تحلیل
ء اقتدار که عقالنیت اجتماعی و منشاء و اساس و ریشه بین ریشه و منشا .نمایدتوتالیتر را مطرح می

های زور که مبنای طبیعی و زیست شناختی دارد، تفاوت قائل است. به زعم آرنت، بین نظام
تماعی با نظام اجتماعی توتالیتاریسم جـ ااجتماعی مبتنی بر زور و استبداد و دیکتاتوری سیاسی

دارد. در نظام مبتنی بر زور و استبداد، انسان به عنوان های عمیق، اساسی و بنیادین وجود تفاوت
های انسانی مانند آگاهی، ماند که قابلیتیک شهروند، کماکان یک موجود انسانی باقی می

آزادی، اختیار و انتخاب و خالقیات و عصیان علیه نظم موجود را بالقوه داراست و تحت شرایط 
ا از تحت نظم موجود، رهایی بخشد، زیرا به تعبیر ژان تواند خویشتن رمناسب ذهنی با آگاهی می
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ژاك روسو، هنوز حق اندیشیدن از او سلب نشده است. دیکتاتوری و استبداد به خاطر این مسئله 
اما در نظم . اندیشد و دیگران حق اندیشیدن ندارندمحکوم است که در آن نظام تنها یک نفر می

نوان یک وجود انسانی و به مثابه موجودی که امکان کسب اجتماعی سیاسی توتالیتری، انسان به ع
تواند آگاهانه و خالق با محیط پیرامونی تعامل داشته باشد، به علت آگاهی و معرفت را دارد و می

مسخ شخصیت و ماهیت انسانی و استحاله درونی و بیرونی این امکان انسانی از وی سلب شده 
 (.5: 1388، بروجنیقیصاد)«داست، لذا امکان اندیشیدن ندار

 انند یکمها، ای از واکنشتبدیل انسان به مجموعه»خصوص بیان می دارد: آرنت در این 
 :1366، )آرنت«سازدبیمار روانی، او را از هر چیزی که شخصیت یا خصلت اوست، عمیقاً جدا می

 جتماعیانظام سیاسی اجتماعی توتالیتر که هیچ حوزه خصوصی را در حیات و زندگی (. 196
حقوقی در  پس از کشتن شخصیت اخالقی و نابودی شخصیت»گوید: می آرنتتابد. انسان برنمی

الیتاریسم از توت (.196: 1366آرنت، «)انسان، از بین بردن فردیت او دیگر چندان دشوار نیست
 کردنیران یکی از طریق و»کند: ای را تشدید میطریق ایدئولوژی به دو شیوه شرایط جامعه توده

ریه، )بشی«. ها با واقعیتها و دیگری از طریق ویران کردن روابط ادراکی انسانروابط میان انسان
ردی حصر به فهای منهای سیاسی مرسوم ویژگی( توتالیتاریسم در مقایسه با نظام336ص : 1387
که  حزبی متعهّد به آن ایدئولوژی کلّییک ایدئولوژی کلّی و واحد، یک سیستم تک»دارد: 

های ر حوزهگیری د. همچنین همه(Birnbaum, 1988: 129)«شودعموالً توسط یک نفر رهبری میم
، صوصیخحریم نظارت و کنترل دولت بر همه بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و مختلف جامعه، 

ر انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب حاکم، حذف هرگونه نظارت آزادانه جامعه ب»
ر با گروه یبه ترور برای سرکوب هرگونه مخالف و نارضایتی، تسلط یک فرد یازی دولت، دست

ردن های حزب و دولت، از میان بحزب و دولت، بسیج همه نیروهای جامعه در راه هدف
تکثرگرایی، زمامدرای واحد و همگن عدم ،(241-240: 1386آشوری، )«قانونیهایآزدادی

پذیر خطانا»و آرمان محور و معموال مورد پرسش و  وجود دارد. این نظام دارای رهبری واحد
که  هبری استرهسته مرکزی توتالیتاریسم، وجود »(. 8: 1397نقی، )مجاهد« جلوه داده می شود

نهاد  د را بهاه خوگهیچ ،برافرازد. از این رو هدفش سرکوبی هرگونه نهادی است که در برابر او قد
: 1381بیات،  ؛2: 1393، پورکرم)«قانونی استام توتالیتر بیداند؛ یعنی اساس نظقانون وابسته نمی

ا هین دولتنماید و منشاء امی در واقع، توتالیتاریسم در قالب دولتی فراگیر جلوه (.230-233
 و دولت نگارنداهایی است که دولت را همچون یک اندامه )اورگانیسم( با جامعه یکی مینظریه»

 (.242: 1386آشوری، )«شمارندقدرت و توانمندی آن می را همچون جانی در تن و مظهر
طرح تبعیت کامل جامعه از نگرشی معین درباره سرنوشت »در مجموع، در نظام توتالتر، با 

-103: 1386اوزر و باقری، )«آزادی، خطر بزرگی برای تمدن استانسان و ظرفیت انکار بنیادین 
( و 120: 1386شوند )بهزادی، ات نهادینه میترس و وحشت و اعمال مجاز(. در این نظام، 104
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-گیرد. با نهادینهرود و حکومت تمام امور و شوون جامعه را به دست میهویت فردی از بین می

ها و حزب واحد حول محور رهبری سازی اندیشه واحد، قرار دادن همه مردم در قالب توده
سازی ی و خصوصی، یکدست و یکپارچهآرمانگرا و اقتدارگر، ایجاد انحصار در کلیه امور عموم

 نمایند. انگارانه مردم را فراهم میمحورانه یا مجازاتجامعه، موجباب تبعیت وفادرانه، منفعت
 

 در کره شمالی 1تاریخچه رهبری اقتدارگونه خاندان کیم -3
 ست واگرفته نظام سیاسی کره شمالی در بستر حوادث و رخدادهای داخلی و جهانی شکل

