DOI: 10.22034/ISJ.2021.124799
)International Studies Journal (ISJ
Vol. 17, No. 4 (68), Spring 2021
Reseived Date: 2020/11/7
Accept Date: 2021/3/6
Article Type: Original Research
PP: 7-25

فصلنامه مطالعات بینالمللی
سال  ،17شماره  ،)68( 4بهار 1400
تاریخ دریافت1399/8/17 :
تاریخ پذیرش1399/11/6 :
نوع مقاله :علمی -پژوهشی
صفحات7-25 :
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چکیده
بر اساس آمار رسمي سازمان ملل متحد ،بيشترين قطعنامهها و گزارشهای نقض حقوق بشر،
در خصوص کره شمالي تنظيم و منتشر شده است .محتوای اکثر گزارشها به صراحت از نقض
فاحش و گس ترده حقوق بشر در کليه ابعاد در اين کشور حكايت دارند .هدف اساسي پژوهش،
بررسي و سنجش ميزان اثربخشي گزارشهای حقوق بشری در تعديل رفتار خاندان کيم در
رعايت موازين جهاني حقوق بشر ميباشد .با رويكردی توصيفي-تحليلي ،ضمن بررسي عمده
گزارشهای منتشر شده و پاسخ دهي به اين پرسش که گزارشهای نهادهای سازمان ملل متحد،
چه تاثيری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالي داشته است؟ به تحليل و آسيبشناسي رويه
مقامات کره شمالي در برخورد با گزارشها و ميزان کارآمدی آنها در جهت احيای حقوق بشر
پرداخته شده است .نتايج نشان ميدهد که عليرغم صدور قطعنامهها و گزارشهای متعدد توسط
نهادهای حقوقي بشری ملل متحد ،اين کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه ميدهد.
مهمترين عوامل چنين رويهای توسط سران اين کشور ،به نوع زمامداری توتاليتری در داخل
کشور ،حمايت بينالمللي توسط دولت چين و روسيه و مسلح بودن به سالحهای هستهای و کشتار
جمعي ميباشد ،لذا چنين عواملي باعث ناکارآمدی و کماثر شدن سازوکارهای گزارشدهي
حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در اين کشور شده است.
This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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مقدمه
شايد امروزه دنيا نسبت به گذشته کمتر شاهد نقض حقوق بشر باشد ،چرا که اکثر کشورها
مردمساالر شدهاند و دوران اقتدارگراييها به پايان رسيده است و حمايت و صيانت از حقوق
شهروندان چهره جهاني به خود گرفته و چه بسا حس مسئوولت در برابر سرنوشت يكديگر تبديل
به امری اخالقي و تكليفي شده است .هر دولتي برای حمايت و تضمين حقوق بشر ،سازوکارهای
قانوني را تاسيس نموده و از سويي سازمانها ،نهادها ،سازوکارهای منطقهای و جهاني برای اين
مهم نهادينهسازی شده اند؛ بهگونهای که اگر در هر نقطه از دنيا ،حق يا آزادی نقض شود ،همه
س ازوکارهای حقوقي بشری ملي و جهاني احساس مسووليت و تكليف نموده و با اعمال فشار
افكار عمومي يا فشار سياسي و اقتصادی ،حتي کيفری در جهت رفع و جبران آن فعال ميشوند.
اما عليرغم پيوستن اکثريت قاطع کشورها به اسناد و تعهدات حقوق بشری و پذيرش نظارتها و
کنترلهای منطقهای و بينالمللي و اقرار به وجود حقوق بنيادين بشری به موجب اين ملزومات و
اسناد حقوق بشری داخلي خود ،اما هنوز کشورهايي هستند که کموبيش مرتكب نقض حقوق
بشر پذيرفته شده جهاني ميشوند و جامعه جهاني در اين خصوص مسامحه مينمايد و يا هنوز
ابزارها و سازوکارهای ضمانتي جامعه بينالمللي آنقدر توانمند نشدهاند که دولت ناقض حقوق
بشر جهاني را مورد مجازات قرار دهد .از جمله اين دولتهای ناقض حقوق بشر ،کره شمالي
استثثمار شده توسط خاندان کيم است .به جرات ميتوان گفت هزاران گزارش نقض حقوق بشر
عليه اين کشور منتشر شده است و هميشه در راس ناقضترين کشورها قرار دارد و جالب
اينجاست حدود  50سال است که در مورد اين کشور نظام گزارشدهي حقوق بشر توسط
نهادهای حقوق بشر بويژه از سال  2002فعال ميباشد ،اما کره شمالي به دليل نظام سياسي توتاليتر
و اقتدارگرايي ،صرفا در مقابل اين همه فشار بينالمللي و گزارشهای مختلف و اعمال
سازوکارهای بينالمللي از جمله تحريمها ،به ارائه پاسخ در قالب چند گزارش انگشتشمار اکتفا
نموده و اجازه بازديد ناظران و گزارشگران بينالمللي از کشور را هم نميدهد و در جلسات
بررسي گزارشها در مجامع بينالمللي هم شرکت نمينمايد و مدعي است که حقوق بشر در
کشور و در قانون اساسي تضمين شده و گزارشهای نقض حقوق بشری ،کذب محض و توطئه
دشمنان بويژه آمريكا ،ژاپن و کره جنوبي بوده و واقعيت خارجي ندارد.
از منظر رهبر دائم العمر و حزب هميشه حاکم کارگر ،حقوق بشر آن چيزی است که در
انديشه آنها و قوانين مصوب کشور ميگذرد نه آن چيزی که در اسناد ملي و جهاني آمده است.
اين تعارض نگرش دولتمردان کره شمالي با اسناد جهاني حقوق بشر ،در زمينه مفهوم ،مصاديق،
قلمرو و شيوه حمايت از حقوق بشر ،منجر به نقض گسترده و افسارگسيخته حقوق بشر و
زمامداری مستبدانه در اين کشور شده است تا جايي که ميتوان گفت «کره شمالي هيچ ندارد،
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جز بمب اتم؛ و کره جنوبي همه چيز دارد ،جز بمب اتم» .گويي اجرای حقوق بشر در اين کشور
