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پیشگفتار
ناگفته هايی از آخرين وارث کمونیسم 

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران 

مدير مسئول ماهنامه آينده نگر

کرهشمالییکیازاســرارآمیزترینکشورها)یکمونیستی(درجهاناست.
آنطورکهدررسانههاگفتهمیشود،نهاطالعاتیازبیرونبهداخلاینکشوروارد
میشودونهاطالعاتیخارجمیشود.اماسوالمهمیدرموردکرهشمالیوجود
دارد.کشــوریبااینوضعیت،چطورمیتوانداقتصادشراادارهکند؟معیشت
مردمباچهمکانیزمهاییتامینمیشود؟اساساکسبوکاریدراینکشوروجود

دارد؟واینکهدرنهایتچهدرسهاییازکرهشمالیمیتوانگرفت؟
کتابیکهپیشرویشــماقرارگرفته؛سعیمیکندبههمینسواالتپاسخ
دهد.بهطوریکهدرفصلاولبانهایتدقتوموشکافیاقتصادکرهشمالیرا
برایمخاطبمعنامیکند.جالباســتاطالعاتاینکتابمشخصمیسازد
اقتصادکرهشــمالیدربعضیبخشهایمحدودبهســمتبازارپیشمیرود.
البتهکهاینبخشازاقتصادهممحدودوهمکوچکاســتولیآنچنانکهاین
کتابتفسیرکرده،دراقتصادیمانندکرهشمالیهمچارهایبهغیرازاتکایبه
روندهایبــازارمحوروجودنــدارد.حالآنکهبازهمکتــابتوضیحمیدهد،
سیاستورفتارهایاجتماعیهمچناندرکرهشمالیبستهباقیماندهاست.

کتابدرفصلهایبعدیروایتمیکندکهنسلجوانکرهشمالیبرخالف
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نسلهایدرجستوجویتغییراســتوحداقلدرفضایفرهنگیرفتارهای
متفاوتیدارد.

براساساطالعاتبســیاردقیقاینکتاب،آنچهبهاینکشورواردیاخارج
میشــودبایدازکانالهایفراوانسانســوربگذرندتاآنچهبابمیلرهبراناین
کشوراستحاصلشــود.یکیازکانالهایکســبخبرازداخلکرهشمالی
فراریانیهستندکهبههزارویکدلیلازاینکشورمیگریزند.اینفراریانازدو
طیفخارجنیســتند:یاشــهروندانمعمولیاندکهبهدنبالکسبوکارویافتن
معیشتبهترخطررابهجانمیخرندوبهسئولیاپکنمیگریزندویامقامهای
رسمیکشورندکهازکشورهایخارجیتقاضایپناهندگیمیکنند.بسیاریاز
اطالعاتیکهکارشناســانمسائلکرهشــمالیبهآنهادسترسیپیدامیکننداز

طریقهمینفراریانوپناهندگاناست.
کتابعلیهتوسعهازاینقاعدهمســتثنینیست.نویسندگانضمنمطالعۀ
منابعدرکتابخانههایسئول،توکیو،پکنوسایرمنابعکتابخانهایدردسترسبه
گفتوگــوبافراریانمبادرتکردهوکوشــیدهاندبازبانیژورنالیســتیوروان،
یافتههایخودرادرذهنخوانندهبنشــانند.شایددراینکتابنظریهپردازیو
توصیفیرابرگزیدهاند. تئوریسازیدیدهنشود،چراکهنویسندگانزبانیرواییـ
علیهتوسعهبهزیرپوستکرهشمالیمیرودوگزارشیمفصلازبازارهایآنجاو
زیســتاقتصادیمــردمدراختیارتانقرارمیدهد.آنهامعتقدندکرهشــمالی
بهآهستگیوباسرعتالکپشتیدرحالگذارازاقتصادسوسیالیستیبهاقتصاد
شبهســرمایهداریاســت.افزونبراین،آنهاضمنبررسیطبقاتاجتماعی،
آدابورسوم،فرهنگواخالقمردماینکشورگریزیبهپشتپردۀقدرتدراین
کشــورزدهومروریهمبرسیســتمقضاییکرهشمالیدارند.مطالعۀاینکتاب
نهتنهانگاهخوانندۀکنجکاورابهکرهشــمالیتغییــرمیدهد،بلکهبیتردیدافق

جدیدیپیشرویویمیگشاید.



مقدمۀ مترجم 
گذار از »کمونیسم اقتدارگرا« 

به عصر »شبه سرمايه داری« 
شــبیسرددرسپتامبر2014،مردیبهنام»آن«بهحاشیۀرودخانۀتومن1رفت.
دربخشچینی،مرزیکهبهشدتازسویچینوکرهشمالیمحافظتمیشود.
اینرودخانهدرکمعمقترینقسمتهایش،عرضاندکیبیشاز46مترداردو
»آن«بهراحتیمیتوانستازهمانجاییکهایستادهبودکرهشمالیراببیند.دردو
ساکیکهبردوشداشت،100عددیو.اس.بیُپرازفیلم،نمایشهایتلویزیونی،
موســیقیوکتابهایالکترونیکیازاقصینقاطدنیابــود.تقریبًادرهرجای
دیگــریدرایندنیا،ایــنیو.اس.بیهاچیزیکاماًلمعمولــیوبیضررتلقی
میشــوند؛امادراینمرز،داشــتنایــنیو.اس.بیهاقاچاقبودوبهشــدت
غیرقانونیوخطرناکشناختهمیشد.دردولتتوتالیترکرهشمالی،شهروندان
فقطمجازبهدیدنوشــنیدنمحصوالتیاندکهرسانههایدولتییاخوددولت

1.  Tumen 
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تهیــهوتولیدمیکنــد.پییونگیانگاطالعــاتخارجیازهرنــوعراتهدید
میانــگاردوتالشزیادیبهخرجمیدهدتــامانعورودایناطالعاتبهداخل
کشورشود.ترساصلیرژیمایناستکهاگرمردمدرتیررسکلمات،تصاویریا
صداهاییازدنیایبیرونقرارگیرند،مردمکرهشمالیدرمورداوضاعوتحوالت
کشورشاندچارتوهممیشوندوهمینامرمیتواندآنهارامشتاقتغییرسازدیا

حتیاینتغییررا»بطلبند«.
»آن«فردیفراریاستکهدرسال2004ازکرهشمالیگریختواکنوندر
سئول،پایتختکرهجنوبی،زندگیمیکند.اوسازمانیغیردولتیراادارهمیکند
وکارشارســالاطالعاتبهداخلکرهشمالیاست.وییکیازچنددهفراری
ازکرهشــمالیاســت.گفتههایاینفراریانقابلاعتمادنبــودهوهمچنیناین
گفتههاآنقدرکافینیستکهبتوانآنهاراکنارهمقراردادوبهتصویریدقیقاز
زندگیداخلکشــوریمرموزواسرارآمیزدســتیافت؛اماوقتیاینگفتههابا

اطالعاتدیگرآمیختهمیشود،داستانفراریانارزشمندمیگردد.
آنشــبدرحاشــیۀآنرودخانه،»آن«دقیقًافهمیدچهکنــد؛اوبارهادر
گذشــتهسفرهاییازایندستانجامدادهبود.کاماًلهشیاربودوآنمنطقهرابه
خاطرحضورگاردمرزیدقیقًابررســیکردهبود.وقتیمطمئنشدکسیاورا
نمیبیند،یو.اس.بیهایشرادرسطلکوچکپالستیکیگذاشتوسطلراهم
داخلساکپالســتیکیقطوریپیچید،سپسبستهراباسیممحکمیبستو
درحالیکهیکسرآنرابهدستداشت،سردیگربستهرابههواپرتابکرد.آن
بســتهداخلآبنزدیکســاحلکرهشــمالیفرودآمد.درآنجــا،مردیاهل
کرهشمالیبهنام»کو«کاماًلنامحسوسآمدوبستهرابرداشت.ازایندومرد،
»کو«کارخطرناکتریداشــت،چونبایدکاالرابهدرونکرهشــمالیانتقال
میداد.ســازمانیکه»آن«ادارهمیکردبه»کو«مبلغــیمعادل100دالردادتا
یو.اس.بیهارابهداخلکشــورببرد.مبلغــیقابلتوجهکهکفافیکیادوماه
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زندگی»کو«رامیداد؛اما»کو«همریســکبزرگیمیکــرد،اگرگاردمرزی
کرهشمالیاورامیگرفتند،بهشدتموردضربوشتمقرارمیگرفت،بهزندان/
اردوگاهفرســتادهمیشدیاحتیممکنبوداعدامشــود.»کو«بهرودخانهزد،
لباسهایشخیسشدوبستهرابرداشت.پسازمدتیتأملبرایخشکشدن
لباسها،بهســویشــهروجاییکهزندگیمیکردبازگشت.درآنجا»کو«هر
یو.اس.بیرادربازارسیاهبهقیمتیکدالرمیفروختآنهمبهشهروندانیکه

مشتاقبودندنیمنگاهیبهزندگیدرآنسویآبهابیندازند.
اگرچهطیدودهۀگذشــتهازکرهشــمالیباعنوان»کشــورتارکدنیا1«یا
»کشورمنزوی«یادمیشــود،امادردیوارهاییکهدولتدرحالساختآنبه
دورمردمبوده،شکافهایزیادیایجادشدهاست.عملیاتقاچاقرسانهایکه
بهشکلیابتداییصورتمیگیرد،همچونعملیاتیکهسازمان»آن«میکوشد
گاهسازد، تامردمکرهشمالیرابهواسطۀآندرموردکشورشانوجهانخارجآ
ریســکزیادیبهدنبالدارد.باوجودتهدیدمجازاتازسوینیروهایامنیتی
خشنکرهشمالی،توزیعاطالعاتخارجیبهکسبوکاریسودآوردرکرهشمالی
تبدیلشــدهاســت.اینمســئلهتاحدودیموجبتغییراقتصادبستهوسنتی
کرهشمالیدربیستسالاخیرشدهاست.از1994تا1998،قحطیگستردهو
 شایدمیلیونهاـ فراگیریکرهشــمالیرادرنوردیدهوموجبمرگصدهاهزارـ
نفرشدهاست.دولتدرواکنشبهشکستخوددرتغذیۀمردمانش،اجازهداده
تابازارهایکوچکیتحتعنوان»جانگمادانگ«شکلبگیردتامردمبتوانند
کاالهایاساسیراازیکدیگریابهشکلتهاتریخریداریکنند.جانگمادانگ
شکلیبدویوابتداییازسرمایهداریاستوکاماًلدرتضادباکمونیسمسخت
وکنترلدولتیاقتصاداست.اقتصادیکهدولتطیدهههایاخیرآنرابهاجرا
درآوردهاست؛اماهنگامیکهقحطیدرنهایتفروکشکرد،رژیمتصمیمگرفت
1.  Hermit Kingdom
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بازارجانگمادانگراتحملکند،زیرااحتمااًلبهایندرکرسیدهبودکهدولت
بهتنهایینمیتواندبهشکلقابلاتکایینیازهایاکثرشهروندانرابرآوردهسازد.
ازآنزمانبهبعدبازارهایغیررسمیبهبازارهاییپیچیدهووسیعمقیاستبدیل
شــدندکهبرخیازآنهاصدهاغرفهدارندوطیفمتنوعیازکاالهارابهفروش
میرســانند.قابلاعتمادترینآمارها،تعداداینبازارهایوسیعرادرکلکشور
چیزیحدود380تا730موردبرآوردکردهاست؛البتهبازارهایکوچکتریهم
وجوددارد.براســاسبرخــیازقابلاعتمادترینآمارها،حــدود18میلیوناز
جمعیت25میلیونیکرهشمالیبرایبقاوتأمیننیازهایخودتاحدییافقطبه

اینبازارهامتکیهستند.
افزونبراینبازارهایبهاصطالح»خاکستری«،کهتوزیعتولیداترسانهای
وتکنولوژیهایممنوعشدهراآسانترکردهاست،بازار»سیاه«متعارفترینیز
بهجریاناطالعاتازخارجکمککردهاســت.بیشترتولیدناخالصداخلی1 
کرهشــمالیازتولیدموادمخدر،قاچــاقکاال،جعلپولوپولشــوییتأمین
میشود.امروزهمجموعهایمتنوعازسازمانهایغیردولتیخارجی،فراریان،
قاچاقچیان،واســطهها،بازرگانان،سربازانومقامهایرشوهگیرکرهشمالیبا
یکدیگرشبکهایبســیارمحکمراایجادکردهاندکهشــهروندانمعمولیرااز
طریقتلفنهــایهمراهقدیمی،لپتاپها،تبلتهــاودرایوهایاطالعاتیبه
دنیایخارجوصلمیکند.اینکاالهایدیجیتالنقشبســیارمهمیـاگرچه
غیرقابلرؤیــتـدرجامعۀکرهشــمالیایفــامیکنند.بهُیمــنوجودهمین
رســانههایقاچاقشــدهبهداخل،شــهروندانبسیاری)نســبتبهگذشته(
توانستهاندبهشکافگستردهمیانتصویرخوشآبورنگیکهرژیمازکشورو
رهبرانشترسیممیکندوواقعیتسیاهیکهموجوداست،پیببرند.بسیاریاز
شهروندانکرهشمالیبهایندرکرسیدهاندکهدنیایخارجآنگونهکهرژیمدر
1.  Gross Domestic Product (GDP)



15مقدمۀ مترجم

بوقوکرنامیکند،نهغرقدرمحرومیتاست،نهبیاخالقیونهغرقدرجرم
وجنایت.دنیایخارجازنگاهمردمهیچشــباهتیبهدنیاییکهرژیمبرایشــان

ترسیممیکند،ندارد.
گاهیفزایندهخطرکوتاهمدتیبرایرژیم»کیمجونگـاون«اســت، اینآ
زیراظاهرًارژیمهمچنانقدرتمنداســتوقابلیتسرکوبمردمرادارد؛امادر
جامعۀتوتالیترکهمشروعیتوقدرتمقامهاتاحدزیادیبهتواناییآنهابرای
فریبواغفالمردممتکیاست،نیرویدیجیتاِلزیرزمینِیدرحالجانگرفتن

میتواندتهدیدیموجودیتیدربلندمدتبرایبقایرژیمباشد.
بهاستثنایچندصدیاچندهزارنخبۀحاکم،مردمکرهشمالیهیچدسترسیای
بهاینترنتندارنــد.مدارس،کتابخانههایعمومیواداراتباسیســتمداخلی
اینترنــتبهموصلمیشــوندکه»کوانگمیونگ«نــامدارد.فقطبهبرخیاز
مقامــاتمورداعتماداجازهدادهمیشــودبرایمواردخاصبــهاینترنتیایمن
دسترسیپیداکنندتاچیزیبهاین»شبکۀبسته«بیفزایند،مثاًلمقالهایعلمییا
اطالعاتیدرموردبهداشتوسالمتیبیابند.تمامخانوادههامجبورندتجهیزات
رســانهایالکترونیکخودرادرمراجعمحلی»رجیســتر«کنند.درمواقعی،
بازپرسهــاخانهبهخانهمیرونــدتاببیننددرخانۀمردمچــهنوعپخشکنندۀ
رســانهای2وجوددارد.اگرمواردیغیرقانونیبیابند،فردرادستگیروآنکاالی
قاچاقراتوقیفمیکنندوبهمراجعباالتردرپیونگیانگارجاعمیدهند.پیش
ازگســتردهشــدناســتفادهازیو.اس.بی،فیلمهایغیرمجــازونمایشهای
تلویزیونیاغلبرویدی.وی.دیبهکرهشمالیقاچاقمیشدند.مقامهابرای
اینکــهمانعازاینشــوندکهمــردمدی.وی.دیهاویو.اس.بیهــاراهنگام
بازرسیهایسرزدهپنهانکنند،برقمنطقهایرابهصورترندوموناگهانیقطع
میکنندوســپسبازرسانواردخانههاوآپارتمانهامیشوندتاهرکسیراکهدر
2.  Media Player



علیه توسعه 16

حالمشــاهدهدی.وی.دیبودهودســتگاهشخاموششدهاستدستگیرو
دستگاهراتوقیفکنند.بازرسانتمامدستگاهپخشدی.وی.دیرامصادرهکرده
وبرقآنخانهراوصلودســتگاهراروشــنمیکنند،ســپسدکمۀایجکترا
میزنندتادی.وی.دیبیرونبیایدوسپسدوبارهآنراروشنمیکنندتاببینند

محتویاتآنچیست.
اینتالشهانشــانمیدهدچگونهفناوریهایدیجیتالباعثعصبیشدن
رژیمشدهاست،مثاًلگوشیهایموبایلرادرنظربگیرید.کرهشمالیباجمعیتی
حــدود25میلیوننفر،حدود3میلیونکاربرتلفنهمراهدارد.تقریبًاتمامآنها
محدودبهشبکۀکوریولینکهســتندوفقطمیتوانندتماسهایداخلیبرقرار
کنندواینتماسهاهمدائمًادرمعرضرصداســت؛امابرخیبهگوشــیهای
غیرقانونیدسترســیدارندکهبهصورتقاچاقواردکرهشمالیمیشودوفقط
مختصکاربرانیاســتکهنزدیــکمرززندگیمیکننــدوازآنجامیتوانندبه
شبکههایچینیوصلشوند.ســرویسهایامنیتینیزازردیابهاییاستفاده
میکنندکــهمیتواندتماسهایغیرقانونیبیشاز5دقیقهراشناســاییکند؛
بنابراینبرایاحترازازشناسایی،فردبایدتماسیمختصربرقرارکند،مکانخود

رادائمتغییردهدودوبارهتماسبگیردتابتوانداندکیبیشترصحبتکند.
ایــنتلفنهایهمراهمحتویاتیداردکهمقاماتدوســتندارندمردمآنرا
ببینند.انتقالدادههابهشدترصدمیشودومقاماتمیتوانندنسبتبههرکسی
کهبهمواردغیرمجازدسترســیداردگوشبهزنگشوند.افسرانپلیساغلب
کاربرانتلفنهمراهرادرخیابانهامتوقفوگوشــیآنهارابازرسیمیکنندتا
مبادامحتویاتحساسیدرگوشیشانباشــد.گاهیاینافسرانگوشیهارا
ضبطکردهومجازاتهایینصیبکاربرآنمیشــود.پخشکنندهایرسانهای
قابلحملبرایرژیممشکلسازتراست،زیراشناساییآنهادشوارترازتلفن
همراهاســت.بســیاریازمردمکرهشــمالیاکنونمیتواننددرمناطقمرزی