زرگ های بتذ قدراز نظام استعماری و سیطره چندین ساله کشور ژاپن بر این سرزمین و نفو متاثر
ط ل توسروسیه، چین و آمریکا و تحوالت بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. قبل از اشغا

 طوری کرهجزیره کره در اواخر سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم توسط امپراشبهکشورهای دیگر، 
طور رسمی د و پنج سال بعد بهبه تصرف ژاپن درآم 1905جزیره از سال این شبه» د.شاداره می

ن در با شکست ژاپن در جنگ و پیروزی متحدی (.Blakemore, 2018: 3)«بخشی از آن کشور شد
ی از ر بسیار، شروع دوران جنگ سرد و دو قطبی شدن دنیا و تسلط شوروی و آمریکا ب1945سال 

اس پم به جزیره کره نیز در چنگال فاتحان جنگ قرار گرفت و هر کدا کشورها، سرنوشت شبه
 ره، اینزیره کشان در شکست ژاپن و پایان دادن به استثمارگری این کشور بر شبه جایفای نقش

فوذ نتحت  سرزمین را به دو قسمت کره جنوبی و کره شمال شمالی تقسیم نمودند. کره شمالی
طره حت سیلنین و کمونیسم و کشور کشور کره جنوبی نیز ت روسیه و تحت ایدئولوژی و آیین

 تند.ر گرفدنیای غرب و آمریکا بر اساس نظام سیاسی و اقتصادی لیبرال و بازار آزاد قرا
های میالدی به ترتیب کنفرانس 1945در فوریه و ژانویه سال بعد از جنگ جهانی دوم، 

ی شبه جزیره کره برگزار شد و همچنین در خصوص مدیریت سیاس المللی یالتا و پوتسدامبین
سال تحت قیمومیت  5در کنفرانس مسکو تصمیم گرفتند که کره به مدت  1945متفقین در سال 

ها واگذار شود که ایالمللی قرار گیرد و پس از آن با برگزاری انتخابات آزاد، حکومت به کرهبین
سرزمین کره به دو قسمت تقسیم و  1948در سال  نتیجه مساعدی در این خصوص حاصل نگردید.

درجه به عنوان مرز دو کره تعیین گردید و دو حکومت کره شمالی )جمهوری  38مدار 
دموکراتیک خلق کره( و کره جنوبی )جمهوری کره( برقرار گردیدند. پس از انجام اصالحات، 

نیستی به حکومت کمو 1948تشکیل نهادهای قانونی و تصویب قانون اساسی در هشتم سپتامبر 
-ایلکیم  (.58: 1387سونگ در کره شمالی روی کار آمد )وزارت امور خارجه، رهبری کیم ایل

ریزی نمود. سونگ با تاثیر پذیری از شوروی، از همان ابتدا بر اساس آیین کمونیسم کشور را پایه
                                                           

-1994ایل )جونگپدر: کیم-2(، 1948-1994سونگ )ایلکیم پدر بزرگ:-1دوره زمامداری خاندان کیم:  -1
 .(2011اون )از اواخر جونگپسر: کیم-3(، 2011
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الین او جوزف است 1946سونگ به نیروهای ارتش سرخ پیوسته و در سال کیم ایل 1940 در سال»
وی به مقام  1948را به سمت رییس کمیته مردمی موقت کره شمالی منصوب کرد. در سال 

(. به هر حال، کره شمالی تحت حمایت چین و 2: 1396 ،پناهی)« نخست وزیری کره شمالی رسید
 روسیه قرار گرفت و مظهر مبازره با امپریالیسم و جهان غرب شد. 

 
 رژیم سیاسی کره شمالی توتالیتر بودن هایها و شاخصهتحلیل مولفه -4

د نظام ر زیاها و خصایص نظام توتالیتاریسم و قرابت بسیابا درك بنیادهای فکری، مشخصه
ادین ود و نهای موجهشود تا از برخی مولفهسیاسی کره شمالی با این اندیشه، در این بند تالش می

عنوان  ور بهره گرفته شود تا این کششده در ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی کره شمالی به
 یک نمونه بارز نظام سیاسی توتالیتر تحلیل و ارزیابی شود.

  1دکترین جوچه -4-1
 شبه دکترین جوچه موید مکتب جدیدی در فلسفه سیاسی است که ریشه در تاریخ سیاسی

ی علیه وانه شورسونگ در راستای مبارزات سلحهای انقالبی کیم ایلجزیره کره و بویژه اندیشه
 و تثبیت 1948 میالدی دارد که پس از استقالل این کشور در سال 1930اشغالگران ژاپن در دهه 

اسی ات سیرهبری او بر کل کشور و تالش در جهت ساختن کشوری مستقل، این مکتب وارد ادبی
ان به عنو هرین جوچهای دکتتوان به مفهوم و مولفههای وی میها و سخنرانیشد. با بررسی اندیشه
« تکاییاخود » برد. گرچه اندیشمندان سیاسی، اغلب آن را در معنای واقعیمبدع این نظریه پی

 تر جوچه در سخنان کیم تبیین شده است:کنند اما مفهوم ظریفتوصیف می
ش از گوید و طی سخنرانی مشهور، کیم از اندیشه خوداتکایی سخن می1955ر دسامبر د -1»

جوچه  -2د. دارمیپرده بر« رمالیسم در کار ایدئولوژیک و استقرار جوچهتعصب و ف نابودی»
قعیت ع به موی سریعبارت است از: واال و مهتر بودن انقالب و ساختن کشورمان. بدین معنا که خیل

فکری و  هایتهگونه عامل و نفوذ خارجی را قطع کنیم، از داشمستقلی برسیم و وابستگی به هر
جرای مقام ا م، دراده کنیم، به توان و ظرفیت و قدرت خودمان باور داشته باشیمغزی خودمان استف

اس های انقالب خوداتکایی خودمان برآییم، مشکالت را تحت هر شرایطی بر اسآرمان
 (.Oberdorfer, 1997: 401)«پذیری حل نماییممسولیت