نياز به مصلح الهي يا دم مسيحايي دارد.
هدف اساسي پژوهش ،بررسي ميزان کارآمدی گزارشهای نهادهای حقوق بشری ملل متحد
در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالي است .ضرورت و اهميت بررسي موضوع اين است
که ملت کره شمالي تحت نظام اقتدارگرايي رهبر و حزب کارگر و نقض آشكار حقوق بشر بر
اساس گزارش های حقوق بشری هستند و نياز است با درک سازوکارهای نظارتي و گزارشدهي،
راهبرد بهتری برای حمايت از حقوق بشر در اين کشور يافت .در اين راستا ،مقاله با رويكردی
توصيفي-تحليلي در پي پاسخدهي به اين پرسش است :گزارشهای نهادهای سازمان ملل متحد،
چه تاثيری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالي داشته است؟ فرض بر اين است که
عليرغم کثرت و دقت گزارشها ،به دليل ماهيت و نوع زمامداری بسته و غيردموکراتيک خاندان
کيم و رويكرد نظامي و تهاجمي در برابر هرگونه اقدام حقوق بشری ،گزارشها صرفا در سطح
اطالعرساني جامعه جهاني و در قالب اعمال تحريمهای بينالمللي ،به اميد تغيير رويكرد و رفتار
سران اين کشور باقي مانده و تاثير چنداني در کاهش نقض حقوق بشر در اين کشور نداشته است.
بر اين اساس ،موضوع مورد پژوهش ،در حوزه بررسي مفاهيم اوليه ،پيشينه نظام گزارشدهي
نقض حقوق بشر ،سپس مباني و ساختار سازوکارهای گزاردهي سازمان ملل متحد ،نهادهای
حقوق بر اساس نظام گزارشدهي گزارشگر ويژه حقوق بشر در اين کشور ساماندهي و مورد
آسيبشناسي قرار گرفته ميشود.
 -1پیشینه پژوهش
پژوهش در خصوص وضعيت نقض حقوق بشر در کره شمالي برعكس در کشور ايران ،در
ساير کشورها بويژه در کره جنوبي ،ژاپن ،آمريكا و نهادهای حقوقي بشری به طور گسترده انجام
شده است .تا زمان نگارش مقاله ،پژوهش مستقلي در اين خصوص در مجامع علمي ايران نگارش
نشده است و صرفا در مقالهای تحت عنوان «مولفههای توتاليتاريسم در کره شمالي» ،در مجله
مطالعات روابط بينالمللي ،در سال  ،1399آقای خسروی به زمينه و بسترهای شكلگيری
توتاليتاريسم و نظام همهگيری در کل ساختار سياسي اين کشور پرداخته و بهطور مختصر به تاثير
توتاليتاريسم بر نقض حقوق بشر اشاره نموده است .اما پژوهشها و گزارشهای متعددی در اين
خصوص توسط نويسندگان خارجي و مجامع حقوق بشر جهاني نوشته شده است که عمده آنها
راجع به مصاديق نقض حقوق بشر بوده و چندان به ميزان اثربخشي آنها نپرداختهاند .آقای اريک
ريو ،در مقالهای تحت عنوان «وضعيت حقوق بشر در کره شمالي ،»....به بيان مصاديق نقض حقوق
بشر و اقدامات سازمانهای حقوق بشری پرداخته است .علي رغم توصيف مناسبي که از روند
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تحوالت نقض حقوق بشر در اين کشور ارائه نموده اما به آسيبشناسي و علل بياثر بودن
اقدامات حقوق بشری عليه کره شمالي اشارهای ننموده است.
سازمان عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر نيز ضمن تنظيم گزارشهای مستمر ،مقاالت
مختصری پيرامون مصاديق نقض حقوق بشر در کره شمالي منتشر نمودهاند ،از اين منظر که
گزارش های توصيفي دقيقي از موارد نقض حقوق بشر جهت اطالع جهاني ارائه مينمايند اما
تحليلي مبسوطي راجع به علل عدم موفقيت آنها در الزام دولت کره شمالي به پايان دادن به نقض
حقوق بشر بيان نميدارند .در مجموع با فقر منابع و پژوهشها در خصوص آسيبشناسي
ناکارآمدی گزارش های نقض حقوق بشری در کره شمالي در محافل علمي مواجه هستيم که اين
پژوهش از جهت آسيبشناسي ناکارآمدی و بياثر بودن گزارشهای حقوق بشری سازمان ملل
متحد در عدم توقف نقض حقوق بشر توسط مقامات اين کشور نوآوری دارد.
 -2مبانی نظری
حقوق بشر ،بر بنيادهای نظری کرامت انساني ،ارزشهای ذاتي بشری ،مطالبات فطری و طبيعي
بشر موجهسازی ميشود .در نگرشي کلي ،دو رويكرد «جهانشمولي و نسبيگرايي» حقوق بشر
مطرح شده است( . .)Zakerian, 2020: 57-69چنانچه مبنای حقوق بشر بر بنياد فطرت انساني قرار
گيرد ،ميتوان به تعريفي فراگير از حقوق بشر رسيد .بر اين اساس« ،حقوق بشر دايرهای از حقوق
است که انسانها بايد به لحاظ اقتصادی ،سياسي و اجتماعي از آن بهرهمند شوند و نيز ،آنچه که
نبايد ديگران مانند دولتها ،گروهها ،سازمانها و افراد بر عليه انسان انجام بدهند .اينها بايدها و
نبايدهای فطری هستند که به جرات ميشود گفت هيچ انسان سالم و متيني در درستي آنها ترديد
نميکند ،نظير منع شكنجه و منع بردگي ( .)Zakerian, 2020: 16-17در واقع امر ،حقوق بشر
مجموعهای از ازرشها ،هنجارها ،مطالبات و نيازهای طبيعي و فطری بشر است که در قالب نهاد
«حق» قرار ميگيرد .مطالبات بنيادين و اساسي بشر که از طريق مفهوم حقوق بشر مورد حمايت،
صيانت و تضمين قرار گرفته ميشوند ،الزمه ماهيت وجودی و کرامت انساني بشر ميباشند.
حقوق بشر به عنوان ،مجموعهای از حقها و آزادیهای بنيادين و جهاني ،قابل سلب و نقض نيست