17مقدمۀ مترجم

ام.پی.فورهایچینیراخریداریکنندزیرامیتواندکارتهایحافظهقاچاق
رااجراکند.اینام.پی.فورهاکوچکندوباتریهایکوچکشــانهردوساعت
یکبارشــارژمیشــودوبهمردماجازهمیدهدتافیلمهارابدوننیازبهوصل
شــدنبهبرقمشــاهدهکنند.درکرهشــمالیقطعمکرربرقامریروزمرهو

همیشگیاست.1 
 ـ

سالهاستپیشبینیمیشودکهکرهشمالیدرآستانۀفروپاشیاست.ازدهۀ
90کهقحطیجانبیشاز1میلیونانسانراگرفت،بسیاریمیگفتندکرهشمالی
نفسهایآخررامیکشــد؛2امااینکشــورهنوزپابرجاستوشایدبتوانآنرا
پایدارتریننظامکمونیســتیدرجهاندانستکهباوجودقحطیها،تحریمهاو
فقرگستردهتوانستههمچنانبرقراربماند،امافروپاشیسرنوشتمحتومیاست
کهدرانتظارکشــورهایسرکوبگراست.کرهشــمالیهمازاینمقولهمستثنی
نیســت.برخیمعتقدندکرهشمالیبهدلیلاتکایرهبرآنبهابزارهایسرکوب،
دربرابر»کودتا«یا»انقالب«آســیبپذیرنیســت،امابرخــیدیگربزرگترین
چالشهایآخرینوارثکمونیســماقتدارگرادرجهانراچالش»جانشــینی«
میدانند.3»کیمایلسونگ«،پایهگذارکرهشمالی،پیشازمرگدرسال1994 
دســتبهانتقــالقــدرتزد.اوچندســالپیــشازمرگ،فرزنــدجوانش
»کیمجونگایل«راواردســاختارقدرتوبرایرهبریکشــورآمادهکرد.او
اطمینانداشتفرزندشمیتواندعنانقدرترادردستبگیردومخالفتهای
احتمالِیداخلیرامهارکند.کیمجونگایلهمدرمیانفرزندانشگوییچشم

1.اینبخشترجمهایاستازمتنخالصهمقالهایبااینعنوان:
Jieun Baek (January/February 2017), the Opening of the North Korean Mind, https://www.foreignaffairs.
com/articles/north-korea/20161128/openingnorthkoreanmind?utm_medium=newsletters&utm_
source=spec ia l_send&utm_campa ign=summer_reads_2019_news le t te rs&utm_
content=20190728&utm_term=newsletter-summer-popup2019-
2. Daniel Byman & Jennifer Lind (July 2010), Keeping Kim: How North Korea›s Regime Stays in Power, 
https://www.belfercenter.org/publication/keeping-kim-how-north-koreas-regime-stays-power 
3.  opcit
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امیدبه»کیمجونگاوِن«جوانداشتکهدرصورتوسیرتشباهتزیادیبه
پدرداشــت.براساسسنتینانوشتهدرکرهشمالی،قدرتهموارهازپدربهپسر
میرســد؛امااکنونمشکلاینجاستکهکیِمجوانفرزندیندارد.اگراینروند
ادامهپیداکند،برخیپیشبینیمیکننداحتمااًلاینسنتدرکرهشمالینقضو
کشوردستخوشبحرانشــود.بههرحالاینسناریوییاستکهاثباتآنشاید

مدتزیادیبهطولانجامد.
دیپلماتسابق هو«ـ ســناریویدوم،تغییرنســلیاســتکه»تاییونگـ
مطرحکردهاست.اومعتقداستکرهشمالی کرهشمالیکهازکشورشگریختهـ
بــانیرویخارجییــاکودتاازپــادرنخواهدآمد.بهاعتقاداو،نظامسیاســی
کرهشمالیحداکثربیستسالدیگردوامخواهدآورد،زیراشاهدتغییرنسلدر
داخلهســتیم.رژیمکیماکنونمتکیبهحمایــتووفاداریحامیانقدیمیو
کهنسالخوداست،امانســلجدیدیراکهدرحالظهورهستندنادیدهگرفته
اســت.اومیگوید:»نمیگویمرژیمکیمجونگاوندهسالدیگرفروخواهد
پاشــید،بلکهتصورمایناستحداکثربیستســالدیگراینرژیمفروخواهد
گوســت2016معاونســفیر ریخت«.ایندیپلماتســابقکهپیشازایندرآ
کرهشمالیدربریتانیابود،میگوید:»اگرمنبیستیاسیسالدیگرزندهباشم،
میتوانمبدونهیچمشــکلیبهکشورمبازگردم«.اومعتقداستباوجودمشت
آهنینرهبرکرهشــمالی،اینرژیمپیشازآنکهباکودتــایاحملۀخارجیازپا
درآید،ازطریقنســلجوانعمرشبهپایانخواهدرسید.ایندیپلماتسابقبر
اینباوراســتکهرهبراننظامیکهاکنونپیرامون»اون«راگرفتهانددردهۀ60 
تا80عمرخودهســتندووقتیاینکهنهسربازانبازنشستهشوند،تازهمشکل
آغازمیشود:»ژنرالهایکهنســالعمرشانبهپایانخواهدرسدویابازنشسته
میشوندوژنرالهاییکهاکنوندردهۀ30،40و50عمرخودهستندتعلقخاطر
اندکیبهایدئولوژیرژیمدارند«.بهگفتۀتاییونگـهو:»آنزمان،زمانیست
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کهاینژنرالهایجــوانباکیمجونگاونخداحافظیخواهندکرد.تنهازمان
میتواندمشکلراحلکند.«؛1البتهاگربنابهفروپاشیباشد،دالیلبسیاریرا
میتوانذکرکرد.تحلیلابعادفروپاشینیازمندتحلیلیچندبعدیونهتکبعدی
است.شایدتماماینسناریوهادرکنارهمبتواندفروپاشیاحتمالیکرهشمالیدر
آیندهرااثباتکنند،امادراینجامیخواهمبهسناریویسوماشارهکنمکهچهبسا
نادیدهگرفتهشــدهیابهآنکمتوجهیشــدهاست.اینســناریوظهوربازارهای
غیررسمیازدلنظامکمونیستیکرهشمالیاست.درحقیقت،دراینکشورطبقۀ
متوســطنوظهوریدرحالشکلگیریاستکهعمدتًادرنواحیمرزینزدیک
بهچینســکنیدارند.باوجودآزمایشهایموشکیوهستهایکرهشمالیدر
سالهایاخیروباوجودچنگودنداننشاندادنهایاینکشوربههمسایگان
منطقــهایوفرامنطقــهای،برخیگزارشهــاحاکیازایناســتکهاقتصاد
کرهشــمالیهمچنانسرپاست.برخیکارشناسانمیگویند:باظهوراینطبقۀ
نوظهوراقتصادیکه»طبقۀمتوســط«نامگرفته،دیریازودکرهشمالیمجبور
خواهــدبود»وجود«آنهــارابپذیردـچنانکــهپذیرفتهاســتـوازاقتصاد

سوسیالیستیقرونوسطاییبهاقتصادیشبهسرمایهداریگذارکند.
»چوســانگـهون«،درگــزارش30آوریل2017بــراینیویورک تایمز،
گزارشیمفصلازظهورطبقۀاقتصادینوظهوردرکرهشمالینوشت.طبقهای
کهمیرودفضایاقتصادیواجتماعیکرهشــمالیرامتحولســازد.ازهمان
زمانــیکه»کیمجونگاون«پسازمرگپدرشبهتاجوتختدســتیافت،
مغازههاوبازارهاییدرنقاطمختلفاینکشــوربازگشــاییشــدند.تاجرانو
کارآفرینانهــمزیرلوایحمایتدولتمرکزیبهفعالیتمشــغولهســتند.
ساختوسازهایساختمانیهمقارچگونهدرحالافزایشاندوماشینهاهمدر

1.  quoted by Agence France-Presse, Kim Jong-un regime won’t last beyond 20 years, predicts 
North Korean diplomat who defected (20 Jun, 2019), https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/
article/3015386/kim-jong-un-regime-wont-last-beyond-20-years-predicts-north
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خیابانهایخلوتاینکشوربسیاردیدهمیشوند؛ماشینهاییکهبرخیازمردم
باشستنآنهادرآمدیکسبمیکنند.

بااینکهاطالعاتاقتصادیازاینکشــورنادراســت؛اماپناهندگان،اندک
توریســتهایخارجیواقتصاددانانیکهاینکشورراموردمطالعهقراردادهاند
میگویند:نیروهایبازارینوپاییدرحالشــکلگیری،بازســازیونوسازی
هستند.اگرچهدولتترامپسختتالشداردتااقتصادپیونگیانگرافلجکند
وبهواسطۀآنتوانایینظامیاینکشورراازمیانبردارد،بهنظرمیرسداقتصاد
اینکشوردرحالبهبودبودهوهمینمسئلهبهکرهشمالیاجازهمیدهددربرابر
فشــارهامقاومتکند.کرهشــمالیکشوریبهشدتفقیراســت،اماآمارهای
مربوطبهرشداقتصادیاینکشوراز1تا5درصدمتفاوتمیباشد.بااینحال،
ظهورطبقۀبازاریبرایکیمقمارمحســوبمیشــود؛زیرااینطبقهدرجامعۀ

بیطبقۀکرهشمالیمیتواندبهصورتنیروییدربرابراوقدعلمکند.
کیمجواناززمانیکهســکانرهبریکرهشــمالیرادردستگرفته،رشد
اقتصادیرا،همراســتاباپیشبردبرنامۀهستهای،هدفواولویتخودقرارداده
است.اوگفتهبوددیگرنیازینیستمردم»کمربندهاراسفتببندند«،اماوقتی
اجازهمیدهدطبقۀکارآفرین،تاجرخصوصیگســترشیابد،اســتداللدولت
خودرادرموردبرتریسوسیالیســتیپیونگیانگبرنظامســرمایهداریسئول
تضعیفمیکند.نشانههاییوجودداردکهاینطبقۀبازارینوپادرحالتضعیف
کنتــرلدولتبرجامعهاســت.اطالعاتــیازصادراتکاالهــایخارجیبه
کرهشمالینشانمیدهد،»کیششخصیت«یکهرهبرجوانکرهشمالیحول

خودتنیدهاست،درحالازمیانرفتناست.
مردمباوجودفشــاردولــت،درحالتهیهوخریدنیازهــایخودازخارج
کشــورند.خانمکیمجینهیکهدرســال2014ازکرهشمالیگریخت،یکیاز
افرادیاستکهنویسندۀنیویورک تایمزبرایتهیۀگزارشباویمصاحبهکرد.



21مقدمۀ مترجم

اوبــرایپنهانماندنهویتاصلیخودازاینناماســتفادهمیکندومیگوید:
»نگرشمابهدولتایناســت،اگرنمیتوانیدماراسیرکنید،مارابهحالخود
بگذارید؛خودمانمیتوانیمازطریقبازاردرآمدکســبکنیم«.وفاداریخانم
»هی«بهدولتووفاداریبســیاریازدیگرشهروندانکرهشمالیبهایدئولوژی
دولتیدردهۀ90بهمحککشــیدهشد،وقتیقحطِیبرخاستهازسیل،سپس
خشکســالیویرانگر،کمکهایشورویوغیرهکهدرایندههپدیدآمدباعث
شددولتمیزانکمکهایغذاییرابهمردممتوقفکندوبیشاز2میلیوننفر
جانخودراازدســتبدهند.»هی«وبســیاریماننداوکــهدیدنددرمواقع
بحرانی،دولتبهجایکمک،بهنابودیشهروندانشمیپردازد،دیگربهدنبال
کاردولتینرفتند.افرادیماننداوتالشکردندتاشغلیغیررسمیدربازارسیاه
برایخوددســتوپاکنند.آنهادراینبازارهمهچیــزمیفروختند.بازارهای
ســیاه،غیررســمیوزیرزمینیبهتدریجدرتماماینکشورپاگرفتوباعثشد
طبقۀجدیدیشــکلبگیردکهباوجودترسازدولتمرکزیوقعیبرآنننهدو
مسیرخاصخودرادنبالکند.»کیمجونگایل«،پدررهبرفعلیکرهشمالینیز
اســتراتژیچندگانهایدربرابرچنینبازارهاییدرپیشگرفتهبود.گاهیباآنها
مــدارامیکردوازآنهابرایتأمینمایحتاجعمومیاســتفادهمیکرد؛گاهیاز
آنهابرایدورزدنتحریمهایآمریکا،ســازمانمللودیگرکشــورهااستفاده
میکردوگاهیهمآنهاراباایناستداللکهمطیعدولتوقوانیندولتینیستند

سرکوبمیکرد.
ازسال2010بهبعد،تعدادبازارهایغیررسمی،اماموردتأییددولتبه440 
موردـیاحتیبیشترـرسیدوتصاویرماهوارهایهمنشانمیدهداینبازارها
بهســرعتدرحالتوســعهدرشهرهاهستند.مؤسســۀکرهای»اتحادملی«
مستقردرسئول،درتحقیقیبهایننتیجهرسیدکهازجمعیت25میلیونیکره
شــمالی،حدود1/1میلیوننفربهصورتخردهفروشیامدیردراینبازارها
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مشــغولبهکارهستند.عالوهبراینفعالیتهایغیررسمیبازاریهمازطرف
تودۀمردمرواجچشــمگیریدارد،آنهابهفروشکفش،لباس،شیرینیونان
میپردازند.بازارچههایسنتیهمکهمحصوالتکشاورزیمیفروشندهر10 
روزیکبارشــکلمیگیرند.قاچاقچیانکاالهممحصوالتهالیوودیمانند
فیلمهایآمریکایی،کرهایوگوشــیهایهوشمندراازمرزچینواردکشور
میکنند.»لیبیونگهو«،مدیرســرویساطالعاتیکرهجنوبیدرجلسهای
پشتدرهایبستهدرفوریه2017،بهنمایندگانپارلمانگفت:حداقل40درصد
ازجمعیتکرهشمالیاکنوندرکارهایخصوصیدخیلاند.محرکاینبازار
غیررسمیناامیدیوســرخوردگیمردمازاقتصادبرنامهریزیشدهوغیرقابل

انعطافدولتیاست.
مردمکرهشمالیبرایگذراندنزندگیبهمشاغلدولتیوابستهبودند،امااین
وضعیــتازدهۀ90بهبعدتغییرکرد.قحطــیدهۀ90نقطۀعطفیدرتحوالت
اجتماعیواقتصادیکرهشمالیبود.امروزهکارگراندولتیبهندرتیکدالردر
روزبدستمیآورند.کارشناسانمیگویندهزینۀزندگیدراینکشور60دالردر

ماهاست.
کهنزدیکیمرزچینزندگیمیکند،میگوید:»اگر 46سالهـ کیمنامچولـ
شــهروندعادیباشیدونتوانیدازطریقاینبازارهاامرارمعاشکنیدمحکومبه
مرگید.«»چول«تاپیشازفراربهسویمرزهایچین،زندگیخودرابافروش
کاالهــایقاچاقســپریمیکــرد.اوکاالهایــیمانندمحصــوالتدریایی
خشکشده،گیاهجنســینگ،متامفتامینوعتیقهجاترابرایفروشبهچین
منتقلمیکرد.درآنجابهشــکلتهاتریدانههایغالت،ساخارین،جورابو
کیسههایپالستیکیخریداریمیکردوپسازورودبهکرهشمالیدراینبازارها
میفروخت.اومیگویدچارهاینیســتجزاینکه»سبیلگاردمرزیراچرب
کنید«.بایدیابهآنهاپاکتیسیگاریا100دالرویامعادل10هزارینبدهید،در
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غیراینصورتامکانکارسلبمیشود.
»کیمیونگـهی«،مدیردپارتماناقتصادیکرهشمالیدربانکتوسعهکره
درســئولمیگوید:»80درصدکاالهایمصرفیفروختهشدهدرکرهشمالی،
چینیاند«.شایدبهایندلیلاستکهچینیهاتمایلیبهقطعرابطهباپیونگیانگ
ندارنــد،چراکهمنطقاقتصادیبرتعامالتشــانحاکماســت.کفش،لیکور،
سیگار،جوراب،شیرینی،روغنسرخکردنی،لوازمآرایشیوسوزنمحصوالتی
هستندکهدرکرهشمالیتولیدمیشودوبخشاندکیازسهمبازارمرزیچینرا
دردســتدارد.رودیگرفرانک،اقتصادداندانشــگاهوین،مطالعاتیدرمورد
کرهشــمالیانجامدادهاست،بهنقلازکســانیکهازاینکشوربازدیدمیکنند
میگویــد:»اقتصاِدواقعًامصرفــیدرحالظهوراســت.رقابتهمهجادیده
میشــود،درمیانآژانسهایمســافرتی،شرکتهایمســافرتی،تاکسیهاو
رستورانها.«اینوضعیتباعثمیشودلقبسوسیالیستیرنگببازدومردمـ
برخالِفنگاهغالبدولتیـمیلبیشتریبهادغامدراقتصادجهانیووحدتبا