اجازه دهید از »اصول دکترین جوچه توسط کیم، طی ارسال پیام مشهوری تحت عنوان  -3
، خطاب به مجلس «اتکایی و دفاع ملی در همه امور دفاع کنیمهای انقالب، استقالل، خودآرمان

کره در   دولت جمهوری»گیرد: بیان شد، نشات می 1967دسامبر سال  16عالی خلق کره در 
سیاسی راستای استقالل، خوداتکایی، پایداری و دفاع ملی حرکت خواهد تا اینکه به استقالل 

                                                           
1- Juche 
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تر سازد، جهت تضمین و بیمه های استقالل اقتصادی را محکم( برسد و همچنین پایهchajuکشور )
های دفاع ملی کشور به ها و قابلیت( و افزایش ظرفیتcharipنمودن اتحاد و سعادت کامل ملت )

با تجسم و  (، به طرز با شکوهی وchawiامنیت میهن با اتکا به نیروی خودمان ) منظور محافظت از
 (.Lee, 2003: 106)«های زندگیمان، یعنی دکترین جوچه در همه زمینهقرار دادن ایده حزب

( Lankov, 2013: 67)«خود اهمیتی یا خود مهمی»ر نوعی محوری بیانگجوچه با تاکید بر انسان
ق و مافو« برتر، واال، مالک، دارنده، استاد»به معنای  ( zhuواژه )»و ترکیبی از دو واژه چینی است. 

شود. از تعبیر می «بدنه اصلی یا بخش مهم»( معادل ju cheباشد و )می« بدن»( به معنی tiو واژه )
ردیت فمختار، اتکا، خودکننده سرنوشت، خودتعیین، تعیینخود»منظر اصطالحی عبارت است از: 

گرایی، ی(. بعالوه، جوچه حکایت از سیاست ملKim and Kim, 2005: 10«)و استقالل
 (.Beauchamp, 2018: 3هراسی دارد )ستیزی و بیگانهبیگانه

سه سونگ، ایل های کیمها و سخنرانیبر اساس تعریف و مفاهیم ارائه شده از جوچه و اندیشه
 .3خودکفایی در اقتصاد . 2استقالل در سیاست، . 1»: شوداستخراج می« جوچه»اصل بنیادین 

ها و بیان طرح کلی این متعاقب این سخنرانی ( ,2003Lee :106) 1«.خوداتکایی در دفاع ملی
جمهوری دموکراتیک خلق در قانون اساسی جدید با درج  1972در سال ، جوچهدکترین اندیشه، 

ای به هرگونه اشاره 2009در اصالحیه سال ایدئولوژی رسمی دولتی اعالم شد و به عنوان ، کره
در ابتدا،  2شد. حذف شمالی کره اساسی قانون از یسمکمون و لنینیسم-های مارکسیسمواژه

 جامعه ایجاد آن هدف که اومانیسم و مارکسیسم، ناسیوالنیسم از بود تلفیقی دکترین جوچه
باشد. اما بعدها با می افراد تربیت و کشور سازندگی راه در خود بر متکی یافتهسازمان اشتراکی

ها و قوانین د و بر اساس دکترین جوچه کلیه سیاستهای نظام توتالیتر همسو و ترکیب شمولفه
سیاست ایل )کیم دوم( آن را مبنایی برای جونگکیم»شدند. با گسترش ایده جوچه، تنظیم 

اون )کیم سوم کیم جونگ و  قرار داد ( ,2020Globalsecurity :2« )نظامی-قدرت اول» 3سانگون
یاد  5«کیم جونگ ایسم»و  4«کیم ایل ایسم»ین ای تحت عناوو رهبر فعلی کره شمالی(، از ایده

                                                           
1- Three fundamental principles of Juche: 1) Political independence (chaju); 2) Economic self-sustenance 
(charip); 3) Self-reliance in defence (chawi) 

های روسی و چینی نیز قرابت ندارد و اطالق صفت حتی با کمونیسم اعم از مدل نوع حکومت در این سرزمین -2
کمونیستی یکی به خاطر پیشینه کیم اول در دوران مبارزه و دیگری تحت الحمایه بودن اتحاد شوروی در عصر جنگ 

 سرد است.
3- Songun (Military-first) 
4- Kimjongilism 
5- Kimilsungism 
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خواند. جوچه به عنوان ایده سه نسل از رهبران کره « اندیشه راهبردی حزب کارگر»نمود و آن را 
« نمایدشمالی، کلیه امور نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی جامعه را راهبری می

(Yongvhun, 2015: 225-240.) 
بیت مکتب جوچه در قانون اساسی و تمامی ابعاد زندگی مردم، گویی بعد از تث ،در واقع 

تبدیل به کتاب آسمانی و برترین هنجاری ایدلوژیک شد و به عنوان آیینی مقدس مورد پرستش 
کند معنا پیدا می سونگایل جوچه در پیوند خوردن اراده هر فردی با اراده کیم 1مردم قرار گرفت.

که کلیه ذهن، باور، رفتار، گفتار و سبک زندگی مردم کره شمالی  و آیینی است برای تنظیم
فلسفه سیاسی جوچه موید این است که انسان بر هر امری برتر  کردار مردم را فرا گرفته است.

