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 تیجوچه بر ماه نیآثار دکتر لیتحل

  یدولت کره شمال یاسیو ساختار س
 

  دکتر حسن خسروی

 
 چکیده

قالبی ای اننظام سیاسی کره شمالی متاثر از آموزهای سوسیالیسم، مکتب جوچه و دستاورده
تاکیده  واست. جوچه به معنای خوداتکایی است  سونگ )رهبر اول( سازماندهی شدهایلکیم 
یکردی ای بر انسان و خودآیینی در تعیین سرنوشت دارد. هدف اساسی پژوهش با روویژه

ی این ی تاثیرات این دکترین بر قانون اساسی، ماهیت و ساختار سیاستحلیلی، بررس-توصیفی
هایی دارد ه چیست؟ چه مؤلفهکشور است. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که دکترین جوچ

وچه با رین جدهد که دکتو چه اثر بر ساختار سیاسی کرده شمالی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می
ر سیاست، دستقالل لفه: اهای رهبر اول کره شمالی و با تکیه بر این مفهوم، از سه موالهام از اندیشه

ور شده ین کشمبنای زمامداری در ا خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی، تشکیل و
ر انگان دوذ بیگرغم آثار مثبت این دکترین در رهایی ملت از استعمار ژاپن و عدم نفاست. علی

به  گیرد و قرار های خودکشور، حفظ امنیت و ثبات جامعه، نتوانسته است در مسیر غایات و آرمان
رگری و ه اقتدابترین، های این دکده از مولفهاستفاابزاری در ید خاندان کیم قرار گرفته تا با سوء

ی، موروث گری خود بر ملت و جامعه بپردازند و عمال نظام سیاسی کشور را به نظامیسطله
 ،ین مکتبهای اده از مولفهااستفبا سوء ،در واقعغیردموکراتیک و ضدحقوق بشر تبدیل نمایند. 

وای ی و انزگرعدم توسعه، رویکرد نظامیماندگی، نقض حقوق بینادین بشر، دستاوردی جز عقب
 .المللی برای ملت به بار نیاورده استبین

 
 کلیدواژگان

 دکترین جوچه، نظام سیاسی، کره شمالی، توتالیتاریسم، خاندان کیم
 

                                                           
  ایمیل:  / .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یگروه حقوق عموم اریدانشمسئول،  نویسنده@yahoo.com82kh.beh 



 

 

 

8    9139 پاییز(، 66) 2، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 مقدمه
و تحت  (See: Nami, 2006) ای شده استجزیره کره در قرن بیستم دستخوش تحوالت گستردهشبه

توافقات دو فاتح جنگ  آن در آخر جنگ جهانی دوم وپایان  و ژاپنساله  40تاثیر اشغالگری 
یعنی شوروی و آمریکا بر سر تقسیم این سرزمین به دو کشور مجزای کره شمالی و کره جنوبی 

متعاقب خروج نیروهای  1948قرار گرفته است. با وضع اولین قانون اساسی کره شمالی در سال 
 1ایلسونگ کیمی جدیدی تحت رهبری خاندان کیم آغاز شد. نظامی فاتح جنگ، نظام سیاس
با حمایت کامل شوروی و لنین، قدرت را به طور ( 1994الی  1947)رهبر اول کره شمالی از سال 

گیرد. فرایند تصدی قدرت سیاسی کامل به عنوان ناجی مردم و بزرگ مرد انقالبی به دست می
اپن و ژه، مبارزات چریکی کیم با دولت اشغالگر توسط کیم تحت فضای اشغالگری چندین سال

افتد. محور از یوغ استعمارگران و محبوبیت وی و حمایت اکثر مردم اتفاق می ییقهرمان رها
های خارجی است. جزیره کره از وجود قدرتهبرهایی ش ،طلبانه کیمهای مبارزهاقدامات و فعالیت

و رری وه توسط شرسرزمین کاز اپن ژرون راندن بیهانی دوم و جبا پایان جنگ  ویچنین اقدامات 
پندارند و با انجام تبلیغات گسترده خود را چنین فرایندی را انقالب میاو شود و میتوام مریکا آ

 خواند. مین و ملت میرزبخش سمرد رهاییقهرمان ملی و ابر
کشور در  در چنین بستری مکتب جوچه با محوریت حفظ دستاوردهای انقالب و صیانت از

های دیگر و در برابر نفوذ و تسلط بیگانگان بر کشور، حق تعیین سرنوشت بدون دخالت قدرت
های معروفش مطرح و منشا ساخت راستای تحقق عزت و وحدت ملی توسط کیم در سخنرانی

کشور مستقل و آزاد کره شد و با هدایت و اقتدارگری وی و با الهام  جدید حقوقی-ینظام سیاس
به عنوان  1972در قانون اساسی دوم در سال  کمونیستی-های سوسیالیتیب لنینیسم و اندیشهاز مکت

 ،امور اقتصادی مبنای کلیهپایه اساسی کلیه اقدامات دولت و مردم، محتوای قوانین و مقررات و 
-های انقالب و اندیشهسیاسی، حقوقی، اجتماعی و غیره قرار گرفت. دکترین جوچه، مظهر آرمان

بخش مردم انقالبی و استقالل سیاسی در برابر خارجیان و راهبرد مدیریت سیاسی رهایی های
ن در ساماندهی نظام آکشور و سبک زندگی مردم است. پس درک دکترین جوچه و به نقش 

باشد. ارزیابی های این مکتب میو مولفه بسترها ،هاره شمالی، مستلزم فهم پایهکقوقی حسیاسی و 
زمامدرای اقتداری خاندان کیم و سبک  شیوه ت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ولیل وضعیحو ت

ن ابهام برای یزندگی مردم، نیز شدیدا وابسته به درک ابعاد مختلف دکترین جوچه است. شاید ا
بوده  کره مین و شبه جزیره کره که قبال واحد و مشترک مردمرزکه چرا س همه مردم دنیا باشد

دو کشور به شمالی و جنوب، کره جنوبی در ردیف یک کشور است بعد از تقسیم این 

                                                           
1. Kim Il Sung 
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ی مصداق بارز یک نظام توتالیتر، اقتدارگرا، لتیک، پیشرفته و آزاد قرار گرفته و کره شماارکدمو
گری، و المللی حقوق بشر، روحیه نظامیمانده، عدم پایبندی به موازین بینوثی، بسیار عقبرمو

 اجتماعی-سیاسیهیچ اعتراض یا شورش و کودتا یا تغییر  در آندارای مردم مطیعی است که 
ی مکتب جوچه توام با زسابرای رفع چنین ابهاماتی باید به روند نهادینه ،شکافتد. بیاتفاق نمی

ایجاد نهادهای جدید ابتکاری خاندان کیم، رجوع نمود. شکی در این مطلب نیست که شیوه 
الرانه انه و یکتاساوده و مردم تحت حکمرانی اقتدارگردموکراتیک بزمداداری در این کشور غیر

های کشور اعم سازی و امنیتی نمودن زیرساختخاندان کیم و حزب کارگر است و با نظامی
قدرت  بیتی، فرهنگی و کلیه امور، مردم را ر چارچوبراقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزسی، ت

ی هرگونه تغییر و تحولی در زمامداری از بین اقتداری خود به اسارت کشانده و امکان ذاتی برا
 کره برده است و مردم یا از سر اعتقاد به مکتب جوچه، نوع شخصیت کاریزمایی و قهرمان ملی

 ،های اجتماعی با چنین حکمرانی همراه هستندمیتوو یا ترس از مجازات و محر سونگ(ایل )کیم
 مشارکت نمودند.مردم در انتخابات رصد صد 2019 سال در انتخابات پارلمانای که ونهگبه