سئولداشتهباشند.
شواهدنشانمیدهدوابستگیدولتبهاینبازارهایخصوصیوغیررسمی
درحالافزایشاست.چامونســوکـمحققمؤسسۀوحدتکرهدرسئولـ
تخمینمیزندکهدولتروزانهازاینبازارهایغیررســمیکهدرسراسرکشور
فعالاند،222هزاردالرمالیاتاخذمیکند.شــهروندانکرهشمالیکلمهایرا
برایتوصیفاینطبقۀنوظهورازتاجرانبکارمیبرند،»دانگجو«یا»سرمایهداران
ســرخ«.ایندانگجوهادرپروژههایساختوســازدرمشارکتباشرکتهای
دولتیودرســایهوارداتازچینسرمایهگذاریهایکالنیکردهاند.آنهابرای
درامانماندناز»گوشبریدنهایمقاماتدولتی«درپوشش»نمایندۀدولتی«
عملمیکنندتاکسبوکارشانآسیبنبیند.برخیازایندانگجوهاهمازاقوام
مقاماتحزبیهســتند.برخیازایندانگجوهاهمشهروندانچینیهستندکه
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اجازهدارندمیانچینوکرهدررفتوآمدباشــندتابدهوبســتانهایمرزیرا
تسهیلکنند.بااینحال،حِقدانگجوهابرایدرامانماندنازگوشبریدنهای
دولتیراهبهجایینبردهاست،چراکهگاهیمجبورند،هبههایوفادارانهبپردازند.
برخیازآنهابایداین»هبه«هایاجباریرابراساسارزهایخارجیبدهند.1
دولتکرهشــمالیبهغیرازکســبدرآمدازاینبازارهایغیررســمیکه
قارچگونهدرسراســرکشوردرحالرشدهستند،ازطریقصدورزغالسنگبه
چیننیز700میلیوندالربدســتآوردهاست.پکنمهمترینشریکاقتصادی
کرهشمالیبوده،درواقعصادراتبهچینیادریافتکمکاقتصادیازاینکشور
راهدیگردرآمدبرایدولتکرهشمالیاست.همچنین،بیشاز50هزارشهروند
کرهشمالیبهشــکلهایمختلفدرخارجازکشورمشغولبهکارند.اینافراد
مجبورنــدحقوقودرآمدخودرابهکارمنداناداراتکرهشــمالیتحویلدهند.
سفارتخانههایکرهشــمالیهمبایدهزینهشانراخودشــانتأمینکنند؛حتی
سفارتکرهشمالیدربرلینبخشیازمحوطۀوسیعشرااجارهدادهاستوخرج
خودشراتأمینمیکند.یکیدیگرازروشهایتأمینمالیدرکرهشمالیهک
کردنشبکههایبانکیاست.گفتهمیشــودهکرهایکرهشمالیازاینطریق
میلیونهادالربدستآوردهاند.دراینرابطه،کارشناسانبهگروهسایبری»واحد
180«اشــارهمیکنندکهوظیفهاشدرآمدازطریقهککردناست.2صادرات
کاالووارداتکارگرازاینکشورراهیمهمبرایتأمینارزخارجیودرآمدبرای
اینکشــورمحسوبمیشــود؛بهطورمثالهماکنونفقط30تا50هزارکارگر
کرهایدرروســیهودرشرایطیاسفناکمشــغولبهکارندوساالنه120میلیون
دالرعائدکشــورخودمیکنند.گفتهمیشــودکلتجارتخارجیکرهشمالی
حدود3میلیارددالراســت.زغالسنگ،آهن،ســنگآهن،سربوغذاهای
1.  Choe Sang-Hun (30 Apr 2017), As Economy Grows, North Korea’s Grip on Society Is Tested, https://
www.nytimes.com/30/04/2017/world/asia/north-korea-economy-marketplace.html

2.برنامۀاتمیکرهشمالیازکجاتأمینمالیمیشود؟دویچهولهفارسی)8ژوئیه2017(
https://www.dw.com/fa-ir
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دریایی1میلیارددالرازتجارت3میلیارددالریکرهشمالیراتشکیلمیدهد.3 
درهرحالکرهشــمالیبهلحاظمنابعمعدنییکیازغنیترینکشورهاست،
اماجمعیت25میلیونیآندرنهایِتفقرزندگیمیکنند.زندگیدرکرهشمالیبا
زندگیدرکشوریآفریقاییتفاوتیندارد.کنزابرایان،گزارشگرایندیپندنت،در
گزارش1ژوئیه2017بهمنابعزیرزمینیکرهشــمالیاشارهکردونوشت:»معدن
حدود14درصدازاقتصادکرهشــمالیراتشــکیلمیدهد.رژیمدیکتاتوریبر
منابعزیرزمینیغنینشستهاست.«اگرچهبرخیگزارشهابراینباورندکهتنها
صادراتکرهشمالیزغالسنگاســت.برایانمعتقداستاینکشورصادرات
دیگریهمدارد،ازجملهطال،وانادیوم،تیتانیوم،مقداریهمفلزاتمانندنیکل،
مس،رویونقره.درســال2014،کرهشمالی3/4میلیونُتنسنگآهنتولید
کرد،درحالیکــهکرهجنوبی0/6میلیونتنتولیدکرد.بهنوشــتۀایندیپندنت،
تخمینزدهمیشــود،ثروتمعدنیکرهشــمالی10تریلیوندالر)7/5تریلیون
پوند(باشد.اینآماریاستکهمؤسسهتحقیقاتکرهجنوبیدرسال2012اعالم
کرد.لیودواســی،پایهگذارمرکزمطالعاتبینالمللیواســتراتژیکمیگوید:
»کرهشــمالی200نوعمادهمعدنیمتفــاوتدارد.ازجملهاینمعادنمیتوانبه
زغالسنگ،ســنگآهن،سنگطال،روی،مس،ســنگآهک،مولیبدنیت،
گرافیتوتنگستناشارهکرد.«اینمرکزمیافزاید:»ذخایرمگنزیتاینکشور
پسازچیندررتبۀدومجهانیومعادنتنگستندررتبۀششمجهانیاست.«با
اینحال،اکونومیســتدرســال2016اعالمکرد:»اقتصادکرهشمالیچهلبار

کوچکترازاقتصادکرهجنوبیاست«.4 

3.  Rick Gladstone (4 Aug 2017), North Korea Could Lose 1$ Billion in Exports Under U.N. Measure, https://
www.nytimes.com/04/08/2017/world/asia/north-korea-missile-nuclear-security-council-resolution. html
?rref=collection2%Fsectioncollection2%Fworld; US seeks UN ban on North Korea exports of coal, iron, 
lead & seafood (5 August 2017), https://www.theguardian.com/world/2017/aug/05/us-seeks-un-ban-
on-north-korea-exports-of-coal-iron-lead & seafood.
4.  Bryan, Kenza (1 July 2017), North Korea could be sitting on trillions in untapped mineral resources, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-trillions-mineral-resources-nuclear-iron-
ore-a7818651.html.
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 ـ
ســخندربابکرهشــمالیفراواناســت.1دراینخالصهفقطبهپتانسیل
اقتصــادیکرهشــمالیوظهــوریکطبقۀنوظهوراقتصادیاشــارهشــدکه
سرمایهداریسرخنامگرفتهاست.برآوردهایاقتصادینشانمیدهددوکرهبا
دونظامسیاســیواقتصادیمتفاوتدرکجایاقتصادجهانیقرارگرفتهاند.
کرهشــمالیباپیرویازالگویکمونیستی»امنیت«راسرلوحۀبرنامههایخود
قرارداد.اگرچهبهسالحهســتهایهمدستیافت؛حجمتجارتخارجیاین
کشور3میلیارددالراستومردمانشدرفقر،روزگارسپریمیکنند.کرهجنوبی
باپیرویازالگوینظامســرمایهداریواولویتقراردادن»اقتصاد«بهیکیاز
قطبهایقدرت،ثروتوتکنولوژیدرجهانتبدیلشد؛حجمتجارتخارجی

آنبالغبر3تریلیوندالراست.
اثریکهپیشروداریدترجمۀکتابیاستباعنوانعلیه توسعهکهبهقلمَدنیل
توءوروجیمزپییرسوننوشتهشدهاست.نویسندگاندراینکتاب،بدوناینکه
بهنظریهپردازیهایمعمولرویآورندمستقیمسراغاصلمطلبرفتهاند.آنها
بامطالعۀبسیاریازاسنادوکتابها،مصاحبهبابسیاریازفراریانکرهشمالی
ازجملهمقامهایارشــداینکشــورموفقشــدندباقلمخودبــهعمقجامعه
کرهشمالیرســوخکنندوناگفتههاییازاقتصاد،سیاست،نظامقضایی،پشت
پردۀقدرتوبسیاریاطالعاتدیگردراینکشوررابهتصویربکشند.میتوانم
بهجرأتبگویماطالعاتیکهنویســندگاندراینکتابآوردهانددرکمترکتابی
وجوددارد.بامطالعۀاینکتاب،نظرخوانندهدربارۀکرهشــمالیوتحوالتآن
بیتردیدعوضخواهدشد.زباناینکتابژورنالیستی،سادهورواناست.در
ایــنکتابحتیبهعادات،اخالق،آدابورســوماجتماعیمردمونحوۀگذران

1.دراینزمینهمیتوانیدبهاثردیگریازنگارندهرجوعکنید:پاولفرنچ)1395(،دولتی در اسارت توهم، )کره شمالی: دولت پارانویی(،
محمدحسینباقی،انتشاراتسرایی.



27مقدمۀ مترجم

اوقاتفراغتشاننیزاشارهشــدهاست.عمدهبخشهایاینمقدمه،ترجمۀدو
مقالۀمفصلاســت.همچنینالزمبهذکراســت،تمامپینوشتهاییکهدرهر
صفحهآمدهازآِنمترجمبودهوتمامپینوشتهاییکهداخلگیومهودرپایانهر
فصلآمدهازآِننویسندگانکتاباست.درپایانکتابهمچندپیوستافزودهام
کهعمدتًابااتکابهمنابعرسانهایخارجیهمچوننیویورک تایمز،سی.ان.ان،
رویترزوغیرهنوشــتهشــدهاســت.بامطالعهمجموعهگزارشهاومقاالت،
چکیدهایازدلآنهابیرونکشــیدمتابتواندتحوالتکرهشمالیراطیدوسال
اخیریعنیازآغازمذاکراتکرهشــمالیباآمریکاوبهتبعآنمذاکراتدوکرهبه
تصویربکشد.زبانیکهدرنوشتنمطالباینپیوستهابهکارگرفتهشدهزبانی
خبریـتوصیفیبااســتنادبهرســانههایخبریخارجــیودرحقیقتزبانی
ژورنالیســتیاست،فارغازنظریهپردازی.شــایدبتواناینپیوستهارامکمل

کتابحاضردانست.امیدکهمقبولاهلنظرقرارگیرد.
محمد حسین باقی
دوشنبه 21 مردادماه 98
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آیامیدانستیدمردمانمتوسطکرهشمالیبهروندهایسرمایهداریوابستهاند؟یا
میدانستیدالاقلنیمیازمردمکرهشمالیفیلمهاوتئاترهایتلویزیونیکرهجنوبی
رامیبینندوبهموســیقیپــاِپکرهجنوبیگوشفرامیدهند؟آیامیدانســتید
ســربازانکرهشــمالیزمانبیشــتریراصــرفکاررویپروژههایخصوصی
ساختوسازمیکنندتاتوطئهبرایتخریبسئول؟اینروزهاپیونگیانگشناسی1 
بهصنعتینوپاتبدیلشــدهکهالهامبخشخلقکتابها،یادداشــتهاومطالب
روزنامهایواســناداست.شــوربختانه،گزارشهایمعدودیدرموردشرایط
روزمرهدرکرهشــمالی)باتوجهبهنخبگانپیونگیانگوشهروندانمیانهحال(
وجوددارد.طبیعیاستوقتیازکرهشمالیسخنبهمیانمیآوریم،رویسخن
کاماًلبرکیمجونگاون،ژئوپلیتیکوبرنامۀتســلیحاتهستهایرژیممتمرکز
شــود؛اماانجامدادناینکاریعنیازدستدادنونادیدهگرفتنحجمزیادیاز

تغییرداخلیکهدرباالوپایینجامعۀکرهشمالیدرحالوقوعاست.
ممکناســتموجبتعجبخوانندهشودکهکرهشمالیاکنونمکانیتقریبًا
1.  Pyongyangology
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پویاســت.نانآورانمعمولدرکرهشــمالیازطریقکاروکاســبیخصوصی
امرارمعاشمیکنند.مردممشاغلرسمیدرکارخانههایدولتیدارند،امابرای
کاروکاســبیخودرشوههممیدهند.زناِننزدیکبهمرزچینشلوارهایجیِن
بدننماـباوجودغیرقانونیبودناینقبیلپوششهاـمیپوشند.بیشترجوانان
درپیونگیانگتلفنهمراهدارندووقتیبهدنبالروابطعاشقانهبرمیآیند،ازاین
گزینهبرخوردارندکهمنزلفردیرابهمدتیکیادوساعتاجارهکنند.فقیرو
غنیبهیکاندازهازگوشدادنبهموســیقیپاپکرهجنوبیلذتمیبرندواین
کاماًلبرخالِفخواستههایدولتاست.1همچونکلآسیا،مردمانکرهشمالی
بهشــوهایتلویزیونیکرهجنوبیمعتادشــدهاندودی.وی.دی،یو.اس.بیو
کارتهایحافظهازچینتهیهمیکنند.دربیشــترموارد،وقتیافرادبهدلیلدر
اختیارداشتناینمواردیاانواعدیگریازمحتواهایرسانهایمتعلقبهکرهجنوبی
دستگیرشوندباپرداختمبلغیرشوهآزادشده،بهدنبالکارخودمیروند.دلیل
دودهۀگذشته،جامعۀکرهشمالیبهشدت بیشازـ اینکارایناســتکهطیـ
فاسدشــدهاست.درحقیقت،بیشــترینتشنگانپولدرکرهشــمالیدرمیان
نخبگانوقشــر»الیت«هستند؛یعنیکسانیکهازلحاظایدئولوژیکیدرزمرۀ

نابتریناعضایجامعهاند.
گزارشهایمعمولازکرهشمالیبرحسبهمدردیچشمگیرباشهروندانی
نوشــتهمیشودکهمدتهاستزیرزجروفشــارامرارمعاشمیکنند،زندگی
1.بهنظرمیرســداینمحدودیتبهتدریجدرحالبرداشــتهشدناســت؛بهطورمثالبرایاولینباردرآوریل2018بودکهیکگروه
موسیقیپاپازکرهجنوبیدرپیونگیانگ،پایتختکرهشمالیودربرابر»کیمجونگاون«رهبراینکشوربهاجرایبرنامهپرداخت.
ایناولینباریبودکهرهبرکرهشمالیدرکنسرتموسیقیپاپازکرهجنوبیحضورمییافتوطیدوساعتکنسرتهمدستمیزد
وهمبااعضایکنسرتعکسیادگاریگرفت.اوحتیازاعضایکنسرتدرموردلحنهایخوانندگیواشعارسؤاالتیکرد.پساز
المپیکزمســتانی2018درسئول،بهنظرمیرسیدیخهایروابطدوکشوردرحالآبشدنباشد.بهاینترتیب،دیدارهایفرهنگی،
اعمازکنسرت،تیمهایورزشیو...میاندوکشورازسرگرفتهشد،امامعلومنیستاینروابطتاکیدوامخواهدآورد؛برایاطالعات

بیشترر.ک.:
South Korean K-pop stars perform for Kim Jong-un in Pyongyang (1 Apr 2018), https://www.theguardian.
com/world/2018/apr/01/south-korean-k-pop-stars-perform-for-kim-jong-un-in-pyongyang; Joyce Lee, 
Why it pays to listen closely to North Korea’s modern musical groups (7 Feb 2018), 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/07/02/2018/why-it-pays-to-listen-closely-to-
north-koreas-modern-musical-groups/?utm_term=.bfe2b0514311
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محقریدارندوروزگاررابهســختیســپریمیکنند.بااینحال،گزارشها
حاکیازآناستکهاینافرادوهمنوعانشانرادرنهادهایدولتیبیمسئولیت
جلوهدهندوآنهاراتاکاریکاتورهایغیرانسانیپایینآورند؛یعنیپرستندگان
شستوشویمغزیشــدۀکیمایلســونگیاقربانیانبیپناهدستگاهامنیت
دولــت.ایندومیقطعًاوجوددارد؛بنابراینمافصلیراارائهمیدهیمدرمورد
آنچهباعثجرمومجازاتدرکرهشــمالیمیشــود.یادآوریاینمسئلهمهم
اســتکهنگرانیاصلیمردمانمعمولیومتوســطکرهشــمالینگرانیهایی
»معمولی«است،درســتماننددیگرمردماندرسرزمینهایدیگر.دغدغۀ
اصلیمردماینکشورکســبپول،پرورشصحیحفرزندانوگاهیهماندکی
خوشــحالیاست.بهطورروزافزون،مردمکرهشــمالیمیتوانندفراترازچتر

دولتیایننیازهارابرآوردهسازند.
تغییراتاجتماعیاخیردرکرهشمالیواقعًادالیلیتراژیکدارد.قحطیدهۀ
90،کهدرآن700هزارنفرجانخودراازدســتدادند،پیوندمیانمردمودولت
رابهشــدتسستکردوباعثشدهرکسفقطبهفکرحالوروزخودباشدو
بهجایاینکهتنهاهماهنگکنندۀفعالیتاقتصادی بس.درنتیجهاکنوندولتـ
یکبخشاز»اقتصادبازارشبهسرمایهداری«2  باشدکهروزگاریخواستارآنبودـ
است.درسراسراینکتاب،خوانندهبرتأثیرقحطیبهمثابۀعاملتغییراجتماعی
واقتصادیپیخواهدبرد.درتمامتاریخکره،نمونههاییازرویدادهایمصیبتبار
بودهکهموجبتحوالتاجتماعیگســتردهودرنهایتحرکتهایغیرمنتظره
شــدهاســت؛برایمثالازخاکســترهایجنگکره)1950ـ1953(نسلیاز
شایستهســاالرانوملتســازاِنبهشــدتمصمــمدرکرهجنوبیبرخاســتند.
نویســندگانبراینباورندکهبزرگترینتراژدیکرهشــمالیقحطیـروزگاری
باعثاتفاقیمشابه]همچونکرهجنوبی[دراینکشورخواهدشدوکرهشمالی
2.  quasi-capitalist market economy
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رابهسویترقیسوقخواهدداد.
بااینتفاصیل،گزارشدادندرموردکرهشــمالیچالشــیعظیماســت.
آمارهایقابلاعتماددرمورداینکشــوربهچشــمنمیخورد.فرصتمردماین
کشــوربرایصحبتدرموردمسائلپیشپاافتادهدرخیابانهایپیونگیانگو
بیاناندیشهشاندرموردکیمجونگاونامریبسنادراست.شایداینفرصت
اصاًلدستندهد.بااینحال،بهبهتریننحوتالشکردیمتاجاییکهمیتوانیم
قابلاعتمادو برخیمعروفاندوبرخیدیگرنهـ طــیگفتوگوبامتخصصانـ
منابعیکهازبخشهایمختلفجامعۀکرهشــمالیاســتخراجکردیم،تصویر
دقیقیازاینکشــورنشاندهیم.منابعماشاملاینموارداست:برخیاعضای
نخبۀجامعۀپیونگیانگکههنوزدرداخلکشــورهستند؛پناهندگانوفراریان
درسنینمختلفبامنشــأجغرافیاییمختلفوسالترککشورازسویآنها؛
دیپلماتهاونیروهاوکارگرانان.جی.اوها؛1تاجرانوبرخیمناطقمیانمرزی
مانندیانجی2)شهرچینیدرفاصلۀچهلدقیقهایازمرزکرهشمالی(وهمچنین
ازمنابعومتونکاغذیبهزبانانگلیســی،کــرهایوچینینیزبهرهبردهایم.به
عنوانقاعدهایکلی،تصمیمگرفتیمادعاهاییقابلاعتمادراازســویســه)یا
بیشــتر(منبعمجزاوقابلاعتمــاددرنظربگیریم؛البتهممکناســتخواننده

معیارهایمتفاوتیداشتهباشد.