و در همه جای دنيا بايد بدون تبعيض مورد حمايت و صيانت قرار گيرد.
دولت نگهبان اصلي حقوق بشر است و بايد اقدامات الزم را برای حمايت و صيانت از حقوق
بشر انجام دهد .لذا در اين خصوص مسئووليت مستقيم دارد .در اين ارتباط نقض حقوق بشر
معموال توسط دولت و نهادهای زير مجموعه آن بسيار قابل تصورتر است تا توسط نهادهای
غيردولتي ( .)Cilvektiesibugids, 2016: 2همچنين نقض حقوق بشر ميتواند توسط افراد ديگری
رخ دهد که دولت در جهت پيشگيری يا رفع آثار آنها اقدام حمايتي انجام نميدهد که باز هم در
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نهايت مسووليت نقض حقوق بشر به عهده دولت خواهد بود ( .)Maiese, 2003: 3حمايت از
حقوق بشر تضمين اين امر است که افراد به نوعي رفتار شايسته و انساني را دريافت نمايند و از
طرف ديگر ،نقض حقوق بشر ،نفي ماهيت وجودی و اخالقي بشر است» (.)Cassese, 1990: 90
پس حقوق بشر مافوق هر امری در زيست جمعي است و مسووليتي خدشه ناپذير برای مردم و
دولت در تامين ،حمايت و ضمانت از آن وجود دارد و هرگونه رفتار و اقدامي مغاير آنها ،نقض
جدی حقوق بشر محسوب ميشود و بايد در رويكردی جمعي ،همه افراد بشر در هر نقطه از دنيا
واکنش نشان داده و در جهت رفع آثار تخريبي آنها اقدام موثر نمايند.
 -2تاريخچه گزارشدهی وضعیت نقض حقوق بشر درکره شمالی
سابقه گزارش دهي نقض حقوق بشر در کره شمالي به دوران حمله کيم ايل سونگ به کره
جنوبي در سال  1950و محكوميت اين اقدام توسط شورای امنيت به موجب قطنامه شماره  82باز
ميگردد 1.در اين قطعنامه و قطعنامههای شماره های  83الي  ،86ضمن محكوميت اشغالگری
قسمت جنوبي شبه جزيره کره ،دولت کره شمالي را ملزم به پايان اشغالگری و نقض حقوق بشر
مي نمايند .متعاقبا و با شدت يافتن اقتدارگری خاندان کيم و نقض گسترده موازين حقوق بشر،
سازمان ملل از طريق نهادهای حقوق بشری خود نظير کميسيون حقوق بشر ،شورای حقوق بشر،
گزارشگر ويژه حقوق بشر و کميسر عالي حقوق بشر ،اقدام به تنظيم گزارشهای نقض حقوق
بشری در اين کشور نمود .به جهت نقض فاحش حقوق بشر در کره شمالي بر اساس گزارشهای
متقن حقوق بشری ،رفتار ضد بشری مقامات اين کشور به کانون نگراني و تحقيق بسياری از
بشردوستان ،نهادهای ملي ،منطقهای و جهاني حقوق بشر شده است .لذا از باب وظيفه اخالقي و
نوع دوستي يا تكاليف ساختاری و تعهدات بشردوستانه ،وضعيت نقض حقوق بشر در اين کشور را
مورد کنكاش و بررسيهای زيادی قرار دادهاند .نهادهای حقوق بشری در کليه سطوح در حال
رصد نمون وضعيت حقوق بشر در قالبهای مختلفي نظير گزارشدهي ،تحقيقات ،ارائه توصيهها،
راهبردها ،قطعنامهها ،محكوميتهای سياسي و غيره ميباشند .معرفي کليه سازوکارهای نظام
گزارشدهي توسط نهادها و سازمانهای حقوقي بشری در کليه سطوح شايد بتواند به انسجام
اقدامات الزم عليه کره شمالي در جهت کاهش نقض حقوق بشر کمک نموده و با شفافسازی،
مساعدت جهاني يا فعالسازی سازوکارهای موثر جهاني را برای بهبود وضعيت حقوق بشر در اين
کشور بسيج نمايد .از نظر کوينتانا ،گزارشگر ويژه کره شمالي ،اکثر گزارشها بهجز گزارشهايي
که توسط خود کره شمالي منتشر شده« ،حاکي از وضعيت بسيار وخيم نقض حقوق بشر در اين
. Security Council Resolutions, S/RES-82, June 25, 1950, https://www.un.org/securitycouncil/content/
resolutions-adopted-security-council-1950.
1
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کشور است .عليرغم محدوديت بازرسي از وضعيت حقوق بشر توسط ناظران و گزراشگران
حقوق بشری ،تالشها برای ادامه تحقيقات و مستندسازی وضعيت نقض حقوق بشر در اين رژيم
جريان دارد» (.)Quintana, 2017, 72/394
خوشبختانه در پي آغاز جنبشهای حقوق بشری در سطح جهاني و تالشهای جامعه مدني،
سازمانهای دولتي و غيردولتي و گسترش رسانهها اين امكان را فراهم نمود که با دقت بيشتر
وضعيت نقض حقوق بشر در کره شمالي نمايش داده شود( Yeo, 2018: 15 andd Goedde, 2010:
 .)530-574چنين اقدماتي در دهه  90و دهه اول  ،2000زمينه فعالتر شدن سازمان ملل متحد را
افزايش داد .لذا تالشها و اقدامات مشترک گزارشگر ويژه سازمان ملل ،نهادهای ويژه حقوق
بشری ،دولتها و سازمانهای غيردولتي منجر به تهيه و تنظيم تحقيقات ويژه بيسابقه در عمق و
وسعت نقض حقوق بشر توسط دولت کره شمالي شد .معروفترين تحقيق وسيع و جامع «گزارش
کميسيون تحقيق سال  »2014توسط شورای حقوق بشر بود که مورد واکنش رسمي کره شمالي
نيز قرار گرفت .افزايش آگاهي از نقض حقوق بشر در اين کشور موجبات فشار سياسي و تحريم
بينالمللي را نيز فراهم نموده است.
 -4ساختار گزارشدهی نهادهای حقوق بشری ملل متحد و آسیبشناسی آنها در
مورد کرده شمالی
سازمان ملل با بهرهمندی از ارکان سازماني خود از طرق ذيل وضعيت نقض حقوق بشر در اين
کشور را بررسي و گزارش نموده است.
 -4-1قطعنامه سالیانه مجمع عمومی