 اهیت ومهای دکترین جوچه و تاثیرات آن در هدف اساسی پژوهش، تبیین ماهیت و مولفه
یوه ساختار سیاسی این کشور است و ناشی از این ضرورت است که اطالعات دقیقی از ش

سبک  امونپیر ن کشور در گفتمان حقوقی و سیاسی وجود ندارد و ابهامات بزرگییزمامداری ا
شدن با مسو نالمللی و هزندگی و ماهیت حاکمیت در این دولت و علل منزوی بودن در صحنه بین

قش نبیین سایر کشورها حتی کره جنوبی وجود دارد. لذا در راستای رفع برخی ابهامات و ت
سش ن پرام پاسخ به ایتحلیلی در مق-با رویکرد توصیفی پژوهش دکترین جوچه در این فرایند،

 و شیوهساختار سیاسی کره شمالی تا چد تحت تاثیر دکترین جوچه  ماهیت و است که
چه کترین جوهای دباشد؟ فرض بر این است که آرمانمیگیری خاندان کیم اقتدارگرایی و همه

ر لیه اموکسی و توام با سبک زمامداری توتالیتاریسم و روحیه اقتدارگری خان کیم، ساختار سیا
ی و ساالرهای یکتاصی مردم را فرا گرفته و منشا تاسیس نظامی با تمام خصلتعمومی و خصو

 توتالیتری شده است. 
 
 نهیشیپ -1

دکترین جوچه در ادبیات سیاسی و فلسفی کشور ایران بسیار ناشناخته است و تاکنون پژوهش 
پرداخته  علمی مستقلی پیرامون آن تدوین نشده و عمدتا در فسفه سیاسی غرب تا حدودی به آن

های علمی در کره شمالی شده است. یکی از دالیل عمده فقر منابع، عدم دسترسی به اسناد و داده
است که چندان قابل دسترس نیستند تا تحقیقات مفصلی در خصوص ماهیت و ساختار نظام 
سیاسی این کشور و آثار دکترین جوچه انجام شود. یکی از معدود مقاالت چاپ شده در ایران، 

، اثر آقای «مقایسه ساختار سیاسی و رویکردهای مرتبط با وحدت در کره شمالی و جنوبی»قاله م
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-های سیاسی و بیندر مجله پژوهش 1397در سال  االسالمیحسن شیخدو محم مرادیحسین شاه

المللی است. در این پژوهش نویسندگان دست به مقایسه ساختار سیاسی دو کشور کره جنوبی و 
اند اما به بسترهای سنجی وحدت دو کره را خوشبینانه بررسی نمودهاند و امکانزده کره شمالی

اند، چراکه چنین امکانی فعال ذاتا وجود ندارد، چرا که ای ننمودهبنیادین این رویکرد چندان اشاره
 داری، اقتصاد آزاد و دموکراسی است، درماهیت حاکمیت در کره جنوبی از نوع لیبرالی، سرمایه

باشد. در حالی که در کره شمالی، از نوع سوسیالیستی، اقتدارگرا، توتالیتر و غیر دموکراتیک می
، 2019و  2018های خصوص کره شمالی، آقای رضا امیرخانی با سفر به این کشور در سال

به چاپ رسانده  ، در نشر افق«نیم دانگ پیونگ یانگ »تحت عنوان  1398سفرنامه خود را در سال 
ت. کتاب سراسر از هیجان و شرح وضعیت زندگی مردم کره شمالی در شهر پیونگ یانگ اس

ی و زنده از وضعیت زمامداری و حکمرانی در این کشور را عاست و از این جهت که چهره واق
های بسیار شدید دولت برای ای است اما با توجه به محدودیتنمایید، اثر بسیار ارزندهگزارش می

بار نظام اقتدارگرا و توتالیتر خاندان کیم را به تصویر نچنان نتوانسته حقیقت اسفها، آتوریست
با ایشان داشتم، حقایق دیگری غیر از آنچه که در  1399بکشاند. هرچند طی مالقاتی که در تیرماه 
 کتاب اشاره نموده بود، برایم بازگو نمود.

یر عه: زعلیه توس»ی تحت عنوان یکی از آثار مهم به زبان انگلیسی در این خصوص پژوهش
مه و به چاپ در ایران ترج 1399باشد که در در سال می« ؟گذردپوست پیونگ یانگ چه می

نوع  وتماعی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجرسیده است. در این کتاب به بسیاری از حوزه
قدند، ان معتنویسندگها با دولت چین پرداخته شده است. زمامداری خاندان کیم و تعامالت آن

د، صرفا در یک صورت امکان اصالحات در کره شمالی وجود و آن این است که نسل جدی
ن ا از بیبند و دکترین جوچه را چندان قبول ندارد و خاندان کیم با بحران مشروعیت مواجه هست

ه به د. البتوشمی رفتن نسل وفادار به دکترین جوچه، زمینه اصالحات و توسعه در این کشور فراهم
تمامی  ه شمالیبینانه باشد، چراکه دولت کررسد این رویکرد نویسندگان هم بسیار خوشنظر می
ی ست.  یکابسته  های توتالیتاریسم را دارا بوده و زمینه هرگونه اصالحاتی را در آیندهشاخصه

ست که ، ا«چهوفلسفه سیاسی ج»ای تحت عنوان دیگر از پژوهش های بنیادین در این حوزه مقاله
اسبی حلیل مناله تدر آن آقای لی به تحلیل بنیادها و ارکان مکتب جوچه پرداخته است. در این مق

ه ته و بهای مکتب جوچه و چگونگی کارکرد آن در نظام سیاسی کره شمالی پرداخاز مولفه
 هایهناکارآمدی این مکتب در سعادت خوشبختی مردم پرداخته و مدعی شده است که آموز

توسعه  است وجوچه صرفا نقش تحکیم اقتدارگری خاندان کیم را داشته و تحولی در اقتصاد، سی
 گر مکتببعاد دیهای مثبت تحلیلی، ولی از ارغم جنبهکشور ایجاد ننموده است. این پژوهش علی

 ت. ده اسجوچه که باعث نابودی فرهنگ و تمدن کره شمالی و عقب ماندگی مردم شده غافل ش
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 دکترین جوچه ینظر ینمبا -2

ن ذار ایگسونگ، پایهکره شمالی با اقتداگری خاندان کیم و شخصیت خودشیفته کیم ایل
کتب مکشور گره خورده است. وی در دوران مبارزه علیه استعمارگری ژاپن، تحت تاثیر 

ای در شهاندی ود تابسوسیالیسم، کمونیسم و استالینیسم بود، اما بعد از به قدرت رسیدن، در تالش 
 ملذا با الها شود. این کشور نهادینه نماید که کشور و ملت بدون وابستگی و سلطه بیگانگان اداره

سال  ویژه ازرا طی چندین سال ب« جوچه»از مکاتب فوق، مکتب جدید و ابداعی خود تحت عنوان 
کلیه  لذانمود. سی به طور رسمی آن را وارد قانون اسا 1972به بعد تشریح و نهایتا در سال  1948

کتب با فاهیم می و مامور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اموزشی و غیره باید از مبان
 رهبری خاندان کیم تبعیت نماید.  