1.  Non-Governmental Organizations (NGOs)
2.  Yanji



فصل اول

بازارهای 
کره شمالی

چگونه کار می کنند
کجا هستند و گرانی چقدر است؟
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»کمونیســتی«و»اشتراکی«برچســبهاییتاریخگذشــته،برایاقتصاد
کرهشمالیاست؛اقتصادیکهبهشدتبرتبادالتبازاریچهرهبهچهرهوموفق
متکیاســتومردمدرآنمحصوالتوکاالهایخودراباهدفکســبسود
خریدوفروشمیکنند.تجارتخصوصیدرســالهایاخیرآنچنانشایعشده
کهدرتمامســطوحجامعهازفقیرتریناقشــارتاحزبحاکمونخبگاننظامی
ریشهدواندهاست.همانطورکهدربریتانیایدورانویکتوریادرموردجنسیت
استانداردیدوگانهوجودداشت،درموردسرمایهداریدرجمهوریدموکراتیک
خلقکــره1هماســتانداردیدوگانهوجــوددارد،درحالیکههمگانمشــغول
کسبوکارند،تعدادمعدودیوجودآنرامیپذیرند.اگرچهبازارهابهشکلهای
مختلفدرکرهشــمالیوجودداشــتند؛کاهشنقشرســمیدولتدرفعالیت
اقتصــادیبدینمعناســتکهتجــارتخصوصیهرگــزمانندامــروزآنقدر
نبودهاســت.دلیلشهمسادهاســت:دولتدیگرنمیتواند یاالزمـ گســتردهـ

همچونگذشتهوبهشیوههایگذشتهخدماتبهمردمارائهدهد.
همانطورکهخواهیمدید،قحطیوحشــتناکدهۀ90نقطۀعطفبود.نرخ
منظمعرضهوتأمینموادغذاییازسویدولتدراینبازۀزمانیازمیانرفتو
هرگزبهطورکاملبازنگشــت.درســیکهبازماندگانازاینتجربهگرفتنددرس
خودکفاییبود؛البتهنهخودکفایــیازایدئولوژی»جوچه«2بلکهخودکفاییاز
1.  Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
2.ایدئولوژی»جوچه«)Juche(،ایدئولوژیحاکمبرکرهشمالیاست.درحقیقتاینایدئولوژیدکترینکیمایلسونگ)1912ـ1994(
برایکرهشمالیوپیشبردچرخاقتصادوسیاستدراینکشوربود.»جوچه«یا»اّتکابهخود«یعنیاینکشوربایدازهرقدرتونفوذ
خارجیبینیازومســتقلباشد.جوچهبهنوعی»دیانت«یا»مذهبمختار«درکرهشمالیتبدیلشدهاست.دونالدبیکر،پژوهشگر
تاریخکرهمعتقداســت:»جوچهابزاریایدئولوژیکیبرایوحدتبخشیبهکشورمحسوبمیشود.جوچهبهمامیگویدمانیازیبه
خدانداریمودرعوضبهرهبرخوداعتمادواّتکاداریم...«درواقع،جوچهمیگوید:اگرانسانهاسرسپردۀکشورخودباشند،بهنوعی
ابدیتوفناناپذیریخواهندرســید.کیمایلسونگباحاکمکردنجوچهبرتمامارکانوجوانبحیاتمردمکرهشمالی)ازسیاستو
فرهنگواقتصادگرفتهتاخصوصیترینامورمردم(خودنیزجایگاهیخداگونهبدستآوردورهبرابدیخواندهشد.دانشکدۀحقوق
دانشگاهکلمبیادراینبارهمینویسد:»ایدئولوژیجوچهدردهۀ50باهدفقطعنفوذشورویشکلگرفتوابزاریبوددردستکیم
ایلسونگبرایتسویهمخالفانورقبایسیاسی.«ایندانشکدهمیافزاید:»اینایدئولوژیدرسلسلهمراتبقدرتدرکرهشمالیجا
افتادوسالحیایدئولوژیکبودبرایتوجیهدیکتاتوریوطرحجانشینیقدرتپشتدرهایبسته،همچنینابزاریبودبرایدستیابی
بهانقالبکمونیستیدرکرهجنوبی.«معماروپایهگذاراینایدئولوژیدراصلهوانگجانگیوپبودکهپسازمعرفیآنبهکیمایل
سونگ،سندآنبهنام»رهبرابدی«کرهشمالیزدهشد.یوپدرفوریه1997ازکشورشگریختوازکرهجنوبیدرخواستپناهندگی
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طریق»ســرمایهداریبههرشــکلی«.3داراییوتجــارتخصوصیهمچنان
غیرقانونیاســت؛امابرایکرهشمالِیپســاقحطیفقطیکقاعدۀاقتصادی
واقعــیوجوددارد:»قوانینرادنبالنکن«.62درصدازفراریانیکهدرســال
2010نظرســنجیشدند،اعالمکردندپیشازترککرهشمالیدرکارهاییغیراز
مشــاغلرسمیشانمشــغولبودندوبازارخاکســتری4موفقیکهازنرخهای
غیررسمیارزاستفادهمیکنداکنونروشی»دوفاکتو«برایتعیینقیمتهاحتی

براینخبگانحکومتیاست.

فروپاشی سیستم
ازبدوتأسیسکرهشــمالیدردهۀ40،اینکشورتقریبًاسالهابهلحاظغذایی
خودکفابود.دردوران»نظامتوزیععمومی«5کشاورزانبخشاعظمتولیِدخود
رابهدولتمیدادندودولتهمآنرادرمیانمردمتوزیعمیکرد.درســالهای
اولیهومیانیدورانحکومتکیمایلسونگ،مردمانکرهشمالیثروتمندنبودند،
اماحداقلمتحملگرسنگیجمعی6نمیشدند.بهگفتۀچینیهایقدیمیترکه
نزدیکمرزکرهشمالیزندگیمیکنند،دردهههای60و70درمورداستانداردهای
زندگیمردمکرهشمالیحسادتمیورزیدند.درحقیقت،اقتصادکرهشمالیدر
اواخردهۀ50،60واوایلدهۀ70عملکردنسبتًاخوبیداشت.تاحدود1973،
اقتصاددســتوریکرهشــمالیبراساسســرانۀتولیدناخالصداخلیقویتراز
اقتصادسرمایهداریکرهجنوبیبود.اینتاحدیبهخاطرشرایطتاریخیبود،به

سیاسیکرد.اوپسازپناهندگیاعالمکردایدئولوژیجوچه»سالحدیکتاتوری«استوبهصورتحربهایتبلیغاتیبرایبیرونراندن
رقباازجملهگروههایچپازکرهشمالیبهکارگرفتهشد.برایاطالعاتبیشترر.ک.:

Zack Beauchamp (18 Jun 2018), Juche, the state ideology that makes North Koreans revere Kim Jong 
Un, explained, https://www.vox.com/world/17441296/18/6/2018/north-korea-propaganda-ideology-
juche; Juche Ideology, accessed on 3 November 2018, http://www2.law.columbia.edu/course_00S_
L001_9436/North20%Korea20%materials/3.html.
3.  by hook or by crook capitalism
4.  gray market
5.  Public Distribution System (PDS)
6.  en masse
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خاطرنزدیکیاشبــهمنچوریوچین،ژاپنیهایاســتعمارگر)1910ـ1945(
صنعتــیکردنبخششــمالیرابرگزیدهبودند،درحالیکــهازجنوببهعنوان
»منطقۀحاصلخیز«1کشــاورزیکهتغذیهکنندۀدیگرمناطقاســتاســتفاده
میکردند.ازاینرو،کرهشمالیدرقالبزیرساختهایبرترجلوترازکرهجنوبی
بود.اینمسئله،درترکیببااشتیاقعمومیبرایبازسازیملتیشکستخورده،
گسستهودارایشکافبهپیشــبرداقتصادکرهشمالیدرسالهایاولیهکمک

کرد.
یکمؤلفۀاساسیدیگرهمدرآنموفقیتاولیهوجودداشت،کمکهای
چینوشــوروی.طیدورۀجنگسرد،کرهشمالیتوانستبابازیزیرکانه
ایندوکشــور،ازشــکافمیانآنهابهرهبرداریکند.دراینمثلِثروابط
عاشــقانه،2کرهشــمالیبهدقتازمزایایرابطهبامســکووپکننفعبردو
نقطهضعفخود»طعمهایمیاننهنگها«3بودنرابهداراییتبدیلکرد.این
استراتژیکهدرتواناییدائمیاینرژیمبرایبهرهبرداریازنگرانیهایچین
وایاالتمتحــدهبهنفعخودشجلوهمییافت،بهجریانپیوســتۀکمکها
منتجشدوبهاینکشورکمککردکهمیزانقوتمردمخودراافزایشدهد.
باوجوداینبهمردمکرهشمالیگفتهنشداینکمِکخارجیاستکهغذارا
سرسفرهمردمقرارمیدهد.دولتاینباوررابهآنهاخوراندکهاینکمکها

ازبذلوکرمکیمایلسونگاست.)1(
برخالِفانتظارات،کرهشمالیموفقشدازفروپاشیشورویدرسال1991 
جانسالمبهدرَبَرد،کهتاحدیبهدلیلافزایشکمکهایچینوتاحدیهمبه
خاطراینحقیقتبودکهمردمعمومًابهرژیماعتمادداشــتند.)2(بااینحال،
کاهشوسپستوقفکلیکمکهایشوروی،افزونبرسوءمدیریتاقتصادی

1.  agrarian breadbasket
2.  love triangle relationship
3.  shrimp between whales
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گستردهدردورانرهبریکیمجونگایل،نظامتوزیععمومی4رادرمعرضخطر
قرارداد.کاهشتدریجیدرمیزانتوزیعغذاشکلگرفت؛بهطورمثالدرسال
1987و1992شاهدکاهش10درصدینظامتوزیععمومیهستیم؛اماتااواسط
دهۀ90سیســتمبهتدریجشــروعبهفروپاشــیکاملکرد.وضعیتاقتصادی
بهشــدتشکنندهشدوکرهشمالیتا1993وارددورۀکمبودموادغذاییشد.با
مجموعهایازسیلهایمرگباردرســالهای1994و1995کهموجبنابودی
حدود1/5میلیونتنغالتشــدوبیشترزیرســاختهایکشوررانابودکرد،
اوضاعبهشدتبدترشد.نتیجۀآن،ازکفرفتن85درصدِیقابلیتتولیدبرق
درکرهشمالیبود.نظامتوزیععمومیزیرفشاریفزایندهوبیسابقهقرارگرفت.
درفاصلــه1994و1997حجمغذاییکهدراختیارمردمقرارگرفتاز450گرم
غذادرروزبه128گرمکاهشیافت.درهمیندوره،نظامتوزیععمومیازمنبع
مهمغذاییبرایاکثرمردمبهمنبعیتبدیلشــدکهتنها6درصدازکلجمعیت

میتوانستند،بهآندسترسیداشتهباشند.
نتیجهقحطِیجدیدرفاصله1994ـ1995بودکهجان200هزارتا3میلیون
کرهایراگرفت.)3(دولتکرهشمالیاینمصیبترا»راهپیماییطاقتفرسا«5 
مینامد؛نامعملیاتجنگیافسانهایکهگفتهشدهاست،ازسویکیمایلسونگ
بهعنوانمبارزچریِکجوانکلیدخورد.ممکناســتکنایهایسیاهآلودتلقی
وشکستیکهبهطوراساسیسیستم شــودکهبزرگترینشکستکرهشمالیراـ
در اقتصادیسوسیالیســتیراکهکیمایلســونگکوشیدهبودبسازدپایاندادـ
زرَوَرقعباراتیزیبامیپیچید.گرســنگیبهمقیاســیفجیــعگریبانجامعهرا
گرفت.مناطقمرزیوروستاییبهشدتمتأثرشدند،امامرگهایدستهجمعی
بهخاطرقحطیدرتمامبخشهایکشورازجملهدرشهرهاوحومهشهرهارخ

4.  Public Distribution System (PDS)
5.  Arduous March
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میداد.دولتمردمرابهفالکتانداختهبودواساسًاهرکسیبایدازخودشدفاع
میکرد،حتیاســاتیددانشگاههایباکالسدرپیونگیانگـآنهمفقطبرای
بهفعالیتهایبازاریسطحپایینرویآوردند.)4(برخیدرخارج زندهماندنـ
ازایستگاههایشــلوغاتوبوسیادانشگاههابههمسرانخودملحقمیشدندو
سوپارزانی1میفروختندکهمحتویاتشآردوآببود.اعضایدیگِرحلقههای
نخبــگانردۀپایینترهمبرایفــروشاثاثمنزلخودبــاقیمتهایپایینبه

بازارهایحاشیهایرویآوردند.
قحطیبذربازاریشدن2رادرکرهشــمالیکاشت.تنهانخبگاننزدیکبه
هستۀاصلیقدرت3میتوانستندبااعانههایغذاییازسویدولتگذرانزندگی
کنند.)5(درســتهماننداساتیددانشــگاهکهبرایزندهماندنبهفروشندگان
دورهگردخیابانیتبدیلشــدند،اکثرمردمانامروزکرهشمالییادگرفتندزندگی

اقتصادیدوگانهای4رادنبالکنندتابتوانندازپسهزینههایزندگیبرآیند.
اینزندگِیاقتصادِیدوگانهکهازضرورتتراژیکزادهشد،طرحیاستکه
امروزتأثیریچشمگیربرزندگیتودههایمردمداشتهووضعیتشانراقابلتحملتر
کردهاست.افزونبراین،قحطیموجبشدزنانکرهشمالیهمتوانمندترشده
وبهچیزیبیشاززنخانهدارتبدیلشــوند.بسیاریازآنهابهنانآورانواقعی
خانوادههایشانتبدیلشدند.بیشترزناناندکهدّکههایچنینبازارهاییرااداره
میکنند،غذامیفروشند،درصادراتـوارداتدرمقیاسکوچکفعالاندیابه
زوجهایجوانخانهاجارهمیدهند.درعوض،تماماینمسائلتأثیرچشمگیری
برنقشزناندرجامعهوحتیبرنرخطالقبرجاگذاشتهاست.بهطورقراردادی،
بخششــمالِیکرهشــمالیجاهلمآب5ترازبخشجنوبِیاینکشوربوده)6(و

cheap broth  .1؛نوعیسوپکهباگوشتوتکههایسبزیجاتواغلببرنجطبخمیشود.
2.  marketization
3.  core elite
double life  .4؛منظوریافتندوشــغلدردوســطحمختلفاست.استاددانشگاهبهفروشــندگیخیابانیرویمیآورد؛نخبگان

حکومتیهمیابهصورتمستقیمدرفعالیتهایبازاریدخیلبودندیاباواسطههاییازآنکسبسودمیکردند.
5.  macho
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حتیپسازورودکمونیسمبهکرهشمالینیز)کهبهلحاظنظریقراربودبرابری
جنســیتیرادنبالکند(زندراینکشور-درنقشدختر،همسریامادر-چنان
مردانرخمینمود.امروزاینزنازقدرتمستقلیبرخورداراست.درگذشته،
برایزنانبهندرتاتفاقمیافتادکهازبانمال6ـشــکلیغیررسمیازگویشدر
زبانکرهایـدربرابرمرداناســتفادهکنند،هرچندمردانازاینســبکزبانی
هنگامصحبتبازناناســتفادهمیکنند؛اینعــرفهماکنوندرحالتضعیف

است.