تواند راجع به هر چیزی تصمیم بگیرد. انسان مافوق همه مسائل و مشکالت است. به است و می
ند راجع به هر چیزی تصمیم تواانسان می -2ن و پیرامون خود است انسان برتر بر جها -1»عبارتی، 

اقتصاد، محور  جای را به ، انسانجوچه ایدئولوژی(. Official USA Delegate, 2014: 3-6)«بگیرد
 محوری وبا بر تاکید بر انسان جوچه. کندمی تکیهانسان  و خودمختاری استقالل بردهد و می قرار

هیچکس جز »از منظر کیم، . دانداراده را مبنای حرکت بشر در جامعه می استقالل ،نفساعتماد به 
دارد. ما باید خودمان از پس مشکالت خودمان برآییم. بار مرا برنمی ،خود من و دستهای من

اند. سرمایه ما ایده جوچه آمریکا دشمن ماست. شوروی و چین هم هرکدام به نوعی به بیراهه رفته
بر اساس چنین مفهومی از جوچه، زندگی (. Lee, 2003: 106)«را سرمشق قرار دهیم ید آناست. با

شود و در واقع و سعادت بشر، در ید رهبر عالی است و تبعیت از وی منجر به یافتن غایت انسان می
گ سونایل کیمتواند با توسل به رهبر عالی در مسیر واقعی زندگی و آزادگی قرار گیرد. انسان می

ناپذیر چرا؛ استقالل بخشی جدا ءکشور خودکفا وجود ندارد، اما خود اتکا ،در جهان»معتقد بود 
« ل آیندئکنند تا به استقالل ناها مبارزه میباشد و بر این اساس است که انسانسان میناز طبیعت ا

 (. 2: 1397)نامی، 
نیاز و مستقل نفوذ خارجی بیاین فلسفۀ سیاسی بدان معنا است که کشور باید از هر قدرت و 

 .های افراد اولویت داردآن بر منافع و هویت یباشد. از طرف دیگر کشور، رهبران و دیدگاه سیاس
بخشی جوچه ابزاری ایدئولوژیکی برای وحدت»گوید: پژوهشگر تاریخ کره می دونالد بیکرآقای 

نداریم و در عوض به رهبر خود گوید ما نیازی به خدا جوچه به ما می. شودبه کشور محسوب می
 جامعه از کس هیچ و هستند سیاسی-اجتماعی جامعۀ یک اعضای هاانسان ....اعتماد و اتّکا داریم

                                                           
یانگ ساخته در پیونگ برج جوچهسونگ ایلبرای زنده نگهداشتن مکتب جوجه و یادآوری موسس آن یعنی کیم -1

تقویم جدید  کند، معرفیبخش که اعجاز میترین جنبه جوچه، همان ایدئولوژی رهاییملموسشده است. همچنین 
؛ اولین (1912شود. سالی که او متولد شد )سونگ آغاز میایلاست که بر اساس آن، زمان با تولد کیمی در کره شمال
 .شودسال جوچه محسوب می نهمینمیالدی(، صدو 2020 بنابراین امسال )سال .است سال جوچه
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در  «ابرجاست، وجود او نیز به نوعی تداوم دارد.پ او جامعۀ که مادامی بمیرد، انسان اگر. نیست جدا
باشند، به نوعی ابدیت و فناناپذیری کشور خود  هها سرسپردگوید اگر انسانواقع، جوچه می

شمالی  هسونگ جوچه را اصل حاکم بر تمام جوانب حیات مردم کرایلوقتی کیم. خواهند رسید
های کشور اعالم کرد، خود نیز جایگاهی خداگونه به دست ایدئولوژیک تمام سیاسته و شالود

 های کیمن مقدّس او در رگشود و اعتقاد بر این است که خوآورد. وی رهبر ابدی خوانده می
ش پابرجا هستند، امادامی که کیم و نسل. شمالی نیز جریان دارد هاون، رهبر فعلی کرونگج

قدرت ی از به رژیم بازتاب وفاداری افراطی(. 2: 1396، آنالیندین)«جوچه نیز زنده است هجامع
که عقل و درایت و « ه خدایانیشب»حاکمان سلسله کیم را به مثابه و بسیاری از مردم است « جوچه»

توان گفت در کره شمالی، به د. میننهگیرد، ارج میقضاوت آنها هرگز مورد خدشه قرار نمی
 «سایند!سونگ به خدای مردم تبدیل شد و اکنون نیز بر مجسمه او سر به خاك میایلکیم»مرور، 

م مردم چه با پذیرش قلبی، (. دکترین جوچه با نفوذ در فکر، روح، جان و جس2: 1393، خدیر)
سازی این منفعتی یا ترس و وحشت، هرگونه اندیشه و فکر دیگری را از بین برده است و با مقدس

دکترین و رسمیت بخشیدن در قانون اساسی و نفوذ دادن آن به کل امور جامعه به عنوان تنها فکر 
 ره شمالی نهادینه نموده است.گیر را در کو اندیشه درست و واحد، نوعی نظام توتالیتر و همه

 1کیش شخصیت -2-4
ین اشدن حاکمیت در کره شمالی، اساس و شالوده نظام سیاسی محوری و شخصیشخصیت

یره می و غهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظاکشور را شکل داده است. کشور در کلیه حوزه
گ به سونیلاته است. کیم تحت کاریزمای فرمانروای کبیر کره شمالی و خاندان وی قرار گرف

قابل در م شود، چرا کهعنوان فرمانده کبیر و مظهر استقالل و قهرمان ملی کشور منصوب می
صور ته مردم ایی کاشغالگران جنگیده و نهایتا کشور را به استقالل و هویت ملی رسانده است تا ج

 فتند کهتند و گها نوشسانهها و افنمایند. آنقدر که در مدح و ستایش او داستانخدایی از می
قشی نخت و العاده ساحقیقت با خرافات درهم آمیخت و از وی شخصیتی ماوراءالطبیعه و خارق

رار قتش مردم بخش و خدایی به خود گرفت تا اینکه مورد پرسکننده، هویتدهنده، هدایتنجات
 گرفت.