خود »محوری بیانگر نوعی جوچه با تاکید بر انسان 1ای دارد.کره-ای چینیواژه جوچه ریشه
( به معنای zhuواژه )»ترکیبی از دو واژه چینی است.  و (Lankov, 2013: 67« )اهمیتی یا خود مهمی

( معادل ju cheباشد و )می« بدن»(به معنی tiو واژه )« مالک، دارنده، استاد، واال، برتر و مافوق»
-تعیین، تعیینخود»شود. از منظر اصطالحی عبارت است از: تعبیر می« بدنه اصلی یا بخش مهم»

بعالوه، جوچه  .(Kim and Kim, 2005: 10) «فردیت و استقاللمختار، کننده سرنوشت، خود
در  .(Beauchamp, 2018: 3هراسی دارد )ستیزی و بیگانهگرایی، بیگانهحکایت از سیاست ملی
 . ( ,2017Trifoi :6است ) 2«اتکاییخود»گفتمان سیاسی به معنای 

های دکترین مفهوم و مولفه توان بهسونگ میهای کیم ایلها و سخنرانیندیشهبا بررسی ا
-، کیم از اندیشه خوداتکایی سخن می1955در دسامبر »برد. جوچه به عنوان مبدع این نظریه پی

نابودی تعصب و فرمالیسم در کار ایدئولوژیک و استقرار »گوید و طی سخنرانی مشهورش از 
ب و ساختن کشورمان. جوچه عبارت است از: واال و مهتر بودن انقال-2دارد. میپرده بر« جوچه

گونه عامل و نفوذ خارجی را بدین معنا که خیلی سریع به موقعیت مستقلی برسیم و وابستگی به هر
های فکری و مغزی خودمان استفاده کنیم، به توان و ظرفیت و قدرت خودمان قطع کنیم، از داشته

ان برآییم، مشکالت را های انقاب خوداتکایی خودمباور داشته باشیم، در مقام اجرای آرمان
اصول (. Oberdorfer, 1997: 401)« پذیری حل نماییمخودمان تحت هر شرایطی بر اساس مسولیت

های اجازه دهید از آرمان»دکترین جوچه توسط کیم، طی ارسال پیام مشهوری تحت عنوان 

                                                           
شود و نامیده می Chosongulای ( و در ادبیات کره주체) ای(، در زبان کرهJucheدر زبان انگیسی ) (주체) جوچه  .1

 شمالی عبارت است از:  نام رسمی جوچه به زبان کره
조선민주주의인민공화국 (Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) 

2. Self-Reliance 
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س عالی خلق ، خطاب به مجل«اتکایی و دفاع ملی در همه امور دفاع کنیمانقالب، استقالل، خود
کره در راستای   دولت جمهوری»: گیرد، نشات میبیان شد 1967دسامبر سال  16کره در 

استقالل، خوداتکایی، پایداری و دفاع ملی حرکت خواهد تا اینکه به استقالل سیاسی کشور 
(chaju) جهت تضمین و بیمه نمودن  ،تر سازدهای استقالل اقتصادی را محکمبرسد و همچنین پایه

های دفاع ملی کشور به منظور ها و قابلیتو افزایش ظرفیت (charip)اتحاد و سعادت کامل ملت 
با تجسم و قرار  طرز با شکوهی و ه، ب(chawi)امنیت میهن با اتکا به نیروی خودمان  محافظت از

 .(Lee, 2003: 106« )های زندگیدادن ایده حزب مان، یعنی دکترین جوچه در همه زمینه
 ودش است.است که استاد همه امور، به ویژه سرنوشت خ« انسان» هوچجر خاص، اساس به طو

ود. شق میرفا در پرتو هدایتگری رهبر واحد، که مرکز جامعه است، محقالبته این مفهوم ص
ه خود ه نوبوفاداری به رهبر، عنصر اصلی یک انقالب پیروزمند سوسیالیستی در کره است و ب

 ارگراییه اقتدکجوچه است. بنابراین، ایدئولوژی چارچوبی را ایجاد کرد عنصر اصلی ایدئولوژی 
 بر شداز ره چون و چراسونگ، در روشی موجه، منشایی برای وفاداری بیو خودشیفتگی کیم ایل

(Trifoi, 2017: 6-7). 
سونگ، سه ایل های کیمها و سخنرانیبر اساس تعریف و مفاهیم ارائه شده از جوچه و اندیشه

. 3. خودکفایی در اقتصاد 2. استقالل در سیاست، 1»شود: استخراج می« جوچه»اصل بنیادین 
ها و بیان طرح کلی این اندیشه، متعاقب این سخنرانی ( ,2003lee :106) 1«.خوداتکایی در دفاع ملی
، به جمهوری دموکراتیک مردم کرهبا درج در قانون اساسی جدید  1972دکترین جوچه، در سال 

بعد از تثبیت مکتب جوچه در قانون اساسی و  ،در واقع .نوان ایدئولوژی رسمی دولتی اعالم شدع
تمامی ابعاد زندگی مردم، گویی تبدیل به کتاب آسمانی و برترین هنجاری ایدلوریک شد و به 

جوچه در پیوند خوردن اراده هر فردی با  2عنوان آیینی مقدس مورد پرستش مردم قرار گرفت.
خوشبختی و »بخش برای رسیدن به کند. جوچه، مسیری الهامسونگ معنا پیدا میایل کیماراده 

 ( مردم است. Suh, 2002: 171« )قدرتمند شدن
و خودمختاری انسان  استقالل دهد و براقتصاد، محور قرار می جای را به ، انسانجوچه ایدئولوژی

ی، اعتماد به نفس و استقالل اراده را مبنای حرکت محورکند. جوچه بر تاکید بر انسانمی تکیه
                                                           

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

در پیونگ یانگ  برج جوچهبرای زنده نگهداشتن مکتب جوجه و یاداوری موسس آن یعنی گیم ایل سونگ . 2
تقویم  کند، معرفیخش که اعجاز میبترین جنبه جوچه، همان ایدئولوژی رهاییملموسساخته شده است. همچنین 

شود. سالی که او متولد شد است که بر اساس آن، زمان با تولد کیم ایل سونگ آغاز میجدید در کره شمالی 
 شود سال جوچه محسوب می نهمینمیالدی(، صد و  2020 بنابراین امسال )سال .است؛ اولین سال جوچه(1912)
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زندگی و سعادت  بر اساس چنین مفهومی از جوچه، .(Lee, 2003: 106داند )بشر در جامعه می
بشر، در ید رهبر عالی است و  تبعیت از وی منجر به یافتن غایت انسان می شود و در واقع انسان 

 .(Nami, 2006: 2) اقعی زندگی و آزادگی قرار گیردمی تواند با توسل به رهبر عالی در مسیر و
دکترین جوچه با نفوذ در فکر، روح، جان و جسم مردم چه با پذیرش قلبی، منفعتی یا ترس و 

سازی این دکترین و وحشت، هر گونه اندیشه و فکر دیگری را از بین برده است و با مقدس
ل امور جامعه به عنوان تنها فکر و اندیشه رسمیت بخشیدن در قانون اساسی و نفوذ دادن آن به ک

به  این مکتب .گیر را در کره شمالی نهادینه نموده استدرست و واحد، نوعی نظام توتالیتر و همه
حاکمیت فرد )انسان( بر زندگی و سرنوشت  با تکیه برایدئولوژی واحد، در کره شمالی عنوان 

که مردم به اتکاء به خود و رهبری، در خود تحت رهبری احد، نظامی را ایجاد نموده است 
سیاست، اقتصاد، دفاع از وطن و در همه امور، در قالب توده مردم و  به طور یکپارچه در مسیر 

گرایی و یسکانه ستیزی جهت ساخت جامعه آرمانی سوسیالیم گام بر می داند. وطن پرستی و ملی
یم و نظام سیاسی توتالیتر شده است که در اما چنین آرمانی در عمل منجر به اقتداگرایی خاندان ک

کننده سرنوشت مردم بوده و مردم باید آنگونه فکر ها و اراده رهبر کره شمالی، تعیینعمل اندیشه
اندیشد و هر فکری خارج اندیشه او، محکوم به نابودی است. جامعه عقب مانده کنند، که رهبر می

 اف از اصول و مولفه های مکتب جوچه است.کره شمالی و ویژگی توتالیتر آن محصول انحر
رغم آثار مثبت آن در استقالل کشور و رهایی مردم از استعمار، اما در دکترین جوچه علی