وون )و یوان( به مثابۀ ارزهایی برای خرید و فروش
دولتکرهشــمالیرابطهایپیچیدهودشــوارباایننظماقتصادیجدیددارد.
باوجود قلعوقمعســرمایهداریدرکرهشمالیبهشدتاحتمالقحطیدیگرراـ
ناکامیوشکســتاقتصاددســتوریونظامتوزیععمومیـافزایشمیدهد.
افزونبراین،بســیاریازخودیهایدولتیهماکنونازتجارتبهمثابۀابزاری
بــرایتولیدثروتاســتفادهمیکنند)درهمینفصلتوضیحاتبیشــتریداده
خواهدشــد(.باوجودایــن،اگراصالحاتکاملبازاریدنبالشــود،موجب
دگرگونیهایگســتردۀاجتماعیواقتصادیخواهدشــدکهموضعدولترابا
تهدیدمواجهمیسازد؛البتهمقامهایدولتِیاصالحطلبهمدرکرهشمالیوجود
دارند،اماترسیطبیعیازتغییردرسلسلهمراتبباالیقدرتبهچشممیخورد.
براینخبگانحکومتی،لیبرالیزاسیونکاملاقتصادیدرنهایتممکناستبه
معاملهایختمشــود.تعویضمزایایانحصاریبازنــدان،مرگیادربهترین

حالت،رانندهتاکسیدرسئول.)7(
دولتمشتاقاست،نهمسیرکنترلشدۀچینرابرود،نهمسیرهرجومرجگونۀ
اروپایشــرقیرا.برایکنارگذاشــتنایدئولوژیسیاســیبهنفعاصالحات
6.  banmal
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اقتصادی،تاحدزیادیبهسویکنترلظهورفعالیتبازارهایخصوصیرفته
اســت؛برایمثالبرخوردهایمقطعیبااینبازارهاوجودداشتهاست.سال
2009،بیپردهتریناتفاقهابرایفعالیتاینبازارهارخداد.درنوامبراینسال
ووِنکرهشــمالیازطریقحذفدوصفــرآخرتمام اعــالمشــدارزملــیـ
اســکناسهاتعیینخواهدشد.یکاسکناس1000وونیبایدبایکاسکناس
10وونیعوضمیشد.بهشهروندانیکهفتهمهلتدادهشدتااسکناسهای
پرازصفِرقدیمیرابااسکناسهایجدیدعوضکنند.بههمینترتیب،سپردۀ
بانکی100هزاروونیبایکســکتهبه1000وونتبدیلشــدند.باوجوداین،
ممکناستکســیدرمورداقداماتوانگیزههایدولتحدسوگمانهایی
بزند؛اقداماتیکهاساســًابهمنزلۀربــودنپول1وانتقالثروتازســوداگران
خصوصیبهدولتمعروفشــد؛چرا؟زیراهرفردتنهامجازبودحداکثر100 
هزاروونراتبدیلکند)براســاسنرخبازارســیاه،اینرقمدرآنزمانحدود
برایافراددرگیر 30ـ40دالرامریکامیشد(.هرکسیمبلغیبیشازآنداشتـ
درکسبوکاربازاریطبیعیاســتکهچنینمبالغیداشتهباشندـمیدیدکه

اندوختهاشنابودمیشودویکشبهبهبادمیرود.
نتیجۀاینکارخشممردمعلیهمقاماتبود؛خشمیکهمدتهادرکرهشمالی
اثریازآننبود.باوجوداینکهمحدودیت100هزاروونیبه150هزارووِننقدی
و300هزاروونســپردۀبانکیافزایشیافت،ظاهرًانتوانستنارضایتیمردمرا
متوقفســازد.خبرگزاریچینیشــینهوابــههراسعمومــیدرمیانمردمان
کرهشمالیاشارهکردوگزارشرسانههایدیگرهممدعیاینبودکهکرورکرور
اســکناسقدیمــیدراعتراضبهکاهــشصفرهاازواحدپــولملیدرآتش
ازمیانبردناسکناسهای100،1000  میســوختند.اگرمورددومدرستباشدـ

و5هزاروونیـیعنیتصاویرکیمایلسونگدرآتشمیسوزد.
1.  cash grab
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خشمسوداگرانمعمولیبیتردیدبااینحقیقتدرآمیختهمیشودکهنخبگان
کرهشــمالیتمایلداشتندداراییهایخودرادرقالبارزهایدیگربهویژهیوان
چینحفظکنند؛)8(حتیپیشازحذفصفر،وونکرهشــمالیارزینبودکه
مانندمقاماتی مردمبهآناعتمادچندانیبکنند؛بنابراینآنهاکهفرصتیداشتندـ
کهبدهوبســتاننیمهعمومیونیمهخصوصیباهمتایانچینیخودداشــتندـ
داراییخودراباارزخارجیحفظمیکردند؛امابازهم،نتیجۀبلندمدتفشاربر
مردمکرهشــمالیحتیفراترازمدارکنترلاقتصــادیدولتیبود.مردممعمولی
اکنــونیوانودیگرارزهارامنبعیبرایحفــظداراییهایخودمیدانند.آنها
آموختهاندبهدولتوارزآنـوونـاعتمادنکنند.همزمان،یادگرفتهاندتجارت
وپساندازبایوانمیتواندآنهاراازپیامدهایغارتوچپاولوبیکفایتیهای
آیندۀدولتدراماننگهدارد.درنتیجهتخمینزدهمیشودکهاکثربدهوبستانهای
بازاریدرکرهشــمالیباارزهایخارجــیانجاممیگیــردودراینمیانیوان

مطلوبترینارزخارجیاست.)9(
چندانتعجبینداردکهارزشغیررسمیبازارخاکستریکرهشمالیدرمسیر
کاهشیقراردارد.اگرچهنرختبادلرسمیدولتی96وونبهازایهر1دالراست
وآننرخدرســالهای ـنرخواقعیدرزماننگارشاینکتاب8هزاروونبودـ
اخیربهطورچشــمگیریباکاهشاعتمادبهوونافزایشیافتهاســت.گفتنی
است،حتیبانکهایکرهشمالیدرحالنزدیکترشدنبهنرخبازارسیاهاندو
اغلببهنرخیتغییرمیدهندکهقیمتهایبازارســیاهراتحتتأثیرقراردهند.
درمنطقهاقتصادیویژهراســون،2بانکمثلثطالیی3حتی1دالررابا7636 
ووندرنیمــهاکتبر2013مبادلهمیکرد.همچنیــنگزارشهاییوجودداردکه
کارگراندرمجموعهایازشــرکتهایبزرگدولتی،مانندمعدنآهنموسان4 

2.  Rason
3.  Golden Triangle Bank
4.  Musan Iron Mine
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دستمزدهایشاناز3ـ4هزارووندرماهبه300هزارووندرماهدرسپتامبر2013 
افزایشیافتتابازتابیباشدازارزشواقعیوون.

قیمتگذاریبازارسیاهبرووندرمغازههاورستورانهادرحالتبدیلشدن
بهامریمتداولاست؛برایمثالیکمغازۀاسباببازیفروشیدرپیونگیانگ
قیمتهرتوپبسکتبالرا46هزاروونقراردادهاستوکمترکسیباورمیکند
یکتوپبسکتبال400دالرارزشداشتهباشد.دراقدامیمشابه،فروشگاههایی
کهمحصوالتمعروفغربی،مانندکلوچههایپپریج،1شــکالتهایهرشی،2 
فیروروشر3وآبانگورسرس4رامیفروشند؛قیمتآنهاراباالترازنرخرسمی
قرارمیدهند،اماوونکرهشــمالیرانمیپذیرند.)10(همینمسئلهدرموردکل
فروشگاهآدیداسهمصادقاست.فروشگاههایمملوازکاالهایورزشیکهاز
چین)ظاهرًابدوناطالعآدیداس(آوردهمیشــوند،آنهمبهقیمتهاییکهاگر
مردمتوانخریدباوونراداشتهباشندفوقالعادهسخاوتمندانهاست.قیمتهای
پایینووننشــانهایاســتازاینکهفردبایدپولایناجناسرابهارزخارجیبا
قیمــتدالریکهبازتابارزشواقعیآناســت،بپــردازد.)11(باوجوداین،
ارزشگــذاریدوگانۀوونکرهشــمالیموجبچانهزنیهایجالبیمیشــود.
حملونقلعمومیهمچنانباقیمتیارائهمیشودکهبازتابنرخرسمیاستو
اینیعنیهزینۀسفربسیارکمترازارزشواقعیآناست؛برایمثالهزینۀسفر
بامترودرپیونگیانگ5ووناســت؛یعنیحدود5سنتامریکابانرخمبادله

رسمیوبانرخواقعیهمیعنیسفررایگان.)12(
متأسفانه،همینمســئلهدرموردحقوقهاهمصادقاست.تمامکارگرانیا
الاقلبســیاریازآنها،دراســتخدامدولتاندوحقوقآنهابراســاسارزش
رسمیوونپرداختمیشود؛برایمثالحقوقنیروهایکشوریمعمواًل1000 
1.  Pepperidge’s cookies
2.  Hershey’s chocolate
3.  Ferrero Rocher
4.  Ceres grape juice
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تا6000ووندرماهاست.بانرخرسمی96وونبهازایهردالراینچندانکافی
نیســت،اماوقتیکسینرختبادل»واقعی«بازارخاکستریرادرنظرمیگیرد،
حتییکمقامبسیارباالهمکمتراز1دالردرماهحقوقمیگیرد.طبقسیستم
نظریکمونیستِیبهداشت،تحصیل،غذاومسکِنرایگان،چنینحقوقیآنگونه
کهبهنظرمیرسد،فاجعهبارنیست،اماتاجاییکهمیدانیم،دولتدیگرنمیتواند
خدماتیبهمردمارائهدهد)هرچندمسلماستبهنخبگانهنوزمقادیریکمک
ارائهمیشود(؛بنابراینکارگروخانوادهاشبایدبهدنبالروشهایدیگریبرای
پولدرآوردنـمعمواًلدربازاریاباارائۀبرخیخدماتـوسیرکردنشکمخود
باشــند.نتیجهاینمیشودکهدرکرهشــمالیهمگانازمعدنچیگرفتهتامعلم
مدرســه،زندگیاقتصادیدوگانهدارند؛یعنیبسیاریدروقتاضافهشانبرای
پولدرآوردنیادرگیرکارهاییهستندکهپولنقدبهدنبالداردیادرفعالیتهای
بازاریحضوردارند.اینپدیدهپیامدهاییفوقالعادهمنفیبرایتواناییکشوردر
کارکردمناسبدارد.ازآنجاکهتقریبًاهیچچیزبهمردمپرداختنمیشود،آنها
هــمانگیزۀاندکیبرایکاِرواقعینشــانمیدهند.پلیــسمنتظرفرصتبرای
دریافترشوهاستوبســیاریازکارمنداندولتبادزدیدناموالمحلکاربه
دنبالکسبپولبیشتریاَصرفآنبرایرفعنیازهایخودهستند.کارگرکارخانه
حــدود2هزارووندرماهدریافتیدارد؛بنابرایــنتعجبینداردکهگزارشهای
زیادیازکارخانههایدولتیوجودداردکهدرآنهاقطعۀفلزیناپدیدمیشود،
کارگرانشمحصوالتکارخانهرامیربایندودرخفامیفروشند.براساسنرخ
تبادلرسمی،کارگرکارخانهنمیتواند،حتییکبستهسیگارراباحقوقماهیانۀ

خودخریداریکند،چهبرسدبهفندکیاکبریتیبرایروشنکردنآن.

بازار جانگ مادانگ
درســتهمانطورکهکرهشمالیدارایدونرختسعیرارزاست،دارایدونوع
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اقتصادهمهســت:اقتصاد»رســمی«)جاییکهمردمدرمشاغلدولتیکار
میکنندوبهآنهاحقوقیدولتیپرداختهمیشود(واقتصاد»بازارخاکستری«
کــهمردمبهشــیوهایپولدرمیآورندکــهکاماًلقانونینیســت؛امابهطور
گســتردهایباآنمدارامیشود.مورددوم،اقتصادیاســتکهواقعًادرکره
اماتحمیلشده شمالِیامروزجریاندارد.عبارتیکهبرایبازارهایغیرقانونیـ
ـدرکرهشمالیبکارمیرود،جانگمادانگ1است؛کلمۀقدیمیکرهایکهبه
شکلتحتالفظیبازار2ترجمهشدهاست)مردمانکرهجنوبیهمازسیجانگ3 
اســتفادهمیکنندکهدرزبانچینیهمآمدهاست(وریشههایاینکلماتبه
بازارهایقدیمیکشــاورزانکــرهایبازمیگردد.جانــگمادانگرااغلب
میتواندرچهارراههایشــلوغخیابانهایمســکونِیباریــکوگلآلوددر
مناطقشــهریوروستاییکرهشــمالیوگاهیدرساختمانهایخاصیکه
برایفعالیتبازاریطراحیشدهاند،مشاهدهکرد.اینساختمانهاراحتیدر
گوگل4هممیتواندید.آشــکارتریننمونهازاینبازارهــارامیتواندربازار
مسقفوآبیرنگچائههادونگ5درشهرسینویجو6نزدیکمرزچینیافت.
متأســفانه،اینســاختماندرنهایتتخریبشــد،امابدینمعنانیســتکه
کسبوکاردرسینویجوپایانیافتهاست؛تجارتوبدهوبستانبهبخشهای

دیگرشهرمنتقلشدهاست.
مردمیکهدّکههایاغرفههاییرادرجانگمادانگَعَلمکنندملزمبهپرداخت
مالیاتدّکه/غرفهبهکادرهایحزبیهســتندتابتوانندکســبوکارخودرانگه
دارند؛ازاینرودولترادرفرایندبازاریشــدن همدستخودمیکنند.دربرخی
بازارهایبزرگ،سیســتمهایثبتنــامالکترونیکیوجــودداردتارصدکنند
1.  jangmadang
2.  marketplace
3.  sijang
4.  Google Earth
5.  Chaeha-dong 
6.  Sinuiju
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چهکســیمالیاتدّکه/غرفهراپرداختکردهاســت.ســوداگرانیکهبهدنبال
مشتریانجدیدند،اغلبکاالهایخودراازمناطقکوهستانیوصعبالعبور،از
میــانرودخانهها،درههایپرازگلوالیویامســیرهایپرازگردوخاکعبور
میدهندتابهدستمشتریانخودبرسانند.همچنینآنهابهاینوسیلهازدست
مقاماتیکهمیکوشــندمانعکارشانشــوندیاحقوحســابیازآنهابگیرند
میگریزنــد.غرفهداریادّکهداِرمعموِلجانــگمادانگیکزنازطبقۀپایینیا
نامدارد.باوجوداین،اززمانی زنمتأهِلمیانسالـ متوســطاستکهآجوما7ـ
که»نوکنفوسیوسیسم«ردپایخودرابرسلسلۀچوسان8)1392ـ1910(برجای
زنایدهآلدرقاموسآنان گذاشت،فرهنگکرهایهموارهمردمحوربودهاستـ
و کســیاســتکهبهمنزلۀزنخوب،مادرعاقل9میزیســتوعملمیکردـ
اصواًلدرمیانجمعیتدهقاناناینتصوروجودداشتکهزنانتاجرانبازارند،
نهمردان.درکرهشمالِیامروز،زنانفقیِرکهنسالدرگوشههایخیابانسبزیو
کیکبرنج10میفروشندودرخارجازایستگاههایمتروهمباسبدهاییمملواز
چتردرروزهایبارانیظاهرمیشــوند.بهایندلیل،تعجبینداردکهتاجرانو

کاسبانجانگمادانگدرکرهشمالیمعمواًلزنهستند.
دلیلیمضاعــفهموجــوددارددالبراینکهآجوماهابــرجانگمادانگ
مســلطاند.درکرهشمالی،بزرگساالنبهواحدهایکارگریگماردهمیشوندتا
درازایدریافتدستمزدهایرقتانگیزبرایدولتکارکنند.بااینحال،زنان
7.  ajumma
Joseon dynasty  .8کهبهآنChosŏn or Chosunهمگفتهمیشود.حکومتچوساندر1392میالدیتوسطژنرالییسونگگی
درکرهتشکیلشد.حکومتچوسانتااکتبر1897میالدیبهحیاتخودادامهدادوطیاینمدت،26پادشاهحکومتکردند.پایتخت
اینسلسلهشهرهانسونگ)سئولامروزی(بود.درایندوره،دینکنفسیوسدینرسمیکشورشد.همچنیندرایندوره،ژاپنبهکره
حملهکرد؛ولیبهدلیلکمکچینبهکره،ژاپندراینحملهناکامماند.درایندوره،نفوذچیندرکرهافزایشیافتبهطوریکهدرقرن
هفدهممیالدی،پادشاهانچوسانتنهارؤسایپوشالیبودندوقدرتاصلیدردستچینیهابودوکرهازچینتبعیتمیکرد؛برای

اطالعاتبیشترر.ک.:
Kallie Szczepanski (Updated 14 June 2017), the Joseon Dynasty in Korea, https://www.thoughtco.com/
the-joseon-dynasty-in-korea195719-; Chosŏn dynasty, accessed on 9 November 2018, https://www.
britannica.com/topic/Choson-dynasty
9.  hyonmoyangcho
10.  rice-cakes
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متأهلازاینمسئلهمعافاند.اینبدینمعناستکهآنهاآزادندبهعنوانتاجرو
کاســببازارفعالیتکنند؛بنابراینآنهامیتوانندســهمچشمگیرتریازآنچه
همسرانشانبدســتمیآورندکسبکنندوهمینمســئله،زنانرابهنانآوران
همسری]مردوزن[رابه خانوادهتبدیلکردهووضعیتســنتِیکرهایشــوهرـ
چالشکشیدهاســت.باوجوداینافرادبسیاریبامشاغلرسمیدرتجارتو
کاســبیدربازارهــمدخیلاند؛برایمردانغیرممکننیســتکهدرتجارتو
کســبوکاربهزنانملحقشوند،بلکهاینملحقشــدناندکیدشوارتراست.
گاهــی،مردمچنــدماهیبهبهانۀانجــامدادنخدماتپزشــکیازواحدهای
کاریشانغایبمیشوند.دلیلاینغیبتهمچیزینیستجزاجرایدادوستد
دربخشهایدیگرکشــور.همهاینرامیدانند،اماهیچکسواقعًابهآنوقعی
نمینهد.اینفرددرآخرگزارشــیازرونددرمــانخودبهواحدکارمحلیارائه
میدهدودرجلســۀخودانتقادیحضورمییابدیاپیشازحضوردوبارهدرکاِر
معمولشانمقداریرشوهمیپردازد؛)13(امااینتاجرانوکاسبانجانگمادانگ
چهمیفروشــند؟چنانکهانتظارمیرود،تمرکزبررویچیزهایاساسیاست.
سیگارهایکرهشمالیبسیارارزاناست،اماقیمتسیگارهایچینیوروسیاز
متغیر بســتهبهبرندآنـ 2هزاروون)0/25دالر(تا20هزاروون)2/50دالر(ـ
اســت.یکبستهشــکالت3هزاروون)0/38دالر(آبمیخوردویککیلو
برنجنیزمعادل5هزاروون)0/63دالر(اســت.کوکاکوالیامپریالیستهای
دردســترساســتوقیمتآنبهازایهربطــری6هزاروون امریکاییکاماًلً
)0/75دالر(اســتواینقیمتتفاوتچندانیباســوپرمارکتهادرجاهای
دیگرندارد.بطریهایآبجویچینیمانندســینگتائو1یاهاربین2 4هزاروون
)0/50دالر(قیمتدارد،کاسههایماکارونی3معادل7هزاروون)0/88دالر(