سونگ به چنین موقعیتی در شبه جزیره کره، تاثیر بسیار زیادی بر شخصیت و رسیدن کیم ایل
تر و مورد ستایش نمود، محبوبتر عمل میافکار وی گذارد. هر چقدر وی در مبارزات موفق

شیفتگی به وی دست داد و دچار نوعی گرفت تا جایی که حس خدایی و خودبیشتر مردم قرار می
ت از منظر روانشناختی واقعا نوعی اختالل در سالمت روانی شد. کیش شخصی« کیش شخصیت»

شود و چنانچه با قدرت تلفیق شود، زمامداری را به سمت خودکامگی، خودشیفتگی، محسوب می

                                                           
1- The Cult of Personality 
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اندیشمندان روانکاوی معتقدند که روح و روان فرد بر »کشاند. گیری، استیال و اقتدارگری میهمه
چرا که ماهیت هر حکومتی برآمده از میزان سالمت و یا گذارد نوع دولت و حکومت تاثیر می

های فاشیستی آلمان و باشد و به عنوان الگو عمدتا از حکومتبیماری حاکمان و شهروندان می
لذا در خصوص میزان رابطه روانکاوی و علوم  ،کنندایتالیا به عنوان یک حکومت بیمار یاد می

هر  ،ای معتقدند که هر نظریه سیاسی و اجتماعیههای متعددی وجود دارد. عدسیاسی، نظریه
حکومت و عدالت در تحلیل نهایی بر نوعی برداشت درباره سرشت بشر  ،تصوری درباره جامعه

کیش شخصیت وضعیتی است که شخص با استفاده از تبلیغات گسترده و ابزارهای  .«تکیه دارد
ق برای خود چهره محبوب و کاریزمایی شود و از این طریای بر افکار عمومی اثرگذار میرسانه

بخش مردم بوده و مصون از هرگونه اشتباهی است. کیش ای که نجاتنماید به گونهایجاد می
تواند در قالب پرستش رهبران کاریزما، قهرمانان ملی و مذهبی توسط مردم بروز کند شخصیت می

نقشی مهم در حفظ و تداوم  و عاملی بسیار مهم در تبعیت سیاسی و حقوقی مردم از حاکم و
مجموع شرایطی در کشور است که در آن حاکم به »نماید. در واقع، قدرت سیاسی ایفا می

« گیردقرار می آنها که محبوب مردم، مورد پرستش و احترام عمومشودگر میای جلوهگونه
(Paul, 2004: 2« .) فراهم محض و کورکورانه را پرستش و ستایش حاکم توسط مردم، تبعت

سازی و ، به پدیده چهره«کیش شخصیت»در عمل  (.Lu and Soboleva, 2014: 1)«نماید
 . پردازدخودشیفتگی نخبگان در جوامع می

. وی دبیر کار بردهب 1956واژه کیش شخصیت را خروشچف برای نخستین بار در فوریه 
در « آثار آن کیش شخصیت و»حزب کمونیست بود که طی سخنرانی مشهور خود تحت عنوان 

از  (.Cheprasov, 2020: 2)«کنگره حزب در شوروری، از کیش شخصیت استالین پرده برداشت
سونگ و رهبر توان به هیتلر، موسلینی، لنین، کیم ایلهای حاکمان دارای کیش شخصیت مینمونه

صرفاً محبوب بودن و تحسین شدن یک انسان »کیش شخصیت فعلی کره شمالی اشاره نمود. 
کس حق انتقاد سازی از یک انسان و تقدیس کردنش، طوری که هیچبت ،ست؛ کیش شخصیتنی

گری، کنار گذاشتن تحلیل و تعمق و سپردن جان و مال و ترویج افراطی .از او را نداشه باشد
های دیگر جایزالخطاست و به هیچ عنوان تمام انسان زندگی خود به دست انسانی که به اندازه

در کره شمالی مردم فکر (.  5: 1397آذسن، )«وچرا نیستچونان اعتماد و اطمینان بیالیق این میز
باشد. بر اساس این تصور و کنند که رهبر قادر به انجام هر کاری است و بسیار توانمند میمی

های تواند بر روی کوهرغم کوتاهی قدش، میکنند که رهبرشان، علیمردم تصور می»فریبی، عوام
تواند خیلی سریع تصمیمات قاطع، شجاعانه اتخاذ نماید و اقدامات نظامی اال برود. او میبلند ب

خواهند طرحی را موثر، با وجود نداشتن سوابق نظامی، را انجام دهد. حتی هنگامی که معمارها می
او  توانیم مثل او شویم وخواهند. چرا که یک نابغه است. ما مردم هرگز نمیبکشند، از او نظر می
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ها است. او رهبری خیر، نیکوکار، خندان و مهربان است و مردم بدون وجود او بهترین بهترین
 رغم اینکه هزاران نفر از نزدیکان خود راشوند. علیهویت میو غایتی ندارند و کامال بی آینده

 (.Cheprasov, 2020: 1)«کشته است
توان نتیجه گرفت که خاندان ن، میهای بروز شخصیت در حاکماها و زمینهبا درك شاخصه

کیم دچار کیش شخصت شده و با اعطای شخصیت ماورایی و خداگونه به خود، مسخ ذهن مردم 
-و سلب آزادی اندیشیدن، مردم را به تبعیت محض از خود بسیج نموده و به عنوان ناجی و شفا

موید نظام کاملی از اند که این موقعیت بخش مردم، فلسفه، غایت و نهایت زندگی مردم شده
توتالیتاریسم است؛ چرا که کل زندگی و همه امور عمومی در اراده و اندیشه رهبر کره شمالی 
قرار گرفته است. قانون، سیاست، اقتصاد، ارتش، فرهنگ، هنر، موسقی، آموزش و همه چیز رنگ 

 .(2017ifoi, Tr :6) 1«و کره یعنی ؛کیم یعنی کره»اند. به عبارتی، و بوی خاندان کیم گرفته
  2گانه ایدئولوژی واحداصول ده -4-3

اصل  10» تحت عنوان:، با صدور فهرستی 1974 سال در)کیم دوم( ایل جونگ کیم
در « هجوچ» تبسازی مکنهادینهبه دنبال رسمیت بخشیدن و  ،«نظام ایدئولوژی واحدکننده سیسأت

و  ولتدلق از ان به اقتدار و تبعیت مطشامل تصریح و اذع مکتبکشور بود؛ بخش زیادی از این 
 . بود سونگایلآرمانهای رهبر کبیر انقالب، کیم 