سونگ و ایلهای اقتدارگری، خودکامگی و اراده یکتارساالری کیم عمل تحت نفوذ اندیشه
مردم نهادینه شد و موجب خاندان وی در نظام سیاسی و حقوقی کره شمالی و در سبک زندگی 

در این « گیریتوتالیتاریسم یا همه»های گیری نظام سیاسی غیردموکراتیک با تمام خصیهشکل
کیم، یعنی »توان در این عبارت خالصه نمود: کشور شده است. درعمل، چنین رویکردی را می

 .( ,2017Trifoi :6) 1«کره؛ کره یعنی کیم
 

 2سازی مکتب جوچههدینو نها قانون اساسی تاریخچه -2
تسلط فائقه  وتوسط پارلمان با ابتکار  1972دسامبر  27قانون اساسی کره شمالی در تاریخ 

، 2010، 2009، 2006، 1998، 1992های به تصویب رسید و در سال )حزب حاکم( حزب کارگر
ولین ین امورد بازنگری قرار گرفت. این قانون اساسی در عمل جایگز 2019، و 2016، 2013

 اصل 171ل و به تصویب رسیده بود. قانون اساسی از هفت فص 1948قانون اساسی شد که در سال 
 شده است.تشکیل  سونگ و مکتب جوچهایلهای انقالبی کیم کامال بر اساس آموزه

                                                           
1. Kim was Korea and Korea was Kim 
2. The Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea 
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اپن، این کشور دارای قانون ژاز زمان استقالل کشور کره شمالی و از بین رفتن اشغالگری 
های ین و اندیشهنهای لهو اولین قانون اساسی متاثر از مکتب کمونیسم و آموزاساسی شده است 

ا به من درج شده بود اآهای جوچه در هتدوین شد. تا حدودی آموز 1948انقالبی کیم در سال 
شدن نظام سیاسی جدید تحت رهبری واحد و اقتدارگونه صراحت از آن نام برده نشد. با نهادینه

قدرت خود و تسلط بیشتر بر تمام امور کشور، مکتب جوچه به صراحت در کیم، برای تثبیت 
ان آ و برخی مواد آن اضافه شد و عبارات کمونیسم و مفاهم مرتبط با 1972مقدمه قانون اساسی 

مرتبه اصالح شده است و روند اصالحات در جهت تقویت قدرت  8تعدیل شد. این قانون تاکنون 
درت نظامی بوده است. در این قسالری و افزایش گیر و یکتانظام همهسازی خاندان کیم و نهادینه

مظهر انقالب، ناجی  ،سونگ به عنوان رهبر کبیراصالحات هموراه بر نقش و جایگاه کیم ایل
بخش و غایت زندگی مردم کره شمالی نام برده مردم، خورشید زمان، ستاره قطبی، ابرمرد، هویت

ه رهبرکبیر سخن گفته شده انان از جایگچآن 2019حیه در سال می شود. در مقدمه آخرین اصال
 1توان گفت قانون اساسی مساوی با کیم و دکترین جوچه است. است که به جرات می

ای کیم قرار گرفته که از بعد از مرگ، به های جوچهقانون اساسی آنچنان تحت تاثیر آرمان
این عنوان برای همیشه به نام او بایگانی شده  نام برده است و «رئیس جمهوری ابدی کشور»عنوان 

است و تصور عموم بر این است که او زنده است و در بین مردم بوده و هنوز هم در حال هدایت و 
-رهبری آنان می باشد. روح او جاودنه و قهرمان کشور است و بر قلب و دل مردم حکومت می

های مکتب جوچه و پیوند این بر آموزهراسر کند. در این راستا، مقدمه قانون اساسی اخیر که س
و حفظ دستاوردها  کیمدر مدح و ستایش نماید و عمدتا مکتب با اراده و روح کیم تاکید می

جمهوری  -1» 2هایی از مقدمه آمده است:تنظیم شده است. در بخش اوهای انقالب و اندیشه
رهبر »ست که ایده و رهبری دموکراتیک خلق کره، سرزمین و وطن سوسیالیست مکتب جوچه ا

نماید. رهبر بزرگ و عزیز، بنیانگذار جمهوری را اجرا می 3«سونگایل ، کیمرفیقکبیر و 
رهبر کبیر مبدع ایده جاویدان جوچه بود  -2 دموکراتیک خلق کره و پدر کره سوسیالیست است.

ی شکوه انقالبی را هاو با سازماندهی و رهبری مبارزه انقالبی ضدژاپنی زیر پرچم خود، سنت
او بر اساس ایجاد یک پایه محکم برای  .ایجاد کرد و به  عامل تاریخی احیاء ملی را بدست آورد

، فرهنگی و نظامی، جمهوری ، اقتصادیهای سیاسیساختن یک کشور مستقل و استقالل در زمینه
محور، مراحل چهبا طرح خطوط انقالبی جو کبیررهبر  -3 .دموکراتیک خلق کره را تأسیس کرد

مختلفی از انقالب اجتماعی و کار سازندگی را با خردمندانه پیش برد و بدین ترتیب جمهوری را 

                                                           
1. The Preamble to the Constitution of the Democratic People's Republic of Korea 
2. The Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea 
3. Suryong: The great leader Comrade Kim Il Sung 
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ها تبدیل و آن را بر پایه یک کشور سوسیالیستی به یک کشور سوسیالیستی با محوریت توده
رهبر  -4 گانه دکترین جوچه[ توسعه داد.و خوداتکایی دفاع ملی ]ارکان سه مستقل، خودکفا

یک نابغه در ایدئولوژی و تئوری، یک استاد در هنر رهبری، یک فرمانده درخشان آهنین  ،کبیر
های رهبر کبیر، با تبعیت از آرمان -5 .همیشه پیروز، یک انقالبی کبیر و دولتمرد و مرد بزرگ بود

مکتب  ازتوان حزب کارگر می کره و  به عنوان رئیس جمهور ابدی جمهوریسونگ، کیم ایل
قانون اساسی سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک خلق کره،    -6کرد. جوچه حمایت و پاسداری 

های دکترین جوچه آرمانسازی شود، چرا که نوعی مدونسونگ نامیده میایل قانون اساسی کیم
 «.تاسمستقل رهبر کبیر و شاهکاری در  ساخت دولت 

 :ندامودهناشاره  دکترین جوچهطور ضمنی به  به صراحت یا بهقانون اساسی  برخی از مواد
ه ندیشرمان جوچه و اآ های خود باجمهوری دموکراتیک خلق کره در فعالیت» -3ماده 
ی برای ایدئولوژی انقالبتحت ا محوریت مردم، بانداز جهانی چشم در، نظامی(-)اولویت سونگون

 .شودهای مردم هدایت میدستیابی به استقالل توده
حکم برای اقتصاد ملی مستقل جمهوری دموکراتیک خلق کره یک پایه م -الف :26ماده 

 .زندگی شاد سوسیالیستی مردم و برای رونق این کشور است
 ارتقاء سعی در مسیر ایجاد یک اقتصاد ملی سوسیالیستی و مستقل، و دردولت با پایبندی  -ب

 هایایهپ، حورمجوچهیشرفته، یعنی اقتصاد ملی، مدرن و علمی، و همچنین ایجاد اقتصاد کامال پ
 .کندمادی و فنی متناسب جامعه کامالً سوسیالیستی را ایجاد می

شد را به نماید تا نسل در حال رولت اصول تعلیم و تربیت سوسیالیستی را اجرا مید -43ماده 
فرادی ا ن پرورشو همچنی نگندبجهای استوار  پرورش دهد که برای جامعه و مردم عنوان انقالبی