1.  Tsingtao
2.  Harbin
3.  noodles
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قیمــتداردویکقهوهفوریکوچکچینیهم10هزاروون)1/25دالر(آب
میخورد.بهدلیلبیثباتیشدیدووِنکرهشمالی،تماماینقیمتهادرزمانیکه

شمااینکتابرامیخوانیدممکناستتغییرکند.
تصویرزنیمیانســالکهســیگاروظرفکوچکماکارونــیرادرغرفهای
کوچککنارخودگذاشــتهاستومیفروشــد،تصویریمتأثرکنندهاست؛اما
عقلاقتصادیعمدهفروشانیراکهازآنهاخریدمیشودنبایددستکمگرفت؛
برایمثالتاجرانبرنج)بهطورغیرقانونی(رادیوهایخارجیرارصدمیکنندتا
درموردکشتیهایکمکیبهکرهشمالیاطالعاتیکسبکنند.)14(اگرکشتی
حاملباردرراهباشــد،قیمتبازاریبرنجبهدلیلانتظارافزایشعرضهسقوط
خواهدکردوسپسمســابقۀفروشپیشازرسیدنبرنجبهدستکسیشروع
میشود.عرضۀگستردهکودهمتأثیریمشابهبربازارگذاشتهوبرافزایشتولید
برنجهماثرخواهدکرد.برنجهموارهدرزندگیمردمکرهشــمالینقشیاساسی
داشته؛بنابراینافزایشقیمتآنفوقالعادهمحلتوجهاست.دولتتولیدبرنج

مکفیندارد)15(وبهکمکووارداتبرایجبرانکسریهاوابستهاست.
تجارتجانگمادانگدرتمامکشوربهامریمتداولتبدیلشدهاست؛حتی
درپیونگیانگ،جاییکهکنترلدولتیووفاداریبهدولتقدرتمنداست،تقریبًا
افرادی هرخانوادهاعضاییدخیلدرچنینفعالیتهاییدارد.راهنماهایتورهاـ
نزدبازدیدکنندگانخارجیتصدیقمیکنند کهاعتمادقاطعرژیمراباخوددارندـ
کهاعضایخانوادهشــاندرفعالیتجانگمادانگدخیلانــدیااینکهازآنها
خریدمیکنند؛حتیاگرکســیکاالییبرایفروشنداشــتهباشد،میتوانددر
فراینــدانتقالوحملونقلآنکاالها،تهیهآنهایاچربکردنســبیلمقامات
مشــارکتداشتهباشدتااجازهدهندهمهچیزدرروالخودقراربگیردوتجارت
ادامهیابد.درحالیکهآجوماچهرۀعمومیکسبوکاراست،بستگانودوستانش
درپشــتپردهبهاوکمکخواهندکرد.آنهاهمممکناســتســهمیدراین
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بدهوبستانداشتهباشند.هزینۀبسیاریازدکههایاغرفههایجانگمادانگاز
سویافرادیکهدورهمجمعشدهاندتأمینمیشودتابتوانندمالیاتهارابپردازند
وســهمیهمبرایخودبردارند؛حتیتاجرنبودنمیتواندخطرناکهمباشد.
خانوادههایبادرآمدمتوســطوباالکهدراینکســبوکارهامشارکتفعاالنه
ندارند،باخطربازجوییازســویمقاماتمواجهمیشــوند.چنینخانوادهای
احتمااًلدارایمنبعچندانقابلقبولیازدرآمدـماننددریافتنقدیازبستگان
نخواهدبود.افرادبســیارزیادیوجود فراریکهدرکرهجنوبیزندگیمیکنندـ
دارندکهبــهمقاماتدولتیدرموردهمســایگانیکهپولدارنــد؛اماهیچنفع
اقتصادیروشــنیندارندگزارشمیدهند.اینامرموجبوضعیتیمتناقضدر
کرهشــمالیمیشــودکهبراســاسآن،برخیخانوادههاتظاهربهمشارکتدر

کاپیتالیسممیکنندتاازسوءظندولتدرامانبمانند.

دنبال کردن رد پول
امادرموردآنمنابعدرآمدِیکمترقابلتحملچطور؟حدود24هزارشــهروند
برابربا0/1درصدازجمعیت فراریکرهشــمالیدرکرهجنوبیزندگیمیکنندـ
تقریبًا25میلیونیکرهشــمالیوبیشازاینمیزاننیــزدرچین.باوجوداین،
زندگیآنهااغلبســختاســتوبایدازپایینترینسطوحنردباناقتصادیو
اجتماعیازنوشروعکنندوپولیهمکهازِقَبِلکارهایابتداییودونپایهبدست
میآورندتفاوتچشــمگیریدرزندگیخویشانوبستگانشاندرکرهشمالیبه
وجودمیآورد.تخمینزدهشدهکهانتقالپولبهکرهشمالیازسویفراریانیکه
درکرهجنوبیکارمیکنندبالغبر10ـ15میلیوندالردرســالاست؛البتهمبلغ
کالنینیســت،امااگراینرقمبهازاییابرمبنایهرخانوادهدرنظرگرفتهشود،
تأثیــربالقوۀآنرانبایدنادیدهگرفت.معمواًلفردفراریکهپولیرابهکشــورش
میفرستدچیزیحدود1میلیونووِنکرهجنوبی)کمتراز1000دالر(درسالرا
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منتقلخواهدکرد.درکشورفقیریمانندکرهشمالی،چنینارقامیشگفتانگیز
اســت.)16(افزونبراین،بــهگفتهمرکزدادههایپیمایشحقوقبشــریکره
شــمالی1درسال2011،12/5درصدازکســانیکهپولمیفرستادندبیشاز5 
میلیونووِنکرهجنوبیدرسالرابهموطنخودمنتقلمیکردند.اینجابجاییها
همچنینبهبرخیافرادکمککردهاستتادراقتصادخاکستریدرحالگسترش
واردکاروفعالیتشوند.اگرروزگاریداشتنعضویفراریدرکرهجنوبیکسر
شــأنوخیانتمحسوبمیشد،امروزهداشتنبســتگانفراریدرکرهجنوبی
نهتنهاتعجبینــدارد،بلکهامریمطلوبهمتلقیمیشــود،اماحسغروراز

داشتنچنینعضویآشکاراابرازنمیشود،چراکهعواقبیبهدنبالدارد.
هیچسیســتمرســمیبرایانتقالوجابهجاییاینپولبهکرهشمالیوجود
ندارد.انتقالپولمیاندوکرهدرنظرهردوکشــورغیرقانونیاســت)هرچند
مقاماتکرهجنوبیتمایلبیشتریدارندتابرانتقالاینوجوهبههمسایهشمالی
چشمبربندندوبهقولمعروفزیرسبیلیردکنند(.بااینحال،شبکههاییاز
عواملوجوددارندکهروشهاییســریعومؤثربرایجابهجاییاینپولطراحی
کردهانــد،البتهرایگان.فردفراریبرایانتقالاینپولورســاندنآنبهدســت
خانوادهاشبعضًاتا30درصدپولراکمیسیونمیپردازد؛بنابراینازهر1میلیون
وونیکهبهکرهشــمالیفرســتادهمیشود،شــایدفقط700هزاروونبهدست
خانوادهفردموردنظربرســد.مقداراینکمیسیوننشاندهندۀکمبودخدماتو
البتهخطرهاییاستکهاینانتقالدرپیدارد.معمواًلگاماولیکهآنفراریباید
انجامدهدیافتنواســطهدرکرهجنوبیاستکهاینواسطهبراساستوصیههای
شــخصیاعضایدیگرجامعهفراریانانتخابمیشــود.فرســتنده،پولرابه
واســطهتحویلخواهدداد.واســطههماینپولرابهحســابیدرچینمنتقل
میکنــد.نمایندهیاعاملیدیگر،احتمااًلیکیازاقوامچینیکهدرکرهشــمالی
1.  Database Center for North Korean Human Rights Survey
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)17(ازطریقبانکاطالعاتموبایلی وبهواگیو1معروفاستـ زندگیمیکندـ
درتلفنهوشــمندشدرچیــنکنترلمیکندکهآیاپولرســیدهاســتیانه.
سیگنالهایشبکهموبایلیچیندرشهرهایمرزیکرهشمالیدریافتمیشود؛
بنابرایناینکاربدونخروجعاملازکرهشــمالیمیتواندانجامبگیرد.پولدر
حسابچیندســتنخوردهباقیمیماندوآنعاملمعادلآنپولرابهصورت
نقــدازاندوختــگاِهخوددرکرهشــمالیبهصورتیوانپرداخــتمیکند.اگر
دریافتکنندهمحلیباشــدآنعاملممکناســتخودشبهصورتنقدبهاو
پرداختکند؛اگرمحلینباشــد،)18(عاملیدیگرـاینباریککرهایـبرای

تحویلپولبهمنطقهموردنظربهخدمتگرفتهمیشود.
ویژگیمهماینسیســتم،اینحقیقتاســتکهعامــالنهمچنینترتیب
تماسهایتلفنیمیانگیرندهوفرســتندهراهمبرقــرارمیکنند.کلاینفرایند
معمواًلباگفتوگوهایمختصروسریعمیاناعضایخانوادهصورتمیگیرد.
ایــنعامالننهتنهــامیتوانندپولبهکرهشــمالیمنتقلکننــد؛بلکهمیتوانند
تلفنهــایهمراهچینی،نامههاودیگراقالمراهمقاچاقکنند.بهویژهدرمورد
کرهایهاییکهنزدیکمرززندگیمیکنند،اینکارابزاریدستآنهامیدهدتا
بتواننــدتماسهایتلفنیکوتاهباکرهجنوبیبرقرارنمایند.)19(اینواســطهها
ســرعتعملدارند؛امابازهم،کرهایهاییکــهنزدیکمرززندگیمیکننداز
مزیتیدیگربرخوردارند،ممکناســتبهفاصلهچندساعتازیکیازاقوامدر
ســئولُکپهایازپــولنقدبهآنهادادهشــود.یکیازکارگرانشــاغلدریک
ان.جی.اودرسئولکهبهفراریانکرهشمالیکمکمیکند،میگوید:»اینکار
ســریعترازاتحادیهاروپاســت«.اینهاقابلاعتمادترازچیزیاســتکهتصور
میکنید.باوجودماهیتلزومًاغیرقانونیفرایندهایانتقال،گزارشهایاندکی

ازگمشدنیاناپدیدشدنپولدرراهوجوددارد.
1.  hwagyo
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یک مرز اقتصادی
مگرمرزهابهشــدتمحافظتشــدهنیســت؟چگونهقاچاقچیچینیازمرز
کرهشــمالیمیگذرد؟باتوجهبهتصویرتوتالیتریازکرهشــمالی،طبیعیاست
کرهشمالی،بسیارُپرمنفذاست.منطقۀ چنینسؤالیپرسیدهشود؛امامرزچینـ
غیرنظامی،2منطقهایدرمدار38درجهمیاندوکرهکهشبهجزیرۀکرهراتقریبًا
بهدوقسمتتقسیممیکندونقشحائلرامیاندوکشوردارد،علیرغمنامش
یکیازنظامیترینمناطقدنیاست.ازنظرمردمانکرهشمالیمرزی»مناسب«
اســت،مرزشمالیبیشترشکافیاقتصادیاست.درمنطقۀغیرنظامی،صدها
مایلســیمخــاردار،حصارومینوجــودداردکهعبورازایــنمنطقهرابرای
شــهرونداندوکرهغیرممکنوخارجازدسترسســاختهاست؛اماگذرهای
مرزیچینـکرهشمالی،هردورسمًاتحریمشدهاند.درسال2012،حدود130 
هزارشــهروندکرهشــمالیبهصورتقانونــیازچینبازدیدکردنــد.آنهااز
مجوزهاییاستفادهمیکردندکهازســویدولتاعطاشدهبود.دریافتچنین
مجوزهایــیازطریــقکانالهــایرســمیچنــدماهطــولمیکشــد،امابا

رشوۀ50ـ100دالریبهراحتیومستقیممیتواندریافتکرد.)20(
اینبدینمعنانیســتکهفردبامیــلوارادهودلخواهخودازمرزعبورکند.
مردممعمولیکرهشــمالیباتالشبرایورودبهچیــنآنهمبدونترتیبدادن
مقدماتیپیشازآن،ریســکبزرگیرابهجانمیخرند.بهویژهازروزهایآخر
عمرکیمجونگایلوروزهایآغازینحکمرانیکیمجونگاون،امنیتمرزی
ســفتوسختترشدهوفرارازکشوررادشــوارتروخطرناکترساختهاست.
برایکســانیکهپولوارتباطاتدارند،مسائلتاحدودیسرراستترمیشود.
تاجرانچینیوکرهایکهبدهوبستانینیمهخصوصیدرچیندارندممکناست
2.  De Militarizes Zone (DMZ)
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بتوانندازمرزعبورکنند؛امامحتملتراستکهشهروندانکرهایپروازباهواپیما
ازپکــنرابــهعبورزمینیترجیحدهنــد.تاجرانچینــیرفتوآمدمنظمیدر
شــهرهایمرزیماننــدداندونگ1دارندوباخــودتماماقــالمموردنیازمردم

کرهشمالیرابههمراهمیآورند.
برنجکوکو2درکرهجنوبیپختمیشــودودربســیاریازخانههایمردمان
کرهشــمالیکهدرآمدباالییدارندنیزجایگاهخاصیدارد.بدهوبستانزیادی
میانکرهشمالیوچینوجودداردوحتیکاالهاییبهطورخاصبرایبازارهای
کرهشــمالیساختهمیشود،مانندتلویزیونهاییکهباولتاژبسیارپایینبرقهم
کارمیکنند.اگرچهحجمکلیتجارتباالســت؛عمدتًااینحجمازتجارتاز
سویتاجرانخردهپاوکوچکانجاممیگیردتارصدتحریمهایکاالیِیسازمان

مللرادشوارسازد.)21(
رشوهدادنبرایعبورازمرزامریشایعبرایشهروندانمعمولیکرهشمالی
است.فرایندیکاماًلجاافتادهوجودداردکهبهوسیلۀآنیکیازاعضایخانواده
بهکرهجنوبیمیرودوباهدفخاصتســهیلدرفــراراقوامش]بههرجایی[
شروعبهارسالپولمیکند.واسطههاهمباارتباطاتخوبیکهدارندودرازای
مبلغیکهمیگیرندآنهاراازمرزبهچینمنتقلمیکنند.دراینفرایندکه»بسته
ابتداییفرار«3نامدارد،فرارِیجدیدباابزارووسایلشدرچینبهحالخودرها
میشــودتاسفرطوالنیوخطرناکازچینبهکشورهایدیگریمانندتایلندیا
مغولستانراباعبورغیرقانونیازمرزهاآغازکند؛امابستۀطالیی4هموجوددارد
)کهممکناست10هزاردالرتماممیشود(،بهفردیکهقصدفرارداردسرویس
»اسکورت«ازمنزلتاپکنراارائهمیدهدونیزمستنداتجعلیالزمراهمبرای
سوارکردنآنهابههواپیماوانتقالشــانبهسئولفراهممیکنند.افزونبراین،
1.  Dandong
2.  “Cuckoo” brand of bapsot
3.  basic defection package
4.  gold packages
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جغرافیــایمنطقههمزمینهوابزارالزمرابرایفرارازمرزفراهممیکند.حدود
320مایل)520کیلومتــر(درامتدادرودخانهطوالنــی»تومن«درمنتهیالیه
شمالشــرقیمرزوجودداردکهشــکافیمیاندوساحل]چینوکرهشمالی[
ایجادکردهوبســیارکمعمقاســت،بهگونهایکهناظراندرسمتساحلچین
بهراحتیمیتوانندافرادرادرســویســاحلکرهشــمالیببینند،افرادیکهدر
خانههایشانمشغولشستنوآویزانکردنرختولباسخودهستند؛حتیدر
مناطقبزرگتر،عمقنســبتًاکــِمرودخانه،یخزدناحتمالیاشدرزمســتانو
بخشهــایصخرهایوماســهایمختلِفآنعبورازایــنرودخانهراباوجود

حضورگاردمرزیامریآسانکردهاست.
منبعرودخانۀتومن،پائکتوسان5است؛مقدسترینکوهدرفرهنگکرهو
زادگاهافسانهایمردمکره.دراینجابودکهبههوانونگ،6فرزندهوانین7)خدای
بهشت(،8گفتهشــدبهزمینفرودآیدتا»سینسی9«)شهرخدا(10رابناکند.
دانگون،11فرزنداوهم،بعدًااولینپادشاهیکرهراباعنوانگوجوسئون12درشهری
بهنامآن»آسادال13«،نزدیکپیونگیانگامروزیتأسیسکرد.طبیعیاستکه
پروپاگانــدایرســمیکیمجونــگایل)بــهدروغ(مدعیزادهشــدنویدر
پائکتوساناست.درحالیکهپائکتوسانبههماناندازهکهبرایخانوادهکیم
مهماستبرایافسانهسازیدرکرههماهمیتدارد؛امارودخانهایکهازآنکوه
سرچشمهمیگیردمنبعیازفرصتبرایبسیاریازمردمکرهشمالیاستکهدر

جستوجویزندگیجدیددورازکشورخودهستند.