 باشند:گانه نظام مبتنی بر ایدئولوژی واحد به شرح ذیل میاصول ده
ه با آرمانسازی کل جامعما باید همه زندگی را در جدال و تالش جهت همرنگ و یکسان -1»

 م. های انقالبی رهبر کبیر وقف کنی
 یم.ان افتخار کنمسونگ با همه ارادات، وفاداری قلبی و عملیایلیم ک ،ما باید به رهبر کبیر -2
 ا باید به طور مطلق صالحیت و اقتدار رهبر کبیر را بپذیریم.م -3
 وستورات دپذیریم و مان بهای انقالبی رهبر کبیرمان را به عنوان ایمان قلبیما باید آرمان -4

 به عنوان اعتقاداتمان قبول کنیم. فرامینش را
ا بیان ن رهبر بزرگ رمان از فرامیوشرط حمایت و طرفداریما باید به طور مطلق و بی قید -5

 بداریم.
بر  البی رارچگی انقما باید کل ایده حزب کارگر را اجرا و بهبود ببخشیم و عزم راسخ و یکپا -6

 رهبر بزرگ متمرکز کنیم. 
و  البی کارهای انقزرگ، یاد بگیریم و نگاه کمونیستی، روشسونگ، رهبر بایلما باید از کیم  -7

  .محور را اتخاذ کنیمسبک کاری مردم

                                                           
1- Kim was Korea and Korea was Kim 
2- Ten Principles of the One-Ideology System 
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 عتماد ونی کنیم و اسونگ به ما داده شده، قدرداایلما باید از زندگی سیاسی که توسط کیم  -8
 .فکر سیاسی بزرگ او را با افزایش آگاهی و بصیرت سیاسی جبران کنیم

ی اتش به گونهما باید مقررات سازمانی محکمی را تنظیم کنیم تا کل حزب، ملت و ار -9
 .سونگ حرکت کنندایلیکپارچه تحت رهبری یکه و تنها رهبر بزرگ، کیم 

یان ا تا پاراند و آن رسونگ را از نسلی به نسل دیگر گذایلباید دستاورد بزرگ انقالب کیم  -10
 .(Dailynk, 2013: 1-4)«ردبه ارث برد و تکمیل ک

 و نحوه ی استاین اصول موید معیارها، استانداردها و راهبردهایی کلی برای شیوه زمامدار
ر ر بزرگت، برادجوایده طرح این اصول توسط کیم یونگ ،نماید. در اصلرفتار مردم را هدایت می

الم ایل اعجونگتوسط کیم  1974مطرح شد و بعدها در سال  1967سونگ در سال کیم ایل
ربوط به مدر چارچوب مباحث « نظام ایدئولوژی واحد»(. در واقع، Dailynk, 2013: 1رسمی شد )

ماهیر جهای بیرونی ناشی از شکاف در اتحاد سیاست داخلی در حزب کارگران کره و چالش
حکم سونگ در جهت سرکوب مخالفان خود و تایلاین اصول توسط کیم  .شوروی ظهور کرد

صل ین ده اا ه شد.اش بر نظام سیاسی کره شمالی به کار گرفتیدن به استقرار حاکمیت خانوادهبخش
 ه عنوانعمل ب های حزب کارگران کره آمده است و دربرای غلبه بر قانون اساسی ملی یا آئین»

 (.Christopher, 2016: 10)«نمایدقانون عالی و برتر کشور حتی باالتر از قانون اساسی عمل می

ری د وفادابای این اصول باید توسط همه شهروندان حفظ و به ذهن سپرده شود و بر اساس آنها
 کیمهند. دایل همیشه نشان جونگ سونگ و کیمایلشان ره به کیم د و شرطیمطلق و بی ق

خواست تا این اصول را حفظ کنند و آنها را در تمام شمالی میایل از تمام شهروندان کرهجونگ
 مراسمو « قادیخودانت»د و دستورات هم از طریق جلسات گیرن کاربه شانزندگی روزمره رامو

. بعد از سن هفت دورنآبه مرحله اجرا دررا « اصل 10»سرزنش خود و اقرار به کوتاهی در اجرای 
غات رهنگ لها، شرکت در این جلسات برای همه مردم اجباری است.  در فسالگی معموال شنبه

ل حزب و مردم نظام ایدئولوژیکی که توسط آن ک»اصل یاد شده است:  10لی اینگونه از کره شما
اند تحد شدهمن او به صورتی پایدار و محکم با ایدئولوژی انقالبی کیم، مسلح شده و محکم پیرامو

 (.Roh, 2016: 5)«دهندانجام می و نبرد انقالبی و سازندگی را تحت رهبری یگانه
 حزب واحد -4-4 

ظام سیاسی کره شمالی متاثر از حوادث تاریخی، رهایی از استعمار ژاپن، شخصیت ن
سونگ و تاسیس حزب کارگر توسط وی با حمایت شوری شکل گرفته است. ایل کاریزمای کیم

حزبی شوروری،  از همان ابتدا به دلیل نفوذ استالین، مکتب سوسیالیم و کمونیسم و نظام تک
های مردم حزبی تاسیس شد و هدف اصلی آن یکپارچه نمودن توده حزب کارگر با اندیشه تک

گرایی و سوسیالیسم است. در نظام تک حزبی، های کلیجهت تحقق کشوری مستقل و آرمان
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شود و پیوندی عمیق بین ملت، دولت و حزب وفاداری ملت با وفادرای به دولت جدا انگاشته نمی
شود. هدف اصلی حزب، وحدت، انسجام، یکپارچگی  رنگهای آنها یکآید تا آرمانبوجود می

و همبستگی بین نیروهای اجتماعی و مردمی است و با تاکید نمودن بر وحدت حزب و ملت حول 
زند. در این نظام، گیر و توتالیتر را رقم میمحور ایدئولوژی و رهبری واحد، نوعی نظام همه