 .که دارای دانش، اخالق سالم و از نظر جسمی سالم هستند محوروچهجاز نوع 
  .نمایدنهادینه میو فناوری ی را در تحقیقات علم دکترین جوچه ،دولت -50ماده 
ی را در گرایو همچنین ملی وچهدولت هنر و ادبیات انقالبی ناشی از دکترین ج -: الف52ماده 

 .«دهددر محتوای نظام توسعه میشکل و سوسیالیستی را 
ها و نز آرمااتوان به دستاوردهای تحلیلی با بررسی مقدمه و برخی مواد قانون اساسی، می

 سیاست راهبردی سند قانون اساسی به شرح ذیل دست یافت:
ور اعم از دهد و تمام امور کشمحتوای مواد قانون اساسی را تشکیل می مکتب جوچه -1

یت وچه تبعمکتب ج و های کیمهموزآاز  تربیتی و مداری، فرهنگی، اقتصادیزما ،قانونگذاری
 نماید. می

 10و اصول ( سونگایل هر چند اصول قانون اساسی تحت تاثیر مکتب جوچه )ابداعی کیم -2
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در  که های بعدی( قرار گرفتهایل در اصالحیهجونگ )مدون شده کیم 1گانه ایدئولوژی واحد
های قانونی اند و به جای اصول قانون اساسی به عنوان آموزهقانون اساسی آمدهبرای تنزل عمل 

سازی و نهادینه رهبر کبیر هایآرمان نمایند. متاثر ازت میمبرتر بر کلیه امور کشور حکو
تی در اصالحات بعدی قانون ستی و سوسیالیسگانه، سیاست ناسیونالی 10های جوچه و اصول آموزه

، احیای جمهوری 1972دستاورد اصلی تدوین قانون اساسی . کار قرار گرفتاساسی در دستو 
تحت هدایتگری دکترین جوچه  «یک کشور مستقل سوسیالیستی»خلق دموکراتیک کره به عنوان 
ای مبتنی ساماندهی جامعه، «لنینیسم-های مارکسیسمآرمان»سازی و موازین حزب کارگر، نهادینه

در بود. « و نظام اقتصادی خودکفا و مستقل« تیسالیتی و آیین ناسیونالیهای انقالب سوسیآرمان»بر 
 .استجوچه ایدئولوژی  مذکور باهای گرایش ی ازاین قانون اساسی ترکیبواقع، 
دم و و مر ف با کیم استاکیم خدای مردم و روح قانون اساسی است و قانون اساسی مترد -3

س مکتب شند. په این قانون اساسی و مکتب جوچه بااند که پاسدار و وفادار بدولت متعهد شده
بدون  ند کهاهد قانون اساسی شدبجوچه همچون روح قانون اساسی و مواد آن همچون جسم و کال

اجرایی  ارزش وت سبیش نی جسدی ،های انقالبی رهبر کبیرموزهآها و مکتب جوچه و آرمان
 ندارد. 

وضع و  صالحیت انحصاری پارلمان در ر وموروثی شدن قدرت به دلیل تسلط حزب کارگ -4
ی است و گل اعضا رهبر کشوریر کل حزب کارگر باصالح قانون اساسی است. رئیس و د

ب کارگر ها تحت سلطه حزرسیکدرصد  90پارلمان عضو جبهه متحد میهنی هستند که بیش از 
 رهک رهبر نفوذباشند. حزب کامال تحت است و سایر احزاب هم تحت نقوذ فائقه حزب حاکم می

ار وی کبا ابت سی قطعاباشد و هرگونه تغییری در ساختار نظام یا قانون اسامی ویو وفادار مطلق به 
 ، ارتش،ای دولتهای اصلی نظام سیاسی )اعم از شورهمه قدرت نباشد. وی با در اختیار داشتمی

ند توامی راحتی غیره( بهزب کارگر، نمایندگان مجلس و حنیروهای نظامی و امنیتی، قوه قضائیه، 
مچون هو دهد. سویه اقتدارگری خود اصالح یا سمتحو رو هاخواستهقانون اساسی را در راستای 

ه ل رئیس قوان رئیس شورای امور دولتی )معادوکه پارلمان  وی را به عن 2019اصالحیه سال 
به ت این سم بوده، که پارلمانجمهور( منصوب نمود که تا پیش از این انتخابی مجریه و رئیس

ر بی و درسید و دیگر رئیس قوه مجریه انتخا اون )رهبر فعلی(جوونگ به کیم طور دائمی
 شود. صالحیت پارلمان نخواهد بود و سمتی است که در کیم خالصه می

                                                           
هایی مکمل مکتب جوچه، است که استانداردهایی را  ای از ده اصل و شصت و پنج بند به عنوان آموزهمجموعه. 1

ایل به طور رسمی جونگتوسط کیم 1974نمایند. آنها در سال برای زمامداری و هدایت رفتارهای مردم را تعیین می
اسی و روزمره مردم جدایی ناپذیراند و از طریق جلسات خود انتقادی )هفته ای یک بار( اعالم شدند و در زندگی سی

 باید مورد استفاده قرار گیرند.
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و  رربزرگ و پدپد هایآموزهدر راستای  راتواند جامعه ، رهبر کشور می2019با اصالحیه  -5
 ونگذاریص قانمکتب جوچه راهبری نماید و با نفوذ در پارلمان از طریق حزب کارگر و نهاد خا

 ماید. باشد را وضع  و اجرا نشته تواند هر قانونی که بدان تمایل دا)پرزیدیوم( می
ات اقدام قانون اساسی ابزاری است در ید رهبر کره و حزب حاکم وی تا به تصیمات و -6

ب مردم ا انتخالمان بچون ادعا دارد که پار ،توتالیتر خود جنبه قانونی و مردمی دهداقتدارگونه و 
 شود. گیرد و تصمیات به شیوه قانونی و در رویه دموکراتیک اتخاذ میشکل می

حاظت ن مآقانون اساسی مشق شب اجباری همه شهروندان است تا همچون جان خود از  -7
ی به رسپردگسری از مکتب جوچه ابداعی کیم و وفادرای و نها پاسداآنمایند و و غایت زندگی 

زندگی  ،یشود. به عبارتبرای سبک زندگی آنها محسوب می طرحیو است خاندان کیم تا ابد 
اید و نمز مینها تجویای که رهبر و حزب کارگر به آشیوه البته در قالب و ،ای شودنها باید جوچهآ

ارد: دمعنا  کشود. زندگی فقط یو حتی زندگی می خیانت و محرومیت از حق ،خروج از آن
 «.مکتب جوچه و رهبری کیم»
 
 ساختار سیاسیآثار عملی دکترین جوچه در ماهیت و  -4

ه تمام شود کیدر دنیا محسوب م های سیاسین نظامیترنظام سیاسی کره شمالی یکی از انحصاری
 نا آرنتهاثاری آدر ی که تاریستتوتالی تدارگرایی وقهای نظام یکتاساالری، اها و شاخصهمولفه

(See: Arendt, 2009, French, 2016) داریشیوه زماملیل حت قدر پی توصیف و تشریح آن از طری 
دهی سازمان یت و عملکرد خاندان کیم و شیوههما ،توان در نوعجا میلنین و هیتلر بود یک

کیم )اون جونگ مطلق کیمتحت رهبری کره شمالی حکومت در کره شمالی مشاهده نمود. 
ظام )ن ، سیاست سنگبونظامی(ن-)اولویت اول و تابع محض دکترین جوچه، سیاست سانگونسوم( 

طنی، زب کارگر و جبهه وحزب واحد کارگر، تصرف پارلمان توسط ح، تسلط کامل طبقاتی(
 ره،کرهبر عالی کشور، نماینده خلق )اون جونگ های اصلی قدرت توسط کیمستپتصدی 
ئیس رگر، ر، رئیس و دبیر حزب کا(ئیس قوه مجریهابدی کمیسیون امور دولتی )معادل ررئیس 