5.  Paektusan
6.  Hwanung
7.  Hwanin
8.  Lord of Heaven
9.  Sinsi
10.  City of God
11.  Dangun
12.  Gojoseon
13.  Asadal
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مشارکت های عمومیـ  خصوصی
بیشترتوجهیکهبهسرمایهداریجدید1کرهشمالیمعطوفمیشودبرمردم
معمولیمتمرکزاستکهاکنونمیتوانندازطریقتجارتجانگمادانگ،
صــادراتووارداتدرمقیــاسکوچــکوفروشخدمــات)مثاًلتعمیر
دوچرخه(پولیبدســتآورند؛امابدهوبستانوکسبوکارپایینبهباالدر
کرهشــمالیدراندازهومقیاسآنقدرپیشافتادهاســتکــهبرخیبهآن
مشــارکتعمومیـخصوصی2نامدادهاند.ازاواســطدهۀ90بهاینسو،
دولتکرهشــمالیتقریبًادروضعیتدرماندگیکاملاقتصادیبودهاست؛
البتهاینرژیمکنترلسیاســیقدرتمندیبهویــژهدرپیونگیانگدارد؛اما
دولتمرکزینمیتوانددرآمدمســتقیممکفییامالیــاتبردرآمدرابرای
تأمینمالیســاختمانها،وزارتخانهها،کمیسیونهاوکمیتههایشبدست
آورد.بهدلیلفقداناینتأمینمالیازســویدولتمرکزی،ســازمانهای
دولتیباتشکیالتعریضوطویلشــانبهحالخودرهاشدهاندواگرچه
تأمینوتدارکخدماتدولتیبهمردمدرســالهایاخیربهشــدتکاهش
یافتهاســت،همچنانبایدکارکردخوددرسطحاساسیوابتداییراحفظ
کند.آنها]دولتوسازمانهایدولتی[همچنانبایدحقوقکارمندانخود
رابدهندیااینکهراهیبرایکارمندانیکهدریافتیهایرسمیرقتانگیزی
)چنددالردرماهبهنرخبازارســیاه)22((دارندبیابندتاحقوقشانپرداخت
شــود.راهحلهایموقتیاموردی3برایمقاماتهماناشروعکسبوکار
نیمهخصوصیزیرچترسازمانمربوطبهخودشاناست؛بنابراینتصادفی
نیستکهفهرستدعوتنامههایکیمجونگایلازطرفهایمعروِفمورد
قبولدردهۀ90شروعبهتغییرکرد.ایندعوتنامههامحدودبودندبهاسامی

1.  new capitalism
2.  public-private partnerships
3.  ad-hoc solution
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مقاماتمورداعتماداواماازآنزمانبهبعدچهرههایمطلوباوکســانی
شدندکهبتوانندبرایاوایجاددرآمدکنند.

بیتردیدهیچسیســتمرسمیدراینموردوجودنداردکهنشاندهدچگونه
اینکســبوکارهاشروعشدهوچگونهعملیاتیشدندوهیچنمونۀخاصیهم
ازآنوجودندارد؛امایکموردموفقرامیتواندرموردزیردید،یکعضواز
یکنهاددولتی)مانندکمیســیوندفاعملیکهاعضایارشــدشبهگفتۀیک
منبع»هــرکاریبخواهندمیتوانندانجامدهند«(بــاارتباطاتومجوزهای
خوبسیاســیبرایســفربهخارجبهدنبالســرمایهگذاریهایمشترکیا
فرصتهایصادراتووارداتدرچینیاحتیســرزمینهایدورتربرخواهد
آمد.غذا،منابعکشاورزی،دارووکاالهایلوکسمصرفیمواردیمهمتصور
میشــوند.وقتیطرحیابرنامهایشــکلمیگیرد،یکشرکترسمیدولتی
شــروعبهتعقیبودنبــالکردنفرصتمیکند،زیراشــرکتهایخصوصی
همچنانغیرقانونیتلقیمیشــوند.باوجوداینبرخیعائداتبهجیبدولت
میرود.ازآنجاکهکرهشمالیهیچسیســتمبانکداریندارد،شرکتهااغلب
پولنقدفراواننگهمیدارندوســوابقمالیرادردفاترقدیمیبهشکلدستی
ثبتوضبطمیکنند؛بنابراینشرکتیبسیارسودآورمیتواندبهراحتیبهشرکتی
تقریبًاســودآورتبدیلشــودوبهادارهکنندگانآنکســبوکاراجازهدهد60 
ـ70درصددرآمدراخودشــانبردارندوالباقیبهسایرینودیگرمقاماتبرسد
وازآنجاکهسیستماقتصادیکرهشمالیکاماًلدولتینیست،هیچکسنمیتواند
آن»خودِیموردحمایت4«راازمشــارکتدرفعالیتاقتصادِیدرســایهباز
دارد.دراینصورت،بهگفتۀیکمنبعمطلع،ســازمانموردنظرمیتواندپول
اندکیبرایکمکبهتأمینبودجهاشکسبکند.پایهگذارانمیتوانندثروتمند
شــوندومدیرانومقاماتاجرایی)کهمعمواًلکارمندانهمانوزارتخانهاند(
4.  protected insider
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میتوانندبهترتیب300تا500دالردرماهدرمواردموفقبدستآورند.اینرقم
بهاندازۀدریافتییکمدیردرکرهجنوبیهمنیست؛امادرکرهشمالیمیتواند
استانداردبسیارمؤثریبرایزندگیباشد.)23(افزونبراین،مدیرانبااستعداد
میتوانندنزدرؤسایخودالبیکنندتااجازۀتأسیسشرکتهایتابعۀخودرا
بدستآورند؛اینکسباجازهیکیادوسالطولمیکشد)والبتهرشوههایی

هممیطلبد(؛اماارزشانتظارکشیدنرادارد.
همچوندرآمدها،تولیدهممیتواندناچیزپنداشــتهشود.تولیدکشاورزییا
کاالهایساختهشــدهدرکارخانههایدولتی،بهاینصورتمیتوانند»ناپدید
شــوند«وبهمقام/بنــگاهدولتیاجازهدهندســودخودراکســبکنند.این
محصوالتپیوســتهدرجانگمادانگعرصهمیشوند.بااینحال،سوداگران
نخبه1کهنســبتبهآجوماهــایمعمولیجانگمادانــگازطبقهاقتصادیـ
اجتماعــیمتفاوتیهســتند،روشهاییبرایاجرایتجارتبــاآنهاخواهند
داشــت.ازاینروبرآوردمیشود20درصدازتولیدجانگمادانگداخلیباشدو
الباقیعمدتًاازچیناســت.ازآنجاکهتمامشــرکتهارسمًادولتیاند،امنیت
بنگاههابهقدرتفردیوارتباطاتآنهابســتگیدارد.رقابتیشدیدبرسراین
مســئلهجریانداردکهچهکســیفرصتهایطالیــیرامیرباید.بنگاهیکه
میخواهدســرپابماندبهاسپانسرنیازدارد؛یعنیبهفردیبسیارقدرتمندکهاز
اعتبــاروجایگاهآنبنــگاهمحافظتکند.اینبهطورطبیعــیبهمعنای»باج
سبیل«دادناست؛یعنیشماباجیبهآنفردقدرتمندمیدهیدتاویدرازایآن
ازبنگاهشــمامحافظــتکند.بهیکمعنا،رهبریعالیکرهشــمالیهمنقش
پشــتیبانخواهدداشت.آنهاییهمکهدررأسهستندبدهوبستانخاصخود
رادارند.پیشازبازیقدرتیکهموجبحذفشوکهکنندهواعدامجانگسونگ

1.  elite trader
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ویشوهرعمۀکیمجونگاون،رهبرکرهشمالی تائک2دردســامبر2013شدـ
تائکمنافعتجاریگستردهایداشتوشبکهداراییهاینقدیوغیرنقدی بودـ
اوحدود80میلیوندالرـبراســاسیکارزیابیبسیارمحافظهکارانهـتخمین
زدهمیشد؛برایمثالتائکمالکهتلهایلوکسدرچینبودوبخشزیادی
ازتجــارتمرزیکرهشــمالیچیــنرادرکفقدرتخودداشــت.بیوهاش،
کیمکیونگهویی،3همشرکتآبمعدنیکانگسویاکسو4وشرکتهائدانگووا5 
رادرکنترلداشتکهفروشگاههارامدیریتمیکرد.اودرتجارترستورانهای
آنســویدریایکرهشــمالیهمذینفعبود.همچنینخانم»هویی«تاهمین

2.جانگســونگتائک،شوهرعمۀکیمجونگاون،رهبرفعلیکرهشــمالیبود.اودرزمرۀمقاماتیقرارداشتکههموارهدرکنار
»اون«دیدهمیشد.برخیاوراقدرتاصلیپشِتپردهمیدانستند.ویپسازبرکناریازقدرتدردادگاهبهرشوهخواریوکودتاعلیه
حکومتمتهمواعدامشد.برخیمیگوینداوباگلولهاعدامشدوبرخیانداختناودرقفس120سگراکهپنجروزگرسنهنگهداشته
بودند،ازروشهایترورواعداماومیداند.ازاوبهعنوان»نفردومقدرت«یا»مرددرسایهقدرت«درکرهشمالینامبردهمیشد.پس
ازحذفتائک،ترکشهایاعداماوخانوادهاشراهمبینصیبنگذاشــت.ازمیانآنهامیتوانبهاعدامجونگیونگجین،شــوهر
خواهرجانگســونگتائکسفیرکرهشــمالیدرکوباواعدامجانگیونگچول،برادرزادۀجانگسونگتائکسفیرکرهشمالیدر

مالزیاشارهکرد.برایگزارشکاملپیرامونسوانحاحوالاو،ر.ک.:
Choe Sang-Hun (12 March 2016), In Hail of Bullets & Fire, North Korea Killed Official Who Wanted Reform, 
https://www.nytimes.com/13/03/2016/world/asia/north-korea-executions-jang-song-thaek.html;
N. Korean media confirm leader›s uncle Jang Song Thaek ousted (8 Dec 2013), https://www.upi.
com/Top_News/World-News/08/12/2013/N-Korean-media-confirm-leaders-uncle-Jang-Song-Thaek-
ousted/21031386564795/
3.کیمکیونگهویی)Kim Kyong Hui(،عمۀحدودًا70سالۀدیکتاتورکرهشمالی،تازماناعدامشوهرش،جانگسونگتائک،
دردســامبر2013ازجایگاهیقدرتمنددراینکشورکمونیستیبرخورداربود.گفتهمیشودویبههمراههمسرشنقشبسزاییدربه
قدرترسیدن»کیمجونگاون«،کوچکترینفرزندکیمجونگایل،رهبرسابقکرهشمالیداشتند.شایعاتدرموردمرگاوبسیار
اســت.رسانههاییمانندتلگراف،سی.ان.ان،فاکسنیوزوچوسونایلبوهریکروایتیازناپدیدشدن»هویی«ارائهمیدهند.برخی
میگویندویدرجریانمکالمهتلفنیبسیارمشاجرهآمیزبابرادرزادهاش،یعنیکیمجونگاوندرخصوصاعدامشوهرش،سکتهکرد
ودرگذشــت.برخیدیگرمیگویندپسازاعدامشوهرش،اوهمدچارسکتهقلبیشدودرگذشت؛روایتدیگرمیگوید»هویی«به
دلیلافسردگیشدید،اعتیادبهالکلوناراحتیکبدیدستبهخودکشیزد.درهرحالحقیقتایناستکهاز10سپتامبرسال2013 
ویدرانظارعمومیدیدهنشدوحتیدرمراسمسالروزدرگذشتکیمجونگایل،برادرش،نیزحضورنداشت.اگرچهمرگاوقطعی
اســت،نحوۀمرگاوروشــننیســت.مرگویتوســطدولتکرهشمالیاعالمنشــد،چراکهدولتنمیخواســتمردمدرگذشت
کیمکیونگهوییرابهاعدامشوهرشنسبتدهند.درهرحال،گزارشهاحاکیاستکهکیمجونگاون،رهبرکرهشمالی،تصاویرو
نامعمۀخودراازتماماســناددولتیوفیلمهاحذفکردهاســت.اگرچهبرخیتحلیلگرانمعتقدبودند:»ایندخترکیمایلســونگ،
بنیانگذارملتاســتوناماوسپریاســتدربرابراعداماحتمالی«،امااینسپرهمنتوانستاوراازدست»اون«نجاتدهد.دلیل
دیگریهمکهبرایمرگاوگفتهشــدهایناستکه»اون«میخواســتنشاندهدمیتواندکشوررابدونعمهاشادارهکند.مرگاو
اثباتکنندۀاینحقیقتبرایرهبرجوانکرهشــمالیبودکهبودونبودعمهاشتأثیریبرادارهکشــورازسویاوندارد؛برایاطالعات

بیشترر.ک.:
Ryall, Julian (1 September 2017), Kim Jong-un›s previously powerful aunt ‹seriously ill› after years out 
of public view, https://www.telegraph.co.uk/news/01/09/2017/kim-jong-uns-previously-powerful-aunt-
seriously-years-public/
4.  Kangso Yaksu
5.  Haedanghwa
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اواخرسرپرستنهاییثروتخانوادۀکیمبود.بهگفتۀبرخیمنابع،اینداراییها
دربانکهایــیدراقصینقــاطدنیاحفظمیشــودوارزشکلآنهاحدود20 

میلیارددالراست.
رستورانهایدولتیکرهشمالیهمدربسیاریازشهرهایآسیاییواروپایی
فعالهستند؛تنهادرچین40رســتورانکرهایوجودداردومجموعههایزیاد
دیگریهمدرآسیایجنوبشرقی.دراینرستورانهامیهمانانهنگامتناوِلشام
کهگوشــتخوککبابی1اســتبااجراهاییازقطعاتقدیمیموسیقیکرهای
مورداستقبالقرارمیگیرند.اینرستورانهادرکرهجنوبیبسیارموردتوجهاند.
درقاموسجنوبیها،اینرســتورانهاهمآشنایندوهمعجیب.گاهی،مقامات
کرهشــمالیازاینرستورانهاسوءاستفادهمیکنندودرمیانخدمهوگارسنها
جاســوسهاییمیگمارندتابههردلیلیاطالعاتــیازکرهجنوبیهاییکهازاین
رستورانهابازدیدمیکنندوموردتوجهقرارمیگیرند،تهیهکنند؛امادلیلاصلی
وجوداینرستورانهاغیرازجاسوسی،تهیه»ِچنِدرغازپول«برایرژیماستو
نیزشــکلدادنبهجبههایکــهازطریقآنپولهاینقدیکهقانونیبدســت

میآید،بادرآمدحاصلازفعالیتهایغیرقانونیآمیختهمیشود.)24(
یکمنبعموثقومطمئنمیگویدکهیکرستورانمعمولیکرهایدرخارج
ازاینکشورازسویزنیازنانیکهوابستگیبهمقاماتدارند،مثاًلمعاونوزیر،
افتتاحمیشــود.اینزنبههمراهتنیچندازدوســتانشبرایباالبردنسرمایه
ابتدایی]جهتشــروعبهکار[باشــگاهیاانجمنیراتشکیلخواهدداد.ازاین
سرمایهدومدلاستفادهمیشود:پرداختحقامتیاز2 6رقمیبادالربهحساب
خاندانکیموهزینۀواقعیافتتاحرستوران.دولتکارکنانیرادراینرستورانها

galbi or segyeopsal  .1کهدرکرهجنوبیsamgyeopsalنامیدهمیشود.درقاموسکرهایهابه»گوشتسهالیه«هممعروف
است.ویکیپدیایانگلیسیاطالعاتقابلقبولیدراینمورددارد:

Samgyeopsal (14 November 2018), accessed on, https://en.wikipedia.org/wiki/Samgyeopsal
2.  franchise fee
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منصوبخواهدکردکههمبهشــدترصدمیشوندوهمبیشتردرآمدشانرابه
داخلمیفرســتند.افزونبراین،20ـ30درصدازعائدیهابایدبرایتعطیالت
ملیاختصاصدادهشود.معمواًلدرکرهشمالیمرسوماستکهمردمپولدارهایی
راببینندکهبستههایبزرگیازپولنقدراازطریقفرودگاههادرچنینبرههایاز
ســال]تعطیالتملی[جابهجامیکنند.نپرداختــناینمبالغکاریغیرمنطقی
اســت؛زیرامیتواندموجبدشــواریهایطاقتفرســاییبرایخانوادههای
باقیماندهدرکرهشمالیشــود.تهدیدبهزندانواردوگاههایکاراجباریبرای
عزیزانوبازماندگاناینسفرکردگاندرداخل،ابزاریاستکهباعثمیشودبه
واسطۀآنکرهایهاییکهدرآنسویآبهاکاروزندگیمیکننددستازپاخطا

نکنندوازاینطریق،رژیمبرآنهانظارتداشتهباشد.
برخیمقاماتنســبتبهدیگراندرجایگاهبهتریبرایکسبدرآمدهستند.
آنهاییکهازفرصتیادگیریودستیابیبهمهارتهایزبانخارجیبرخوردارند
وتجربیاتیازآنســویآبهادارندازمزیــتباالتریبرخوردارندچراکهتوانایی
برقراریتماسوارتباطاترابرایاجرایبدهوبستانهایخارجیدارند.ازاینرو،
شنیدناینمسئلهمرســوماستکهمردمبرایرســیدنبهمشاغلدیپلماتیکیا
نهادهایدولتیکهدارایقدرتواقعیهستندرشوهمیدهند.)25(بهاینترتیب،
اعضایاتحادیهجوانانکیمایلسونگ3کهدررویدادهایکمونیستیمربوطبهآن
دراقصینقاطجهانشــرکتمیکنند،میتوانندازمزیتارتباطاتجهانیشــان
برایمشــارکتدرسوداگریسودآوراستفادهکنند.اتحادیهجوانانمذکورقباًلو
پیشازســقوطشــورویاردوگاههایتابســتانیرابرایکودکاندرتمامدنیای
کمونیستبرگزارمیکرد؛امروز،آنهایکشرکتتعاونیسوداگرانهبهنامپائهکام4 

بهعالوهچندینرستورانوهتلرادرپیونگیانگادارهمیکنند.