سازمان ملل با جمعآوری گزارشهای متعدد از نهادهای حقوق بشری خود ،دولتها و
نهادهای مدني و فعال حقوق بشری در سراسر دنيا ،هر ساله با رای اکثريت دولتهای عضو،
قطعنامه نقض آشكار حقوق بشر عليه کره شمالي صادر مينمايد .نكته جالب اينكه کشورهای
همپيمان کره شمالي معموال در جلسه رایگيری حاضر نميشوند يا رای ممتنع يا مخالف ميدهند
نظير :روسيه چين ،ونزوئال ،اندونزی ،مالزی ،برونئي ،سوريه ،سومالي ،سودان .بهطور نمونه آخرين
قطعنامه در تاريخ  18دسامبر  2019عليه اين کشور توسط مجمع عمومي ملل متحد صادر شده
است (.)UN General Assembly, 2019, 84/166
 -4-2شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد يكي ارکان فرعي مجمع عمومي ملل متحد است.
جلوگيری از نقض حقوق بشر جزء اختيارات اصلي شورا است و در شيوههايي نظير بررسي
ادواری جهاني ،رسيدگي به شكايات مرتبط با نقض حقوق بشر ،رويههای ويژه ،بازرسان و

تحلیل و آسیبشناسی گزارشهای نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض13  ...
گزارشگران موضوعي ،گزارشگران ويژه و غيره در جهت سنجش عمكلرد دولتها در حمايت يا
نقض حقوق بشر رسالت خود را انجام ميدهد .شورای حقوق به شيوههای مختلفي اقدام به بررسي
وضعيت نقض حقوق بشر در کره شمالي به شرح ذيل نموده است:
 -4-2-1گزارشگران ويژه

1

از زمان آغاز فعال يت شورای حقوق بشر ،اين نهاد اقدام به انتصاب گزارشگران ويژه در کره
شمالي به عنوان يكي از کشورهای ناقض حقوق بشر نموده است .گزارشهای گزارشگران ويژه،
گزارش های ساليانه است که به طور منظم و مستمر پس از تحقيقات کامل تنظيم و با تشريح
وضعيت حقوق بشر در کره شمالي و حوزههای مورد نقض را با ارائه توصيههايي به کشور
مربوطه ،به شورای حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل ارسال ميشود .از سال  2005تا 2019
 14 ،گزارش توسط گزارشگران ويژه کره شمالي تنظيم شده است .گزارشگر ويژه گزارش ساالنه
خود را به طور جداگانه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل ارائه مينمايد .شورای
حقوق بشر ،گزارشگران موضوعي را نيز برای اين کشور به کرار تعيين نموده است.
 -4-2-2گزارش کمیسیون تحقیق سال 2014

2

متعاقب جدی تر شدن نقض حقوق بشر در کره شمالي ،سازمان ملل با ابتكار شورای حقوق
بشر دست به تحقيقات مفصلي زد و نهايتا شورا با تشكيل کميسيون تحقيق ،گزارش جامعي از
وضعيت حقوق بشر در اين کشور را تهيه نمود و در قالب «دو گــزارش خالصه و مفصل»
( )Human Rights Council, 2014, 25/63, and 25/CRP.1به مجمع عمومي تقديم نمود.
محتوای اصلي اين گزارش به طور واضح نتيجه ميگيرد که رژيم کره شمالي مرتكب نقض
فاحش و مستمر حقوق بشر از جمله آزادی انديشه ،بيان و دين ،عدم تبعيض ،آزادی رفتوآمد و
اقامت ،حق غذا و همچنين جنايات عليه بشريت از نوع نابودی ،قتل ،بردگي ،شكنجه ،زندان،
تجاوز جنسي ،سقط جنين اجباری و ساير خشونتهای جنسي ،آزار و اذيت در زمينههای سياسي،
مذهبي ،نژادی و جنسيتي ،انتقال اجباری جمعيت ،ناپديد شدن اجباری افراد و عمل غيرانساني
منجر به گرسنگي طوالني مدت شده است .رئيس کميسون ،ميشل کربي ،با ادعای نقض حقوق
بشر «بهطور سيتماتيک ،گسترده و فاحش» و «اعمال مجازاتهايي در اردوگاههای کار اجباری،
شكنجه ،گرسنگي دادن و قتل شهروندان شبيه به حكومت آلمان دوران نازی توسط اين دولت»
( )Kirby, 2014: 2-4از مجمع عمومي تقاضای ارجاع پرونده مقامات کره شمالي به دليل جنايت
عليه بشريت به شورای امنيت و ديوان کيفری بينالملل را مينمايد .در قطعنامه مشابه صادره توسط
شورای حقوق بشر در سال  2014نير تقاضای ارجاع پرونده کره شمالي به دليل جنايت عليه
. Special Rapporteur
. 2014 Commission of Inquiry

1
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بشريت از طرف مجمع عمومي به شورای امنيت ميشود(بند  7قطعنامه) ( Human Rights Council,
.)2014: 25/25
 -4-2-3گزارش «بررسی دورهای جهانی»

1

شورای حقوق بشر تاکنون ( )2020در سه دوره در سالهای  2014 ،2010و  2019وضعيت
حقوق بشر کره شمالي را به طور خاص بررسي نموده است( Human Rights Council, 2010,
 )13/13, and 2014, 27/10, and 2019, 42/1و اين کشور پس از سالها سكوت در برابر
گزارشهای حقوق بشری ،پاسخي به گزارش سال Human Rights Council, 2014, ( 2014
 )27/10/Add.1را به سازمان ملل ارسال نمود.
 -4-2-4گزارشهای کمیسر عالی حقوق بشر

کميساريای عالي حقوق بشر سازمان ملل گزراشات متعددی را در خصوص وضعت حقوق
بشر در کره شمالي منشر نموده است .زيد رعد الحسين 2،کميسر عالي ،در اکثر گزارشهای خود
بويژه گزارش سال  )UN OHCHR, 2019, WG.6/33/PRK/2( 2019تاکيد نموده که گنجاندن
وضعيت حقوق بشر در مذاکرات صلح نقش مهمي در دستيابي به يک صلح پايدار و بهبود
وضعيت حقوق بشر در اين کشور خواهد داشت .وی در جلسه شورای امنيت در سال  2017ضمن
اشاره به نقض گسترده حقوق بشر ،از جمله شكنجه و محروميت از آزادی اطالعات و بيان ،تقريبا
در هر جنبه از زندگي مردم گزارش شده است ،اقدمات ضد بشری کره شمالي را محكوم ميکند
و بررسي پرونده کره شمالي در شورای حقوق بشر را پيشنهاد مينمايد( Security Council, 2017,
.)SC/13115
الزم به ذکر گزارش های ديگری عالوه بر گزارش نهادهای زيرمجموعه شورای حقوق بشر،
مرتبط با ارکان حقوق بشری ،معاهدات ،الزامات و اسناد اصلي حقوق بشر توسط سازمان ملل تهيه
ميشود که مي تواند وضعيت نقض حقوق بشر کره شمالي را در خصوص اين الزامات و تعهدات
معاهدهای شفاف نمايد.
 -4-3تحلیل گزارشهای وضعیت نقض حقوق بشر در کره شمالی

بررسي محتوای گزارشها مستلزم پژوهشهای مستقلي است ،اما قدر متيقن همه گزارشها
حاکي از نقض آشكار ،جدی ،گسترده و هدفمند در همه حوزههای حقوق بشری مندرج در اسناد
جهاني حقوق بشر است .ضمن تحليل موضوع ،به ارکان اصلي گزارشهای نهادهای حقوق بشری
. Universal Periodic Review
. Zeid Ra'ad Al Hussein