قوه مققنه  اشد.ب( می کمسیون دفاع ملی، فرمانده کل ارتش و نیروهای نظامی، امنیتی و اطالعاتی
-ت میتحت سیطره حزب کارگر و واضع قوانین است که از دستورات کیم و مکتب جوچه نشا

یر رهبر کب اراده وای تصویب قانونی نماید که از قلمرضاقکند تجرات نمی اینماینده گیرد و هیچ
قوه  .اشدبهای نظامی خارج تسهداف و سیااواحد، وژی گانه ایدئول 10و مکتب جوچه، اصول 

ر درا که چ ،باشندمی تابع محض وی )رئیس دادگاه مرکزی و دادستان مرکزی( قضائیه و قضات
ا ب یهرگونه اعتراض و انتقاد .شوندشور توسط حزب کارگر منصوب میختار سیاسی کاس

 مواجه خواهد شد.  عالی های سنگین رهبرمجازات
با بررسی و تحلیل مختصر ساختار سیاسی، نظام سلسله مراتب توزیع قدرت و نظام متمرکز 
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 د. های توتالیتر بودن این نظام پی برگیری در این کشور می توان به مولفهتصمیم
 رهبری واحد -4-1

 ،قوقیو حی سر قرار دارد و به عنوان برترین مقام سیاوکش امورنظام رهبری واحد در راس 
 ه وترین جوچبر اساس دککره شمالی کبیر  دهد. رهبرساختار سیاسی را تحت نفوذ خود قرار می

ت ریدیم را این کشور های خود کل ساختار سیاسیو سیاست گانه ایدئولوژی واحداصول ده
چون  برتر از اراده او نیست،هیچ قانونی . (See: Shahmoradi and Sheikh Al-Islami, 2018) مایدنمی

ح کشور منافع و مصال ،و سعادت مردم کننده خیرمینأبخش ملت و دستورات او تاو هویت
الی  1945ز سال سونگ )پدربزرگ( اایل کیم» دوره زمامداری خاندان کیم عبارتنداز: باشد.می

ایل )پدر( از جونگ یمک-2جمهور و رهبر کبیر؛ با انتخاب پارلمان و تحت عنوان رئیس 1994
 جونگ کیم -3؛ «رهبر محبوب»با انتخاب پارلمان و تحت عنوان  2011دسامبر الی  1994سال 

 «یرانتخابیاالبد غو رهبر الی «وارث کبیر»تاکنون تحت عنوان  2011اوون )پسر( از اواخر 
(Encyclopedia, 2020: 2-6). 

ه فته و بجلی یاتخانواده کیم  زمامداری اقتدارگراینظام رهبری واحد در کره شمالی در قالب 
اودان ی و جصورت وراثتی در این خانوداه ابدی شده است. این موضوع تحت عنوان رهبران ابد

های الحیهر مثال در اصو اصالحات بعدی وارد شده است. به طو 1972در مقدمه قانون اساسی 
ره، کحزب کارگران و جمهوری دموکراتیک خلق کره و کل مردم »، 2016و  1998های سال

 داننخا یند.نمارا به عنوان رئیس جمهوری ابدی تحسین می« سونگرهبر کبیر و رفیق کیم ایل
بری هربدون  است و مردم غایت زندگی وسعادت  ،خوشبختی ،هویت ملت ،کیم مظهر استقالل

 آزادگی از وضعیت بردگی به حالترا زندگ معنا و مفهومی ندارد. گویی آنها مردم  ،کیم
نی و ن خودتعییاند و با دادکیم پیدا کرده خاندانغاز حکومت آاند و هویت جدیدی با رسانده

س با پ ،ننددایمویت مستقل و ارزش نهادن به اصالت انسان، زندگی خود مدیون خانواد کیم ه
جوچه و  مکتب کنند.داری خود را اثبات میاری به رهبر و مکتب جوچه و فرامین رهبر، وفوفادا

م، هبر نظاطرف ر از های آنمولفهرفتار رهبر با مردم شده و اجرای  اصول ایدئولوژی واحد، محور
به م را ران نظافادا، وهمسویی مردم را به دنبال دارد و توسل به آیین جوچه در سخنرانی و رفتارها

 .رساندمیخوشنودی و رضایتمندی 
 حزب حاکم و واحد -4-2

 ،رئیس :رهبر عالیبعد از رهبر، کلیه اقتدارات سیاسی را بدست دارد.  1کره خلق حزب کارگر
مقدم است. اعضای  ساختار حزباست و فرامین او بر کل  کارگر و مقام ارشد حزب دبیر اول

گیرند قرار میپارلمان وند و در فهرست انتخاباتی شاصلی حزب با نظر رهبر معرفی و تعیین می

                                                           
1. The Workers' Party of Korea (WPK)  
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(Murray,  2020: 2-4). تیجه نرود. در ای نیز بکار میی محلی و منطقهاای برای نهادهچنین رویه
ینش اجباری مردم قرار زانتخاباتی و سپس مورد گ فهرست حزب و رهبر در شده ها تاییداکاندید

 ها در هسته اصلی قرار دارند و کامال به مکتب جوچه ونآ که درجه شهروندیگیرند. کسانی می
ا شروط بسیار سختی عضو حزب و احتماال در فهرست توانند بمی ،باشندیکشور وفادار م رهبر

حزب و حزب سوسیال دمکراتیک»های تحت عنواندو حزب دیگر انتخاباتی وارد شوند. 
 5/87حدود »مایندگان مجلس خلق از ترکیب ن 2019فعال هستند در انتخابات « چونگوچوندوئی
 9/1چونگو و حزب چوندوئی 2/3درصد حزب سوسیال دمکراتیک،  4/7رگر، اب کزدرصد ح

هر سه حزب  .(Hotham, 2019: 2 and Colin, 2019: 3-6)« تشکیل شده استدرصد افراد مستقل 
لمان فعالیت در پار 1«جبهه دموکراتیک برای اتحاد مجدد میهن»تحت عنوان واحد ائتالفی 

در  مسازی مردهای دکترین جوچه و متحدهموزآنمایند. این جبهه متحد وطنی در راستای می
توده واحد و همگن بوده تا از این طریق استقالل سیاسی و حاکمیت ملی مستقل به  کقالب ی

ل و تقالسصدایی در پارلمان مظهر اهای دکترین جوچه حفظ شود و نظام تکعنوان یکی از مولفه
 شود.وحدت ملی کشور محسوب می

ر حق های رهبر و حزب کارگدر این کشور، احزاب سیاسی خارج از مکتب جوچه، سیاست
یجاد و ارد. اگرایی و تنوع فکری در این کشور وجود ندفعالیت ندارند و در عمل، نظام کثرت

ود، خنامه ر اساسای تحت نظارت مقامات حزب حاکم است و باید دتاسیس هر حزبی یا اتحادیه
  سونگ را بپذیرند.  ایل مکتب جوچه و دستاوردهای انقالبی کیم

 نظام وحدت قوا -4-3
دیگر در در عصر کنونی قوا است که  یک قوا، مصداق نظام وحدتککره شمالی در نظام تف

گانه در ساختار رهبری واحد جمع شده است و ابتکار شود. قوای سههیچ کشوری مشاهده نمی
یریت و کنترل قوا در ید رهبر نظام است. بدین صورت که اعضای قوه مقننه، از اعضای حزب مد

بعد  2رهبر کشور است، اعضای پارلمان )مجمع عالی خلق کره( ،ه رئیس آنککارگر تشکیل شده 
عضو و عمدتا از میان  678دارای »از نهاد رهبر کبیر، رکن اصلی در نظام قانونگذاری است که 