شوند؛ چرا که خارج از ر قلمداد میکاطلب، دشمن و خیانتاحزاب اقلیت معموال تجزیه
نمایند و رهبر حزب یا همان رهبر کشور، به عنوان فردی ناجی ایدئولوژی و رهبری واحد رفتار می

شود و در صورت حکمرانی مطلق حزب وی و اجرای فرامین او، بخش به ملت نامیده میویتو ه
 رسد.کشور به خوشبختی و سعادت می

 1946با رویکردی کمونیستی و تحت نفوذ شوروی در سال  مالیحزب کارگران کره شپایه 
به  1«حزب کارگران کره»رسما تحت عنوان  1949ریخته شد و با ادغام چند حزب در سال 

سونگ به فعالیت پرداخت. این حزب ساختار سیاسی کشور را در دست دارد، ایلرهبری کیم 
-بسیار ضعیفی در این کشور فعالیت می هرچند احزاب دیگری در همسویی با این حزب در سطح

است، اما به  گراوحدتحزبی یا نظام سیاسی کره شمالی نوعی نظام تک بر این اساس، 2نمایند.
شباهت نیست. چرا که در نظام حزب حاکم، برخی هم بی« حزب حاکم»رژیم سیاسی مبتنی بر 

های ساختکم با ستفاده از زیراحزاب سیاسی دیگر نیز فعالیت رسمی دارند، اما معموال حزب حا
های پارلمان و قدرت سیاسی را به سیاسی، قدرت مالی و تبلیغات گسترده دولتی، اکثر کرسی

حزبی صرفا یک حزب وجود دارد و موقع انتخابات حزب واحد گیرد، ولی در نظام تکدست می
نماید و مردم از میتحت رهبری و ایدئولوژی واحد فهرست کاندیداهای خود را به مردم معرفی 

نمایند. در کره شمالی دو حزب دیگر وجود دارد و تعدادی از بین آنها نمایندگان را انتخاب می
های پارلمان در اختیار دارند، اما حزب خلق کره اکثریت قاطع را به دست دارد، چون مردم کرسی

زب کارگر اعتقاد دارند یا های انقالب و کارایزمای رهبر کره شمالی، به عنوان رئیس حبه آرمان
دهند. حزب کارگر بر ها به اعضای حزب کارگر رای میها و مجازاتاز ترس محرومیت

کاندیداهای انتخابی سایر احزاب کنترل و نظارت کاملی دارد. هرچند در اعالم نتیجه انتخابات، 
لط حزب در مجلس با تس« حزب اتحاد سرزمین پدری»همه احزاب در قالب یک حزب به نام 

 نمایند.کارگر فعالیت می
که  2019در انتخابات پارلمان کره شمالی در سال »در کره شمالی رای دادن اجباری است. 

درصد واجدین شرایط رای در انتخابات شرکت  100شود تقریبا سال یکبار برگزار می 5هر 
ئویست درصد و حزب جود 4/7حزب سوسیال دموکرات  -درصد 5/87کردند و حزب کارگر 

                                                           
1- The Workers' Party of Korea (WPK) 
2- The Korean Social Democratic Party - The Korean Social Democratic Party 



 

 

 

61  تحلیل مؤلفههای توتالیتاریسم در کره شمالی 
 

(. Colin, 2019: 4)«دست آوردندها را بهدرصد کرسی 9/1درصد و افراد مستقل  2/3چانگ 
حزب کارگر به ریاست رهبر کشور، قوه مقننه را در اختیار دارد. همه به خاطر وفاداری به رهبر، یا 

ها به کلیه افراد مندرج در فهرست حزب کارگر رای ها و اعمال محرومیتترس از مجازات
ساالری دهند و باید در انتخابات شرکت کنند. البته دو حزب دیگر بیشتر برای نمایش مردممی

های یکتاساالری را است. بعد از رهبر کشور، قدرت اصلی به دست حزب کارگر است و سیاست
نماید. قدرت سیاسی در ید حزب حاکم است و تحت سازی میبا وضع قوانین در جامعه نهادنه

حقوقی جامعه و  -ترل رهبر کشور و تزریق ایدئولوژی واحد در کل ساختار سیاسیهدایت و کن
شود. در نتیجه، حزب واحد بر ها و اجبار افراد به عضویت در حزب واحد مدیریت میبسیج توده

در  کند. ها و امور عمومی تسلط پیدا میکلیه امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، رسانه
های پارلمان و با نفوذ رهبر کشور، از گر با بدست گرفتن اکثریت قاطع کرسیواقع، حزب کار

کند و نوعی حاکمیت های پارلمانی بر کلیه امور جامعه سیطره پیدا میطریق قانونگذاری و نظارت
نماید. در نهایت باید عنوان نمود که حزب کارگر با قانونی بر احزاب سیاسی اقلیت پیاده می

-ور، زمام تمام امور کشور را کامال در دست دارند و با نهادینه سازی نظام تکریاست رهبر کش

 اند. گرایی، چهره واقعی و تمام عیار نظام توتالیتر را به نمایش گذاردهصدایی و نابودی کامل تکثر
  1سیاست سانگون -5-4

ن با از میه انتییکی از ابعاد مهم نظام سیاسی کره شمالی، قدرت و توان نظامی و تاکید بر ص
جامعه  تماعیاستفاده قدرت عالی نظامی است. در این راستا، کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اج

یا  نسانگوست سیا»شود. چنین سیاستی در این کشور به های دفاعی تنظیم میمتناسب با سیاست
سیاست  هور است و اینمش (Official webpage of the DPR of Korea, 2020: 1)«نظامی -اول

 ک اصلحتی به عنوان اصلی بنیادین جایگاهی خاص را در کنار دکترین جوچه به عنوان ی
-خود»عنی یدر اصل، سانگون بر اساس مولفه سوم دکترین جوچه،  هدایتگر دولت، یافته است.