1
2

تحلیل و آسیبشناسی گزارشهای نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض15  ...
سازمان ملل متحد و موضعگيری دولت کره شمالي نسبت به گزارشهای منتشره پرداخته ميشود.
گزارشهای منتشر شده را ميتوان بر اساس ميزان اثربخشي واقعي و موضوعگيری دولت کره
شمالي به شرح ذيل تحليل نمود:
 -1در اکثر گزارشها به نقض سيستماتيک ،گسترده و جدی حقوق بشر و حتي در برخي
موارد به جنايت عليه بشريت اشاره شده است .با گسترش سازوکارهای ارزيابي ،سنجشي ،کنترلي
و روشهای نظارت مثل تصاوير پيشرفته ماهوارهای ،مصاحبه با افرادی که از کره شمالي فرار
کردهاند ،خانواده قربانيان ،اسناد و مدارکي تهيه شده توسط برخي افراد ساکن در کره شمالي و
انتقال آنها به مراجع حقوق بشری ،آمار نقض حقوق بشر رو به افزايش بوده ،چون با ابزارهای
جديد موارد بيشتری از نقض کشف ميشود که در گذشته امكان افشای آنها وجود نداشته است.
 -2اکثر گزارشها ،کامال مستند و متقن هستند و تمام اسناد و مدارک اثباتکننده ادعاهای
مندرج در گزارش ها به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مربوطه تحويل داده ميشوند و پس
از راستيآزمايي و تطبيق با گزارشها و اسناد مرتبط و موازی ،مبنای موضعگيریهای رسمي،
انتقادات ،محكوميتها و توصيهها در قطعنامهها قرار ميگيرند .بخشي از گزارشها با مصاحبه از
پناه جويان و افراد فراری و توسط گردشگراني که موفق به بازديد و ثبت وقايع در اين کشور و يا
گفتگو با مردم شده ،تنظيم گرديدهاند.
 -3نقض حقوق بشر در کره شمالي امری بسيار بديهي است و احترام به حقوق بشر به تمام
معنا وجود ندارد .مفهوم حقوق بشر با مطلقگرايي رهبر بزرگ ،کيمجونگاوون ،نميتواند
همگام باشد .فقط رهبر بزرگ دارای حقوق بشر مطلق است؛ ساير افراد در حكم ابزار اقتدارگری
وی هستند .سرنوشت و حقوق بشر همه افراد در يد رهبر کشور و حزب کارگراست« .چگونه
ميتوان حق مخالفت با مطلقگرايي وی را در جامعهای پيدا کرد که باالترين ارزش اخالقي در
جامعه ،تقديم جسم و روح افراد به رهبر بزرگ باشد؟»(.)Yeo, 2018: 1-2
 -4هرچند کيفيت و دقت گزارشها افزايش يافته ولي چندان تاثيری بر تغيير رفتار دولت کره
شمالي نداشته است و همچنان به نقض سيستماتيک حقوق بشر ادامه ميدهد .به دليل اينكه نوع
زمامداری يكتاساالری ،غيردموکراتيک و توتاليتر بوده و با نظاميسازی کشور ،امكان هرگونه
اعتراض و اصالحات را از بين برده و با ساختن سالح هستهای و موشکهای بالستيک ،زمينه
هرگونه فشار جدی بينالمللي عليه اين کشور برای ملزم نمودن آن به رعايت حقوق بشر از بين
برده است.
 -5تقريبا گزارشها حاکي از نقض حقوق بشر در تمام حوزههای مختلف حقوق بشر اعم از
حقوق مدني و سياسي ،حقوق اقتصادی اجتماعي و فرهنگي ،صورت ميگيرد .نظير :نقض حق
کار ،آزادی بيان ،آزادی دين ،آزار و اذيت مسيحيان و بوداييان ،آزادی رفتوآمد ،آزادی حقوق
اقليت ها ،مطبوعات ،حقوق معلولين ،تبعيض و دسترسي نابرابر به مواد غذايي ،کمبود غذا و سوء-
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تغذيه در بازداشت ،روسپيگری و سقط جنين اجباری ،دادرسي ناعادالنه ،اردوگاههای بازآموزی
و زندانهای سياسي ،آدمربايي بينالمللي ،اردوگاههای کار اجباری برای مخالفين سياسي با حدود
دويست هزاز زنداني ،اعدامهای گسترده در مالء عام ،قتل ،شكنجه ،آزار جنسي ،بازداشت
خودسرانه و اعدام زندانيان سياسي.
 -6صدور قطعنامههای بسيار متعدد در محكوميت کره شمالي توسط مجمع عمومي سازمان
و شورای حق وق بشر نشان از نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در اين کشور است که متاسفانه
هميشه همپيمانان اين کشور نظير :چين ،روسيه ،سوريه ،در اين نهادها عليه تصميمات اتخاذی رای
منفي و مخالفت ميدهند و نتيجه گزارشها هم مورد انكار و تمسخر مقامات کره شمالي قرار
ميگيرد .در اکثر گزارشها و قطعنامهها ،نگراني شديد بابت شكنجه ،بازداشت ،تجاوز ،اعدامهای
عمومي ،مجازات مرگ ،نبود قوانين حقوقي و مجازات خانوادگي در کره شمالي ابراز شده
است.
 -7با استناد به اکثر گزارشها و گزارش کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل ،زيد رعد
الحسين ( )Security Council, 2017, SC/13115تغيير چنداني در موارد نقض گسترده و
سيستماتيک حقوق بشر در کره شمالي ديده نميشود و به نظر ميرسد گزارشها صرفا نقش
اطالعرساني جهاني دارد و تاثيری بر تغيير رفتار مقامات اين کشور ندارد.
 -8کره شمالي تاکنون اجازه بازديد و بازرسي به بازرسان و گزارشگران حقوق بشر به اين
کشور را نداده است .عدم اجازه ورود به آنها ،قطعا به نگراني مقامات از افشاسازی و مستندسازی
نقض آشكار و گسترده حقوق بشر در سطح جهاني و تبعات بعدی فشارها و محروميتهای بيشتر
بينالمللي باز ميگردد .فقط برای اولين بار خانم کاتالينا دوانداس آگيالر ،گزارشگر ويژه در
خصوص معلولين( )Human Rights Council, 2017: 2-3بر اساس ماموريت اعطايي از سوی
شورای حقوق بشر و اجازه کره شمالي ،از تاريخ  3تا  8ماه مي  2017توانست از اين کشور به
طور محدود بازديد نمايد.
 -9در اکثر گزارشها عنوان شده که نقض حقوق بشر شديد رخ داده و کل کشور به يک
زندان بزرگ تبديل شده است ،لذا زندگي مردم در حد زنده ماندن است نه زندگي کردن .دولت
وجود هرگونه نقض حقوق بشر را تكذيب کرده است و دائما اين کشور را «سرزمين خوشبختي،
بهشتي و مقدس» خطاب مينمايد.
 -10اعمال شديدترين مجازات ها بارقه اميد به بهبودی حقوق بشر در اين کشور را از بين برده
است .علي رغم اينكه به اين مجازاتها در اکثر گزارشهای اشاره شده ،اما اين دولت با شجاعت
و جسارت بيشتر به اجرای آنها همچنان ادامه ميدهد .مجازاتهای اعدام در مالء عام يا تدارک
اردوگاه کار اج باری برای سه نسل خانواده برای کساني که قصد فرار از کشور داشته و برای
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کساني که بعد از گريختن با همكاری چين به کشور بازگردانده ميشوند ،از شديدترين نوع
مجازاتها محسوب ميشود(.)Tudor, Daniel and Pearson, 2020: 164
 -11اکثر گزارشها بر اساس تصاوير ماهوارهای ،اطالعات جمعآوری شده از سازمانهای
مردم نهاد ،مصاحبه با خانواده قربانيان ،پناهجويان ،افراد نفوذی در جامعه و گردشگراني که موفق
به بازديد و ثبت وقايع در اين کشور و يا گفتگو با مردم گرديده ،تنظيم شدهاند و هر کدام از آنها
قابل راستيآزمايي ميباشند.
 -12موضع گيری کره شمالي :دولت کره شمالي پس از اعمال فشارهای جهاني و مكاتبات
گسترده برای پاسخگويي در مورد نقض حقوق بشر و اجرای تعهدات حقوق بشر بينالمللي ،اقدام
به ارسال چند گزارش محدود در طول  72سال زمامداری اقتدارگونه و نقضکننده حقوق بشر ،به
سازمان ملل در زمينههای حقوق اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی در سال های ،1989 ،1986 ،1985
 2000و  12002منتشر کرده است و نسبت به گزارشهای نهادهای بينالمللي در طول اين مدت
طوالني بي توجه بوده است .همچنين انجمن مطالعات حقوق بشر کره شمالي گزارشي در 2014
در مورد وضعيت حقوق بشر خود منتشر نموده است( .)DPRK's Association, 2014, Reportدر
بخشي از اين گزارش آمده است« :کره شمالي از حقوق انساني اصيل برخوردار است».
الف -دولت کره شمالي نسبت به گزارشهای منتشره حقوق بشری متعهدبه پاسخدهي رسمي
به سازمان ملل نيست اما در قبال آنها توسط رهبر ،وزير امور خارجه و سفير اين کشور در سازمان
ملل موضع سرسختانه رد و انكار نقض حقوق بشر ادعايي در گزارشها را مينمايند .فحوای بيشتر
موضعگيری ها به طور خالصه عبارتند از :انكار ،تكذيب ،کذب محض ،توهم جهاني ،ساختگي،
مغرضانه ،دورغپردازی و خيالپردازی فراريان از کشور و محكومان قانوني در کشور ،خيانت
گردشگران در وارونه جلوهدادن واقعيات در کشور ،توطئه دشمنان بويژه آمريكا ،ژاپن و کره
جنوبي ،منزوی نمودن عمدی اين کشور نزد جامعه جهاني ،فراهم نمودن زمينه حقوق بشری برای
فشار سياسي و توجيه اعمال تحريمهای بينالمللي ،تضعيف نظام سياسي و دفاعي کشور ،خلع
سالح اتمي ،تحريک سياسي ،تخريب و خدشهدار نمودن چهره بينالمللي و براندازی کشور بوده
و گزارش ها مبين نوعي حربه حقوق بشری برای اعمال فشار سياسي و تغيير نظام سياسي کشور
است.
ب -در يكي از موضعگيرهای دولتمردان کره شمالي نسبت به گزارش کميسيون تحقيق سال
 2014عنوان شد که اين کشور بهترين مكان دنيا است و مردم از زندگي در اين کشور لذت
. UN Documents on North Korea: 1-E/1984/6/Add.7 5 February 1985. 2- E/1986/3/Add.5 5 November
1986. 3- E/1988/5/Add.6 14 April 1989. 4-HRI/CORE/1/Add.108 15 May 2000. 5- E/1990/6/Add.35 15
May 2002.
1
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ميبرند و در کره شمالي هيچگونه شكنجه و بردگي وجود ندارد ،بلكه آزادی اديان و اجتماعات
و همچنين حق انتخاب آزاد وجود دارد .حقوق بشر بر اساس قانون اساسي تضمين شده است و
حقي مرتبط با حاکميت کشور است .با مردم بر اساس قوانين دموکراتيک رفتار ميشود ،قوانيني
که توسط پارلمان مردمي وضع شده است و در انتخابات  100درصد مردم رای دادهاند و در واقع
قوانين آنطور که در پارلمان وضع ميشوند بر مردم اجرا ميشود .پس نقض حقوقي بشری به
هيچوجه اتفاق نيافتاده است(.)DPRK's Association, 2014, Report
 -4-4آسیبشناسی علل ناکارآمدی گزارشهای حقوق بشری