 یچونگو و افراد مستقل توسط مردمر، و حزب سوسیال دمکراتیک، حزب چوندوئیحزب کارگ
 Inter-Parlimentary) «گرددسال یکبار برگزار می شود تشکیل می 5بات عمومی هر ادر انتخ

Union, 2020: 1).  درصد ،سال سن تمام 17،  همه واجدین شرایط رای باالی 2019در انتخابات-

نماد تعهد و وفاداری و گیری اجباری رای ،مودند. دلیل این مشارکتصد در انتخبات شرکت ن
یعنی حفظ استقالل داخلی و خارجی کشور و تثبیت ثبات و  ،وچهجصلی دکترین ا مردم به مولفه

                                                           
1.  Democratic Front for the Reunification of the Homeland 
2. Supreme People's Assembly 
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و سونگ ایل اوردهای انقالب کیمتمردم با شرکت در انتخابات از دس. شودر تلقی میوامنیت کش
اپن را ژو  ، کره جنوبیمریکاآحضور آنها دشمنان نظام یعنی ند. نمایمحافظت میجوچه  مکتب

م به ذکر است در زرود. الل کشور و نقوذ  بیگانگان از بین میادلسرد خواهد و بیم هرگونه اشغ
، که هیچ «عدم رای»انتخبات اخیر، یک گزینه هم در کنار فهرست احزاب وجود داشت به معنای 

نترل مقام امنیتی کدهی تحت نظارت و رای نظامکه چرا  شت؛نداجرات ارائه چنین رای کسی 
و  کارگر زبحبه معنای خیانت به مکتب جوچه و عدم وفاداری به  این گزینه،قرار دارد. انتخاب 

 سازی دموکراسی است.شود. این گزینه نوعی شبیهیمرهبر محسوب 
ه قضائیه که معادل قو «دادستانی عمومی مرکزی»و « دادگاه مرکزی»رئیس و اعضاس اصلی 

 نداا ملزملذ ،دنباشزیر مجموعه قوه مقننه و حزب کارگر می، توسط پارلمان انتصاب یافته و است
را  کارگر زبدستورات رهبر و ح گانه ایدئولوژی واحد،، اصول دههای دکترین جوچههوزآمکه 

و  ترین جوچهسازی نماید که در عمل نظام دادرسی تحت الشعاع دکدر محاکمات پیاده
 گیرد. کشور قرار میو حزب حاکم  اقتدارگری رهبر

ل دقوه مجریه هم متشکل از شورای امور دولتی و کابینه است که رئیس آن رهبر کشور که معا
کنند که در عمل از طریق پارلمان فعالیت می تاییدجمهور است و نخست وزیر و وزیران با سئیر

، رئیس 2019قانون اساسی، اصالحیه  104به موجب ماده  .شوندحزب کارگر و رهبر کنترل می
قوه مجریه، به عنوان رئیس کشور، کلیه امور اجرایی داخلی و خارجی را به دست دارد و رئیس 

ارتش  1است. خلق کره در همه امور اعظمنماینده ارتش و نیروهای مسلح، کمیسیون امور دولتی، 
ترین عناصر نظام سیاسی ی از مستحکمکتش خلق کره، یار تحت مدیریت مستقیم رهبر قرار دارد.

تحت رهبری واحد  سونگایل های انقالب و دستاوردهای کیمآرمان حافظکره است و به عنوان 
نماید. فعالیت می« خوداتکایی در دفاع ملی»یعنی  ،و در راستای مولفه سوم جوچهرئیس کشور 

دارگری رهبر کره شمالی و تحقق آرمان استقالل نیروی نظامی و ارتش نقش بسیار حیاتی در اقت
وچه دارد. اصل وحدت فرماندهی نظامی تحت رهبری واحد رهبر کره و نظام جدفاعی در مکتب 

ون یمیل و نیم با نیروی نظامی حدود یکرا ور شسلسله مراتب سخت نظامی توانسته ارتش این ک
قدرت نظامی  پنجبه یکی از  کشور( د جمعیتصدر 25میلیون نفر ذخیره ) 7دود حده و امآنفر 

 7)با خدمت  جوانان اعم از زن از و متشکل مکتب جوچهتضمینی ارتش نیروی  .دنیا تبدیل کند
به آرمان جوچه را خود ، و با خدمت طوالنی مدت باشدمی (سال 10 خدمت  )باد رو م سال(

 زکشور از تجاو حفظای بر سونگلای های کیمسازی کشور متاثر از اندیشهنظامی. اننددوفادار می
نهادینه شد و به  دومها و اصل دفاع ملی نشات گرفته از مولفه سوم جوچه، توسط کیم سایر قدرت

اصلی بنیادین موید اتحاد  به عنوان سونگونسیاست  دیل شد.بنظامی( ت-است سانگون )اولیس
                                                           

1. Article 104 The Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea 
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و  (See: Tudor and Pierrson, 2020)«استمردم، حزب و ارتش » کامل و یکپارچگی سه عنصر:
به عبارتی، ارتش کره شمالی  شود.نقش ارتش به عنوان یک مجموعه پیشقراول محسوب می

ایل به عنوان نیروی اصلی مترادف با مردم، دولت و حزب است. سانگون در نظر کیم جونگ
  نماید.انقالب عمل می کند و اتحاد ارتش و مردم به صیانت و ساخت سوسیالیسم کمک می

می برای سازی جامعه و عامل مهامنیتی و نظامی، منجر به سانگون سیاست نظامیدر عمل، 
سوم  ز رکنسرکوب مخالفان و تبعیت سایرین شده است. بیشتر بودجه کشور با توجیه صیانت ا

 و مات بمب ،بالستیک هایساخت موشک جوچه )خوداتکایی در دفاع ملی( صرف امور نظامی و
یعنی  توتالیتر، شده است و به نوعی رکن اصلی نظامکمربند دفاعی ایجاد برای  شیماییهای سالح

عید بمسلح،  یروهاینباشد. با وجود چنین نظام مخوفی از قابلیت باالی سرکوب مخالفان را دارا می
 س کیمپشند. است دولتی جرات حمله به این کشور و یا معترضین داخلی توان اعتراض داشته با

  اد. دواهند خحزب کارگر با آسودگی خیال به اقتدارگری خود در این کشور ادامه  اون وجونگ
 نظام تمرکز شدید قدرت سیاسی -4-4

ی از زم نوعحفظ قدرت در ید خاندان کیم و تضمین اقتداگری آنها مستل ،رمان جوچهآتحقق 
ورت مه به صا هها و نهادهی سازمانمای از زمامداری است که تماهساختاربندی قدرت و شیو

 و ای جوچههولفهمختم شده و در انطباق یا  رهبر کشورسلسله مراتبی و طولی در نهایت به اراده 
ی بنا وداتکایشوند. اساس مکتب جوچه بر استقالل سیاسی و خمی تنظیم اصول ایدئولوژی واحد

 یاسیسدرت ق زچنین سیاستی، خاندان کیم به نظام تمرک نبرای عملی ساخت ، پسنهاده شده است
تراضی را فت و اعه مخالتکار عمل داشته و توانایی مقابله با هرگونباند تا در همه امور امتوسل شده

و  می مطیعن مردی خاندان کیم و دکترین جوچه وابسته به داشتثداشته باشند. صیات از تخت مورو
مغز  نده ور و فرمامدی اوون دست و زبان وی عمل کنند و چیی است که همهاساختارها و نهاد

ود و حزب گیری کشور در ید خبا تمرکز ارکان تصمیمرهبر عالی، است.  فرایندمتفکر این 
ی، اه مرکز، دادگامور دولتی کمیسیونخود در پارلمان، کابینه،  فوذنکارگر و انتصاب مقامات ذی