مالی، شر کره پردازی شده است. با چنین سیاستی رهب، تئوری«اتکایی و استقالل در دفاع ملی
قابل ن در مگیر نظامی و پلیسی با توجیه حفظ امنیت ملی و دفاع از وطکنترل همه نظارت و

 نماید.مهاجمان و دشمنان بر جامعه اعمال می
تاکید داشت که بر پایه آن توسعه نظامی و « سانگون»پدر رهبر فعلی کره شمالی بر سیاست 

ایی ایدئولوژیک دارد که معن نسونگون همچنی .ارتش کره شمالی مقدم بر هر چیز دیگری است
-ایل رواج داد و تاکید بر این امر دارد که ارتش مردمی بر کلیه جنبهجونگ کیم 1994در سال 

 سیاست( و 84: 1398ای )ر.ك. نیازمند، های دیگر دولت و جامعه برتری دارد. تولید سالح هسته
نیز در این راستا توجیه  اتخاذه شده چند سال اخیر کره شمالی« جینبیانگ»یا اتمی -اقتصادی

                                                           
1- Songun (military-first) 
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(.  ارکان اصلی دکترین سانگون از چهار سیاست راهبردی نظامی Wook-Sik, 2007: 34شود )می
استمرار و -2سازی کل جمعیت نظامی-1الهام گرفته شده است:  1962سونگ در سال ایلکیم

سازی مدرن-4ای که بعد از خدمت، نظامی شود آموزش هر سرباز به گونه-3داوم کل دولت 
سونگ، الزمه رسیدن به استقالل حاکمیت و ایلبر اساس تفکرات کیم (. Lim, 2008: 47)«نظامی

یافته است. سیاست سانگون به چند جهت در سعادت مردم، مسلح شدن به شیوه مطلوب و سازمان
م نیز با کره شمالی تثبیت و در باالترین اولویت در ساختار سیاسی و اجتماعی واقع گردید و مرد

آن همرا شدند. به دلیل اینکه، این سیاست در قالب و رنگ و بوی دکترین جوچه خود را نشان 
اتکایی در دفاع ملی تاکید داشت و باعث حفظ نظام های استقالل سیاسی و خودداد و بر پایه

تخاذ جونگ با اایلشد. لذا کیمسیاسی در مقابل محالفان احتمالی داخلی و دشمنان خارجی می
سیاست سانگون و تبدیل آن به ایدئولوژی رسمی دولتی، حکومت خود را با تحکم و اقتدار 
بیشتری بعد از پدرش در کشور تثبیت نمود. وی با چنین سیاستی توانست به دکترین جوچه 

ای بخشد. این دکترین توانست تا سیاست تولید سالح اتمی و تقویت پدرش، جان و هویت تازه
های انقالب و تضمین دکترین جوچه را اعالی خودش جهت دفاع از میهن و آرامانارتش در حد 

میلیون  7نزد مردم توجیه نماید.  لذا نظام سیاسی کره شمالی با چنین سیاستی و تشکیل ارتش 
نفری به عنوان یکی از پنج قدرت اول نظامی جهان، چهره جدیدی از نظام توتالیتر را به تصویر 

 کشیده است.
  
 گیریتیجهن

کره شمالی را باید سرزمینی در اسارت و محل تاخت و تاز سه عنصر: رهبر واحد، ایدئولوژی 
سونگ و مکتب ایلهای انقالبی کیم ها و آموزهواحد، حزب واحد تصور نمود که حول آرمان

کند و با خود، مردم را نیز به اجبار همسو جوچه ابداعی وی به سمت ناکجا آبادی حرکت می
های مکتب جوچه یعنی: استقالل نموده است. خاندان کیم با طراحی نظام سیاسی مبتنی بر مولفه

سیاسی، خودکفایی اقتصادی و خوداتکایی در دفاع ملی، در پی تامین اهداف ناخوشایند خود و 
-گانه ایدئولوژی واحد، سوءاستمرار قدرت در این خاندان هستند، لذا با بکارگیری، اصول ده

نظامی(، نظام تمرکز و  -های مکتب جوچه از طریق سیاست سانگون )اولویتاده از آموزهاستف
سازی های مردم، نهادینهوحدت قدرت، اعمال سیستم سرکوب، شکنجه و نقض حقوق و آزادی

اند.  های توتالیتاریسم جامه عمل پوشاندهشخصیت محبوب و قهرمان برای خود، به کلیه مولفه
سواری بر مبارزه با استعمار ژاپن و دشمنی با آمریکا، با غرق در کیش موجرهبران کشور با 

اند که بخش ملت ساختهای، از خود چهره ناجی و حیاتشخصیت و استفاده از تبلیغات رسانه
مانند و یا ترس ناشی از اند که بدون خاندان کیم زنده نمیمردم یا از سر جهالت باور نموده
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-سونگ و خاندانش(، تبعیت میایلبی و خورشید آسمان، رهبر کبیر )کیم مجازات، از ستاره قط

نمایند. کیم و حزب کارگر با نفوذ و تسلط در تمام ارکان نظام سیاسی، تجهیز قدرت به نیروی 
های بالستیک، ایجاد رعب و وحشت در دل نظامی بسیار قدرتمند و ساخت بمب اتم و موشک

های نظام سیاسی خود را برای سالیان طوالنی مستحکم ، پایهمخالفین داخلی و دشمنان خارجی
اند. گویی رهبر این کشور و مکتب جوچه، همچون روحی است که در بدنه جامعه و مغز نموده

راند و ساختار بدن نیز تسلیم مردم رسوخ داده شده و وی به تنهایی و دلبخواهانه بر آن فرمان می
توتالیتاریسم آنچنان در ارکان قدرت و باورهای مردم نهادینه های محض اراده برتر است. مولفه

ساالری در داخل کشور بسیار محتمل شده است که امکان هرگونه تحول به سمت آزادی و مردم
ها و رسد، نجات مردم از بزرگترین زندان جهان، نیاز به دم مسیحایی سایر ملتاست و به نظر می

 داشته باشد. دست خواه و بشرهای آزادیدولت
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