علت بياثر و يا کماثر بودن گزارشهای حقوق بشری در تغيير رفتار و رويه مقامات کره
شمالي و بيتوجهي آنها به محتوای گزارشهای نقض حقوق بشر به چند عامل ذيل باز ميگردد:
 -1خوی اقتدارگری و توتاليتر بودن خاندان کيم و غرق در خوشيفتگي قدرت يا کيش
شخصيت ،رهبر اين کشور را در ظلم و نقض حقوق بشر غرق نموده است« .نظام اجتماعي تحت
حاکميت فراگير و بدون انعطاف حكومت اداره ميشود»(يو وو .)193 :1391 ،نقض حقوق بشر
الزمه تدوام قدرت وی است و در صورت اعطای آزادی ،اجرای حقوق بشر جهاني و
سازوکارهای دمكراتيک ،ديگر مجالي برای استمرار حكمراني وی باقي نميگذارد .استمرار
قدرت اين خاندان ضرورتا وابسته به اعمال حقوق بشری از نوع اراده دلبخواهانه کيم جونگاون و
نقض حقوق بشر جهاني است.
 -2رهبر اين کشور ،خود را وارث دستاوردها و آرمانهای انقالب پدر بزرگ خود ميداند و
رسالتي ابدی برای او و خاندان کيم در صيانت از اين آرمانها وجود دارد .حياتوممات سرزمين
و سرنوشت مردم کره شمالي به وجود قدرت در يد آنها بسته شده است و تصور ادامه اين کشور
بدون خاندان کيم نه برای رهبر ،نه حزب کارگر و نه برای طبقه وفادارن وجود خارجي ندارد .به
عبارتي« ،کيم يعني کره؛ کره يعني کيم»( .)Trifoi, 2017: 6از اين جهت بهطور رسمي کيم
جونگاون را «وارث کبير»1خطاب ميکنند.
 -3نهادينهسازی سيستم رعب و وحشت ،سرکوبگری و اعمال مجازات و محروميتها و
نظاميسازی و امنيتينمودن کل کشور و با تسلط کامل بر فكر و جسم مردم ،پايههای قدرت خود
را ،قوی تر از فوالد نموده است ،لذا با اطمينان خاطر از استحكام و مصونيت قدرت ،خود را از
هرگونه پاسخگويي به مردم و نهادهای حقوق بشری بينياز ميبينند.
 -4رهبر کشور با اعمال سياست دفاع پيشگيرانه و به پشتوانه نيروی نظامي بسيار قوی ،با ارتشي
. Kim Jong-un, “Great Heir”, 2020: https://en.topwar.ru/89335-bomba-dlya-pervogo-predsedatelya.html