ده رایش گذابه نم را یا توتالیتر گیرارتش و نیروهای اطالعاتی و امنیتی، عمال نظام سیاسی همه
 ند و بها نداررن هیچ کس اعم افراد دولتی و مردمی توان مقابله و مخالفت با وی آ که در است

و  هانش های جیکی از قویترین ارترسد نظام سیاسی متمرکز قدرت خاندان کیم با وجود نظر می
اسی ژیم سیاین رهای بالستیک و بمب اتم، صحبت از فروپاشی تجهیزات نظامی قوی نظیر موشک

 بیشتر شبیه یک شوخی تا یک واقعیت نزدیک باشد. 
در مجموع، عوامل مادی و روانی کافی برای توتالیتر شدن ساختار سیاسی در کره شمالی وجود 

های انقالب کیم اول و مکتب جوچه، نیروهای وفادار را به دارد. در بعد روانی با توسل به آرمان
ها است و نآگویا عمیقا باورشان شده که کیم خدای  از طبقه وفادار دارد. بسیاریتبعیت وا می

و با استفاده از عوامل  خدمت به وی و عملی ساختن مکتب جوچه ندارند ،کاری غیر از ستایش
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مادی نظیر ساختارهای سیاسی کامال بسته و یکتاساالر، استفاده از نیروی سرکوب، مجازات، ایجاد 
 نماید.مخالف را وادار به تبعیت می رعب و وحشت، طبقه مردد و

 
 گیرینتیجه

 ایهیشها در مسیر اندلنینیسم، ام -رغم الهام گرفتن از اصول مارکسیسمدکترین جوچه علی
ید د و تاکه خوب ءخاص و انحصاری خاندان کیم قرار گرفت و در ابتدا مکتب جوچه با مفهوم اتکا

 ایل یمبتکار کات با انسان قادر به انجام هر کاری اس الل و خودآیینی انسان و اینکهقه بر استژوی
: ود یعنیانه خگای سه هاسی و حقوقی کره شمالی نفوذ کرد و با ارائه مولفهیدر ساختار س سونگ

می و ور عموسرنوشت کلیه ام ،اع ملیدفاستقالل سیاسی، خودکفایی اقتصادی و خوداتکایی در 
ام نظ البدر قوچه جطه خود قرار داد. اما دکترین ی مردم را تحت سلگسبک زمانداری و زند

کره بر پی و حزب کارگر گانه ایدئولوژی واحد، اصول دهتوتالیتر، تحت هدایت رهبری واحد
 برگری رهای و اقتداای که اصول قانون اساسی رنگ و بوی جوچهجامعه اعمال شد. به گونه

م ندان کیقتدار خااقانون اساسی یعنی قانون توان گفت ای که میکشور را به خود گرفت تا اندازه
م نمود فراه الل کشور و ملت راقبات استجکره شمالی است. دکترین جوچه هرچند مو مینبر سرز

 ر شد،ی در جهت  موروثی کردن قدرت سیاسی در خانواده کیم و حزب کارگرا چون ابزاما
را ن سرزمی ور موثر واقع شود رفت کشوشصنعتی شدن و پی، رفاهی ،نتوانست در وضعیت اقتصادی

 به کشوری عقب مانده و فقیر تبدیل نمود که حقوق بشر برای او دیگر مهم نیست.
 کهچرا . یعنی استقالل سیاسی داخلی و خارجی هم به انحراف کشیده شد ،مولفه اول جوچه

ای پدر هدانقالب و دستاور هایمانرانحصار قدرت سیاسی را به بهانه صیانت از آ ،مکتب جوچه
و حیات  شدای که رهبر دارای موقعیت عالی سیاسی به گونه ،ز کردکمرمتبرزگ در خاندان کیم 

موجبات وحدت قوا  با توسل به مکتب جوچه، وی ود.شمی و ممات کلیه امور در ید وی خالصه
از نظر خارجی هم کره شمالی  و  هفراهم نمود در داخل کشور و تمرکز سیاسی و حقوقی را

های کمونیستی و برخی کشورهای همسو ارتباط دارد و از فقط با دولت و بودهمنزوی  کشوری
مولفه دوم، یعنی باشد. آمیز و تعامالت جهانی محروم میتیک صلحمانعمت روابط دیپل

خودکفایی اقتصادی هم سرابی شد و در عمل هیچ زیرساخت اقتصادی و پیشرفتی در این کشور 
نیازهای روزمره زندگی مردم، وابستگی شدیدی به کاالهای کشور حاصل نشده و در ابتدایی 

 ثچند باعرمولفه سوم دکترین جوچه، یعنی خود اتکایی در دفاع ملی، هچین و روسیه دارد. 
ماری ملت پایان عاستقالل و امنیت ملی شد و از نفوذ بیگانماگان جلوگیری نمود و به خاطرات است

« نظامی-اول»نگون اهی به سیاست ستذار و منگاسی و حقوقی اثراما در عمل و در ساختار سی ،داد
ه هیچ کشوری جرات جمله به کتا جایی  دادارتش و نیروی نظامی را به که اولویت  یشد. سیاست
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ی قرار گیرد و مر نظاورام هکشور را نداشته باشد. این سیاست باعث شد تمام امور کشور در سای
ها بسیار تشدید شود. در واقع کره شمالی با ادیزآ  و حقوقل محدودیت بر اعمانظام پلیسی و 

-عیت عقبضرا در وو دانش زی رکشاو ،صنعت ،ارتش، اقتصاد بهمد ملی رآاختصاص نیمی از د

مریکا و آادگی برای مبارزه با مماندگی قرار داده است. با چنین سیاسیتی هموراه اولویت را بر آ
ای بسیار مرموزانه برای حفظ قدرت ه این سیاست وسیلهدشمنان فرضی قرار داده است که البت

سیاسی خاندان کیم است تا با در دست داشتن نیروی نظامی قوی از بعد داخلی مخالفین را 
های مکتب جوچه کنند و از بعد خارحی آرمان وسرکوب کرده و مردم وادرا به تبعیت از خود 

سیستم امنیت دفاعی خارجی و کمربند های بالستیک، نوعی هم با ساخت بمب اتم و موشک
 امنیتی برای حفظ قدرت خود ایحاد نمایند. 

نوان اید عب کره شمالی حقوقی در تحلیل نهایی تاثیرات دکترین جوچه بر ساختار سیاسی و
کترین دل این در عم النفسه مطلوب هر جامعه انسانی است، اماجوهره دکترین جوچه فیکه  نمود

لی ره شماهای دیکتاتوری رهبران کهو تحت اسارت اندیش شد ندان کیمابزار اقتدارگری خا
 هاندیش اجتماعی در قالب تهای کمون و اصالت اجتماع و عدالدرآمد. همانطور که آرمان

با  ،قع. در وار گرفتگرایی تحت سیطره افکار وحشسیانه هیتلر قراو ملی و استالین دیکتاتوری لنین
ردن کی موروثی های این مکتب توسط خاندان کیم آن هم برااز مولفهتعبیر ده و سوءااستفسوء

دین وق بیناماندگی، نقض حقگیری، دستاوردی جز عقبقدرت و تامین روحیه اقتدارگری و همه
د این ست. شایاورده االمللی برای ملت به بار نیگری و انزوای بینبشر، عدم توسعه، رویکرد نظامی

ت و ه دولژیوحترام اایسه سطح پیشرفت کره جنوبی در همه امور و جایگاه و توان با مقنتیجه را می
را به  ساالریساالری در برابر یکتاملت این کشور در عرصه جهانی گویای تقابل اندیشه مردم

چ مالی هیکره ش کره جنوبی، همه چیز دارد، به جز بمب اتم و»شاید بتوان گفت که  تصویر کشید.
 «.اتم چیزی ندارد، جز بمب
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