1
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هفت ميليوني و حمايت کامل دولت چين و روسيه در همه ابعاد ،حتي در سازمان ملل و شورای
امنيت (با حق وتوی اين دو کشور) از مصونيت قدرت خود در برابر هرگونه توطئه داخلي و حمله
خارجيان اطمينان کامل دارد.
 -5خاندان کيم ،محو در قدرت مستحكم خود هستند و به گونهای حكمراني مينمايند که
بدان تمايل دارند و سيستم سرکوب آنچنان کارآمد بوده که بدون مقاومتي در داخل کشور تداوم
يافته و در بعد خارجي هم قضاوت و فشار افكار عمومي ناشي از گزارشهای حقوق بشری اصال
مهم نبوده و تاثيری هم در سستشدن استحكام و دوام قدرت آنها ندارد.
 -6با داشتن سالحهای هستهای ،ميكروبي و موشکهای بالستيک به عنوان سيستم دفاع ملي
در راستای سياست سانگون يا «اول-ارتش» ( )Globalsecurity, 2020: 2فكر انحالل و فروپاشي
اين کشور و بهبود وضعيت حقوق بشر را از ذهن هر کسي يا دولتي و يا حتي نيروهای بينالمللي
پاک ميکند .اولويت مردم (ناشي از جهالت يا ترس از قدرت) حفظ امنيت ملي ،استقالل کشور
و دستاوردهای انقالبي است و برای مقابله با دشمنان کشور يعني آمريكا ،ژاپن و کره جنوبي بايد
مطيع محض بوده و در آمادگي کامل دفاعي و نظامي به سر ببرند و «به مدت  10سال (مردان) و 7
سال (زنان) در ارتش خدمت کنند»)The Guardian, 2020: 2( .
 -7به دليل نهادينهشدن نظام بسيار بسته توتاليتر و همهگير ،حاکميت در تمام امور مردم نفوذ و
تسلط دارد و با اعمال سيستم پليس مخفي و جاسوسي ،مردم را کامال تحت کنترل و نظارت دارد
و اطمينان حاصل مينمايد که مردم با انديشههای خاندان کيم پروررش مييابند و امكان رشد
انديشهای خارج از افكار آنها و حزب کارگر وجود ندارد و حتي اديان الهي نظير اسالم و
مسيحيت و ساير اديان امكان فعاليت ندارند.
 -8سبک زندگي در کره شمالي به گونهای است که مردم با دنيای بيرون از کشور بيارتباط
هستند و فقط در حدی دانش و اطالعات دارند که دولت به آنها آموزش و انتقال ميدهد و
رسانههای دولتي خاندان کيم را قهرمان و حياتبخش مردم جلوه دادهاند ،آنچنان که بسياری از
مردم اين موضوع را باور کردهاند و يا با ترس نهادينشده ،جرات اعتراض يا انكار آن را ندارند.
پس در داخل کشور هيچ ندای حقوق بشری و مطالبه آزادی شنيده نميشود و از اين حيث،
دولت تحت فشار حقوق بشری داخلي نيست و اندک مخالفين را به اشد مجازات ميرساند تا
درس عبرتي برای سايرين شده و ندای آزادی و حقوق بشر صرفا در ذهن پنهان مطالبهگران باقي
بماند ،لذا خاندان کيم با آسودگي خيال از باب ناتواني ذاتي مردم در اعتراض يا توان آنها در
سرنگوني وی و عدم امكان کودتا ،به نقض حقوق بشر ادامه ميدهد.
 -9مردم کره شمالي مطيعترين مردم جهان هستند .علت اين خصلت به دليل نظام طبقاتي يا
سنگبون ( )Collins, 2015: 3-10در مورد افراد متفاوت است .نظام سنگبون افراد را به سه دسته
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تقسيم مي نمايد -1 :طبقه وفادار ،از سر جهالت خود را مديون خاندان کيم و آنها را سايه نعمت بر
سر خود ميداند و مطالبهای جز کسب رضايت رهبر و حزب کارگر ندارد-2 .طبقه مردد ،به
خاطر اندکي منفعت و زنده ماندن چارهای جز تبعيت ندارد-3 .طبقه مخالف ،به خاطر ترس از
مجازات های وحشيانه ،توان و جرات ابراز مخالف ندارد و راهي جز تبعيت و يا انديشه فرار از
کشور را ندارد .تا کنون خبری مبني بر اعتراض خياباني و تجمعات درگيرانه در اين کشور شنيده
نشده است .با اعمال سيستم آموزشي کامال دولتي و بسته ،مردم بهگونهای تربيت شدهاند که
مفهومي به نام آزادی را درک نكردهاند ،بلكه تاروپود فكرشان با تبعيت از خاندان کيم بافته شده
است .پس از جانب سه طبقه مذکور ،مطالبه حقوق بشری مطرح نميشود و خاندان کيم به راحتي
دست به نقض آن ميزنند .به طور مثال« ،در انتخابات پارلمان در سال  2019مردم صدرصد
شرکت کردند»( )Hotham, 2019: 3يا به عكس و مجسمه خاندان کيم بايد هميشه (با خم شدن)
احترام بگذازند واال با مجازات مرگ مواجه خواهند شد.
 -10در کره شمالي مطالبهای برای توسعه و پيشرفت وجود ندارد .تمام تمرکز قدرت بر حفظ
و تداوم نظام سياسي خود است و در اين راستا مردم در قالب تودهها بسيج ميشوند و چرخ قدرت
را ميچرخانند .چون اکثر مردم خواستهای برای رفاه و استاندارهای حقوق بشری ندارند يا جرات
مطالبهاش را ندارند .از طرفي تحريمهای بينالمللي به دليل ترزيق غذا و امكانات به اين کشور
توسط چين بسيار کماثر است« .بيش از  80درصد مايحتاج ضروروی مردم از چين وارد مي-
شود»( .)Tudor and Pearson, 2020: 23مردم در حد ارتزاق اوليه به زندگي بسيار ساده و با سوء-
تغذيه عادت کرده اند .تجربه خاندان کيم نشان داده که اگر مردم گرسنه هم باشند توان اعتراض
و شورش را ندارند و نهايتا ميميرند و نابودی مردم اصال برای مقامات مهم نيست ،چون خود آنها
که در معرض گرسنگي نيستند .در دهه  1990ناشي مشكالت اقتصادی شديد و فروپاشي شوروی
و قطع کمکها و خشكسالي ،بيش از دو ميليون نفر از بين رفتند.
 -11رهبر و حزب کارگر ،علي رغم الحاق اين کشور به چهار سند اصلي حقوق بشر جهاني1،
مفهوم و محتوای حقوق بشر را قبول ندارند و آن را مفهومي نسبي و جزو حاکميت داخلي خود
تلقي نموده و دولت «نه خواستار تغيير و نه اصالحات و بلكه معتقد است که حقوق بشر مشروط
است و نه جهاني و حقوق جمعي را بر حقوق فردی در اولويت قرار ميدهد»()Ryu, 2018: 571
لذا منشا حقوق بشر را مكتب جوچه«2اتكا به خود» )Lee, 2003: 103( ،آموزهای انقالبي کيم
. UN Human Rights Bodies, Status for Democratic People's Republic of Korea, 2020,
https://tbinternet.ohchr.org/layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=47&Lang=EN
2
. Juche
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ايلسونگ (رهبر اول)« ،اصول دهگانه ايدئولوژی واحد»()Official USA Delegate, 2014: 2
مي داند .پس رويكرد اين دولت با رويكرد جهاني در فهم محتوا و مصاديق حقوق بشر متفاوت
است و دليلي برای تبعيت از گزارشهای حقوق بشری نميبينند و به همين دليل است که در
پاسخهای خود ،منكر هرگونه نقض حقوق بشر ميشوند .ارسال اندک گزارشها به سازمان ملل و
همكاری حداقلي ،بيشتر برای حقوق بشری جلوه دادن عملكرد خود بوده که به نمايشي سرابي
شباهت دارد.
نتیجهگیری
با بررسي برخي گزراشات مهم حقوق بشری و آسيبشناسي گزارشهای منتشره جهت
سنجش فرضيه پژوهش ،مشخص ميشود که گزارشهای حقوق بشری در تغيير رفتار کره شمالي
در جهت رعايت حقوق بشر و کاهش نقض حقوق بشر ،اثربخش نبوده است و اين دسته از
گزارش ها صرفا در مقام توصيف ،ارزيابي ،سنجش شدت و حدت ،انطباق با موازين بينالمللي،
محكوميت سياسي ،تحريم بينالمللي سياسي و اقتصادی ،اطالعرساني و شفافسازی جهاني از
وضعيت حقوق بشر و ابراز تاسف و تاثر از رفتار ناعادالنه سران کره شمالي در نابود نمودن مردم
و عامل نظام بردهداری و ستمگری است و نوعي همدردی مجازی با مردم ميباشند اما دريغ از
اقدامي موثر در نجات مردم .عليرغم تهيه و نشر بيش از هزاران گزارش حقوق بشری توسط
نهادهای مهمي چون سازمان ملل ،شورای حقوق بشر ،ديدهبان حقوق بشر ،کميسياری عالي ملل
متحد ،گزارشگران موضوعي و ويژه ،مراجع دولتي و غيردولتي ،مدافعان حقوق بشر با اين حدت
و شدت و اينكه نقض حقوق بشر به شيوه سيتماتيک ،گسترده و فاحش و در حد جنايت عليه
بشريت نزد جامعه جهاني اظهرمنالشمس است اما ،بهنظر ميرسد هر چقدر هم دامنه فعاليت اين
نهادها در مستندسازی فجايع حقوق بشری در اين کشور افزايش يابد ،نتيجه اين گزارشها در حد
افشاسازی و آگاهيبخشي جهاني و توصيف نقض آشكار حقوق بشر باقي ميماند و تاثيری در
تغيير رفتار کره شمالي ندارد و کشور به سمت توتاليتر شدن بيشتر پيش ميرود .علت اصلي اين
بيتوجهي رهبر کره شمالي و کماثر بودن گزارشها در نهادينهسازی حقوق بشر و پايان دادن به
نقض آشكار حقوق و آزادیهای مردم ،به حمايت قاطع و همهجانبه قدرتهای بزرگ يعني چين
و روسيه از اين کشور در صحنه بينالمللي ميگردد که نتايج همه گزارشها را ناکارآمد نموده
است و اين دو قدرت دائما در جلسات بينالمللي نسبت به تصميمات و قطعنامههای عليه اين
کشور رای منفي ميدهند و مطمئنا بهترين اقدام عليه اين کشور به قول گزارشگر ويژه ،تشكيل
ديوان کيفری بين المللي به علت ارتكاب جنايت عليه بشريت الزم است ،اما قطعا مورد مخالف
کشور چين و روسيه به عنوان دارنده حق وتو و برخي کشورهای همسو قرار ميگيرد .همچين
دليل عدم تغيير رفتار کره شمالي و افزايش نقض حقوق بشر در اين کشور ،به آسودگي خيال
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رهبران کره شمالي بابت عدم امكان سرنگوني کشور توسط مردم خود و کشورهای ديگر نظير
آمريكا ،يا اقدام دستهجمعي نهادهای بينالمللي به خاطر داشتن سالحهای هستهای و ميكروبي و
موشک های بالستيک و داشتن هفت ميليون نيروی آماده نظامي در ارتش باز ميگردد.
در نهايت ،به نظر ميرسد تا زماني که حزب کارگر به عنوان حزب هميشه حاکم و خاندان
موروثي کيم (با قدمت بيش از  72سال دوام) با شيوه زمامداری غيردموکراتيک ،رويكرد
اقتداگری و نظاميگری ،ايدئولوژی واحد (مكتب جوچه) ،امنيتيسازی جامعه و با مجهز شدن به
سالحهای کشتار جمعي ،بر اريكه قدرت تكيه زده باشند ،امكان ذاتي بهبود وضعيت حقوق بشر،
از بين رفتن پديده هولناک نقض حقوق بشر و نظام بردهداری نوين در قرن بيستويكم در اين
کشور وجود نخواهد داشت و اقدامات جهاني و گزارشهای حقوق بشری برای متوقف کردن
نقض حقوق بشر ،صرفا در حد توصيف و شفافسازی جهاني و ابراز تاسف و تاثر ،بدون ضمانت
اجرا باقي خواهد ماند .البته حقوق بشر بهطور کامل صرفا برای يک نفر ،يعني رهبر کره شمالي
(کيم جونگ اوون) اجرا ميشود.
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