3.  Kim Il Sung Youth League
4.  Paekam
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صنعت ساخت وساز
ارتشدرمقــاممنبعکارارزانبرایســاختمجتمعهــایآپارتمانی،هتلها،
جادهها،پلهاوغیرهبهشدتدرگیرساختوسازاست.برخالِفتصویرمعمول
ازســربازانکرهشــمالیبهعنوانوفادارانیکهبدوناندکانحناییهمچونآدم
کوکیرژهمیروند،شستوشویمغزیشــدهوماشینکشتاربیرحمانهتلقی
میشــوند،اماایــنمردانمعمولــِینظامیاحتمــااًلزمانبیشــتریراصرف
ساختوسازمیکنندتاســرکوبوتارومارکردنرژیمدستنشاندهدرسئول،
سازنده«1اشارهمیکنند. حتیرسانههایدولتیاغلببهآنهاباعنوان»سربازـ
واحدهــاینظامــیاکنــونچیــزیدرحــدوانــدازۀتیمهــایکارگــری
رایگان2هســتند.)26(اگردولتنیازبهســاختجادهداشتهباشد،تنهاهزینۀ
عمــدهاشمصالحخواهدبود.هزینۀکارگرهمهمانمبلغپولیاســتکهبرای
تغذیهســربازاندادهمیشــود؛بادرنظرگرفتناینکهبرخیسربازـسازندگان
خودشــانوظیفهیافتنغذابرایخودرابهعهدهدارندوهزینهغذادرفهرست
کلیهزینههالحاظنمیشود.اگرگروهیازمدیرانجاهطلبدریکوزارتخانه
دولتیبخواهندبلوکهایآپارتمانیَعَلمکنند،میتوانندنیروهاینظامیرابرای
 ســاختنآناجیرکننــد.درحقیقتحجمزیادیازساختوســازهایدولتیـ

خصوصی»سربازـسازندگان«امروزدرکرهشمالیاتفاقمیافتد.
ازآنجاکهســاختیکســاختمانبزرگکاریدشــوارتروگرانترازمثاًل
وارداتداروازچیناست،تقریبًاتعدادمعدودیمیتوانندباوجودمشکالتبه
کارخودادامهدهندوکاررابهپایانبرســانند؛امادرمیانآنهاییکهمیتوانند،
ظاهــرًادرجهایازرقابتوجودداردتاپــروژهراازرویزمینبردارند.دودلیل
برایاینوجوددارد:اول،ســودفراوانیکهمیتواندازبهرهکشــیازکارکثیف

1.  soldier-builders
2.  free labor teams
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ارزانحاصلشود.دوم،پرستیژ.یکپروژۀموفقساختوسازمیتواندموجب
تقدیردولتیازبنگاهمربوطبهآنشــود؛بنابرایــنمیتواندفرصتهاودرهای
بیشــتریرابهرویاوبگشایدتاآنجاکههمهســهمخودرادریافتکنند.این
موضوعدردورانکیمجونگاونمصداقبیشتریدارد،زیرادولتتمایلداردتا
برتوســعهورفاهاقتصادیدرپروپاگاندایشتأکیدورزد.درکنارساختوســاز
دولتیـخصوصیازسویشــعباتمختلفدولت،پولهایژاپنیـکرهایهم
پروژههایســاختمانیراتأمینمالیمیکند.طیدوراناستعماری،بسیاریاز
کرهایهابهژاپنمهاجرتکردندودرفاصله1959واواخردهۀ1970حدود90 
هزارنفرازفرزنداناینمهاجرانبهدرخواســتکرهشــمالیبرای»بازگشت«
پاسخدادند.اینکارازطریقسازمانیبهنامچونگریون3انجاممیگرفتکهبه
صورتســفارتدوفاکتویکرهشــمالیدرژاپنعملمیکرد.چونگریونو
اعضایشهمچنانبهکارقمارپاچینکو4درژاپنادامهمیدهندتاسرمایهایبرای
بســتگانبهفقرکشیدهشدهشــانبهطورخاصودولتکرهشمالیبهطورعام

ایجادکنند.
بهبازگشــتژاپنیـکرهایهابهوطنشان]کرهشــمالی[اغلبباسوءظنو
تردیدنگریســتهمیشــودوآنهافاقدارتباطاتضروریبــرایزندگیخوبدر
کشــوریبودندکهبافریبکاریودغلادارهمیشــود.بهعبــارتدیگر،ازآنها

3.  Chongryon
Pachinko  .4؛پاچینکوبازیایبااصالتژاپنیاست.ژاپنیهاعالقۀشدیدیبهشرطبندیدراینبازیدارند.پاچینکوماشینیاست
کهباتوپهایکوچککارمیکند.بازیکنانبرایبازیسطلیتوپمیخرندوممکناستدرجریانبازیتوپهایآنهابرندهیابازنده
باشد.شرطبندیازنظرفنیدرژاپنغیرقانونیاست،اماپاچینکوچگونهازایننکاتفنیدرقانونسوءاستفادهمیکند؟درداخلاتاق
پاچینکو،اینتوپهایکوچکبیارزشاند،آنهاراتنهامیتوانباحیواناتعروسکیوجوایزدیگرتبادلکرد.هرچند،دقیقًاخارجاز
اتاقپاچینکو)معمواًلدرکوچهایتاریک(مغازهایکوچکوجودداردکهدرآنمیتواناینتوپهاراباپولنقدمعاوضهکرد.ازنظر
فنیدرداخلاتاقپاچینکوهیچگونهشرطبندیصورتنمیگیرد؛البتهپلیسازجنبهایدیگربهاینمسئلهنگاهمیکند)پاچینکوتوسط
گروههایبزهکارســازمانیافتهکنترلمیشود(،اماصنعتپاچینکودرژاپنچقدربزرگاست؟مسلمًاشمادرموردخودروهایژاپنی
شنیدهاید!صنعتپاچینکوحتیبزرگترازصنعتخودروسازیژاپناستودرآمدساالنۀآن378میلیارددالرآمریکاست.ازهر4ژاپنی
یکنفرپاچینکوبازیمیکندومتوسطهزینهایکههربازیکنبرایاینبازیمیپردازدساالنه7000دالراست؛برایاطالعاتبیشتر

ر.ک.:
Tara Francis Chan (25 Jul 2018), Japan’s pinball gambling industry rakes in 30 times more cash than Las 
Vegas casinos, https://www.businessinsider.com/what-is-pachinko-gambling-japan7-2018-
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خواستهشدبهکشورشــانبازگردند؛اماوقتیبهآنجاواردشدندتنهاوبیپناهبه
حالخودرهاشدندوازابتداییترینملزوماتزندگیهممحرومگشتند.تنهابرگ
برندهاینافرادبازگشتهیابازگشتگانتواناییشانبرایدریافتپولازبستگانشان
درژاپنبودکهبهنسبتبسیارثروتمندبودند)وبرخالِفپولیکهازسویفراریان
بهکشورفرستادهمیشود،دولتازاینهااستقبالمیکرد(.برایژاپنیـکرهایها
سرمایهگذاریاینپولدرساختوسازرایجشــد.امروزهچونگریوندرنهایت
افولســازمانیخودبســرمیبرد،اماهمچنانجریانچشــمگیریازســرمایۀ
خصوصیازژاپنواردکرهشمالیمیشودوبرایمثال،ازاینپولهابرایاستفاده
درساختهتلچونگجین1وچندینپروژهآپارتمانیدیگراستفادهمیشود.

برخیازاینمجتمعهایآپارتمانیبهمنظوراســکانمستأجرانخاصکهدر
ذهنمقاماتاست،ساختهمیشــوند؛مثل،کهنهسربازاننظامی،ورزشکاران
ســتارهیادانشــمندان.آپارتمانهایوزارتخارجهدرپیونگیانگتقریبًاخیلی
شیکهســتندوکارکنانوزارتخارجهنیزبهاینآپارتمانهایشیکولوکس
عادتکردهاند؛زیرابرقتماموقتبرایُپستکاالهاییبهخارجازکشوردارندو
وقتیهماینکارکنانازمأموریتهایخارجبهکشــورخودبازمیگردندانتظار
چیزیکمترازآنراندارند.درکشــوریکهقطعیبرقامریمعمولورایجاست
وزمستانبهشدتسرد،برق24ساعتهشاخصواقعیاستازاینکهچهکسیرا
میتواننخبۀواقعیدانســت.)27(درستمانندهرکشــورکاپیتالیستیدیگر،
آپارتمانهادرکرهشــمالیقابلفروشاند.احتمااًلاکثــرواحدهادربلوکهای
آپارتمانیجدیدوتازهساِزفوقالعادهبهجایاینکهبهکارمنداندولتیکهتمایلبه
آندارنددادهشوددربازارفروختهمیشود.تنهاتفاوتواقعیهمانافقدانسیستم
رسمیبرایانتقالآپارتماناســت،زیرامالکیتخصوصیدراینکشورممنوع
اســت.)28(بااینحال،اگردرهرشهریازکرهشمالیزندگیمیکنید،فروش
1.  Chongjin Hotel
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آپارتمانمحتملاست.مردمیکهدرهمانمنطقهزندگیمیکنندبهشکلقانونی
مجازندخانههایخودرامعاوضهکنند؛2بنابراینممکناســتاینامربهشکلی
نیمهقانونیانجامشــودوفروشآنباپولنقدتسهیلمیشود،)29(باوجوداین،
دادوســتدخانههابدونهیچگونهثبتیانجاممیگیرد.درپیونگیانگ،جاییکه
قیمتآپارتمانهااززمانآغازقرنجدیدبیشاز10برابرشــدهاست،سوداگری

میتواندتنهابایکعاملامالکی)بهصورتغیرقانونی(تسهیلشود.
آپارتمانهادرمناطقمعمولی،بدونآسانســوروبــرقناپایدار)30(ممکن
اســتحدود3تا4هزاردالرامریکامبادلهشــود.باوجــوداین،طبقاتپایین
قیمتباالتریدارند.بهطورکلیپذیرفتهشــدهاستکههرچقدرفقیرترباشید،
مجبوریددرطبقاتباالترزندگیکنید.درکرهجنوبیبرعکساست،زیرادراین
کشوربهترینچشماندازقیمتباالتریدارد؛اماوقتیآسانسوریوجودنداشته
طبقاتباالتردیگرچندانجذابیتیندارد. یاقطعبرقشماراگیربیندازدـ باشدـ
کرهشــمالیآشکارابسیارگرانهستند،زیرازندگی خانههاینزدیکمرزچینـ
درآنجافرصتهایتجاریخوبوتواناییدسترســیبهشبکههایتلفنهمراه
چینیرابدستمیدهد؛برایمثالگزارشهاییازخانههایبسیارباکیفیتدر
شهرمرزیهایســان3وجودداردکهقیمتشان30هزاردالراست.اینقیمتها
البتهدرمقایسهبامناطقباالیشهرپایتخترنگمیبازد،یکآپارتمانمعمولی
ورضایتبخشدرمنطقهمرکزی»مانسودای«درپیونگیانگ)کهبهشوخیاز
آنباعنواندوبییاپیونگاتان4یادمیشــود(100هزاردالریابیشترقیمتدارد.
2.  swap
3.  Hyesan
4.درکرهشــمالیهم»یکدرصدیها«یاهمان»بچهپولدارها«دربخشهایلوکسوثروتمندنشیناینکشورزندگیمیکنند.این
یکدرصدیهــارامیتواندرپیونگاتــان)عنوانیکهدیپلماتهایخارجیبهپیونگیانگدادهاند(دیــد.آنهالباسهایغربیبهتن
میکنند،بهباشگاهمیروند،رویتردمیلمیدوندوسعیمیکنندتماماداواطوارشانغربیباشد.مردانبرندهایآدیداسونایکرا
ترجیحمیدهندوزنانبرندElleرا.درســفرهاییهمکهبهچینمیروندلیســتخریدبلندباالییباخودمیبرندتابرایهمکیشانو
دوســتانخــودازمراکزبرنــدخریدکنند.دررســتورانهاییغذامیخورندکهیکســاعتحضــوردرآن500دالرآبمیخوردو
نوشیدنیهایشــانهم4تــا8دالرقیمتدارد.اینگروهدرکرهشــمالیبهDonjuیاخدایانپولمعروفاند.آنهامشــاغلدولتیو

بدهوبستانهایخارجیدارندومیکوشندتاسرمایهگذارانراواردکشورخودکنند؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
Anna Fifield (14 May 2016), North Korea’s one-percenters savor life in ‘Pyonghattan’, https://
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کسانیهســتندکهازقیمتهای250هزاردالریهمسخنمیگویند.اینپوِل
واقعًازیادیاســتبرایخریدملکدرســرزمینیکهفردحقمالکیتدرآن
ندارد؛امااگرآنمقدارپولرادرکرهشــمالیدردســترسداشتهباشید،مطمئن

هستیدآنپولدردستانخودشمامیماند.

نابرابری
آنهاییکهبهطورمنظمازپیونگیانگدیدارمیکنند،میگوینداینشهردرحال
تجربهانواعرونقهاســتوآنهاکهمالومنالیدارندبهراحتیدســتبهجیب
میشوند.چندسالپیش،اگرکسیثروتیداشتآنراپنهاننگاهمیداشت،اما
اکنونبهرخکشیدنثروتومصرفآزادانهآندیگرباعثروترشکردناینوآن
نمیشــود.استفادهازتلفنهایهوشمند،برقزدنساعتهایمچیسوئیسییا
حملکیفدستیهایاشرافیتانوشیدنقهوههایگرانقیمت،همگیچیزهاییاند
کهاگرتادیروزمختصقشرباالیجامعهبودامروزبهتفریحاتقشرمتوسطاین
کشورتبدیلشــدهاســت.ایننابرابریدرپیونگیانگعیانترازجاهایدیگر
است؛شهریکهبســیاریازمردمقدرتخریداینچیزهاراندارند،امابهیقین

میدانندگروهیازاینفرصتهامنتفعاندوگروهیدیگرخیر.
اگرچهخوددولتاساسًاورشکستهاست،نهادهایدولتیومقاماتدرتمام
َاشکالکارهایســودآوردخیلاند.تجارتباچین،بهمنزلۀیکیازعمدهترین
ثروتآفرینان،از500میلیوندالِرساالنهدرسال2000به6میلیارددالردرسال
2013افزایشیافت؛بنابراینباوجودافولچونگریون،ساختمانهایجدیدی
درکناررســتورانها،مغازهها،فروشگاههاومراکزتفریحیجدیدبرایطبقات

www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-koreas-one-percenters-savor-life-in-
pyonghattan/9 /14 /05 /2016f3b47ea15 -fa11 -e971 -6a-dadf9ab18869_story.html?utm_
term=.0ac12515839e; Oliver Wainwright, The Pyonghattan project: how North Korea›s capital is 
transforming into a ‹socialist fairyland› (11 Sep 2015), https://www.theguardian.com/cities/2015/
sep/11/pyongyang-north-korea-capital-socialist-fairyland-kim-jong-un
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باالوطبقاتکارآفریِننوظهوردرحالسربرآوردندرتمامپیونگیانگاست.
بااینحال،پایتختازلحاظتوسعههمچنانباشهرهایدرجهسومچینیقابل
افرادی مقایسهاست؛حقیقتیکهبهعنوانسورپرایزبرایکسانیرخخواهددادـ
کهمیتوانندبهیکرستورانیاقهوهخانهنیمهخصوصیبروند،پیتزایاچایسبز
کهکرهشمالیرا ســفارشدهندومردمیراببینندکهازآیپاداستفادهمیکنندـ

کشوریسراسرفقیروکمونیستیتصورمیکنند.
خودروهایمرسدسبنز،بی.ام.دابلیوولکسوسکهواردکرهشمالیمیشود
فقطمختِصخاندانکیمنیست.بسیاریازمقاماتدولتیمالکاینخودروها
هســتندومعمواًلخودروهایمشــکیباپنجرههایدودیراترجیحمیدهند.
مقاماتردهباالرامیتوانباپالکخودروهایشانکهبا»7/27«شروعمیشود
بهراحتیتشخیصداد؛اماتعدادزیادیازسوداگرانپیونگیانگیوجوددارند)و
درواقع،کرهایهاییکهدرچینبهبدهوبســتانوســوداگریمشــغولاند(که
ماشــینهایخارجیلوکسدارند.درحقیقت،میلیونرهایخودســاختهایدر
پایتختهســتندکهتواناییخریدلکســوسهاییراکهازچینواردودربازاربا
قیمتهایباالفروختهمیشوند،دارند.بهگفتۀیکمنبع،حتیکارآفرینیوجود
داردکــهارزشخالصداراییاشبیشاز10میلیوندالراســت،باوجوداینکه
هیــچارتباطیبا»کیم«هایاهیچخاندانحاکــمدیگریندارد.اوعضو»نخبه
سرمایهداریدرحالظهور«استکهموفقشدهبازیجدیددولتیـخصوصی
رابهخوبیایفاکند؛)31(امابرایمیلیونهاکرهایکهدستشــانبهدهانشــان
نمیرسد،ایدهراندنبی.ام.دابلیووزندگیدرآپارتمانهایمانسودایفراترازحد
تصوراست.درحومههایشهری،کشــاورزانهمچنانزمینهاراباگاوشخم
میزنند.سربازانبانوعیفرنی1خودراتغذیهمیکنند؛حتیدرمناطقمعمولیتر
پیونگیانگ،صدهاهزارنفرازمردمدرفقروفالکتزندگیمیکنند.استاندارد

gruel  .1؛ترکیبیازآردجوودیگرآردهاکهباشیرپختهمیشود؛جوشیر.
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زندگیمردممعمولیکرهشــمالیاحتمااًلبدترازدهۀ70اســت.طبیعیاست
فرضکنیمظهورثروتمندانجدیدپیونگیانگبرتوهینوآســیببهتودههای
فقیرخواهدافزود.اعضاینظاممرکزیرهبریدرکرهشمالیبیتردیدازاینامر
گاهاند.آنهاهمچنینازتأثیراتبالقوهمخربکاپیتالیســمبرتواناییشــاندر آ
گاهاند.آنهاهمچنینمیدانندکهنمیتوانندبازارهارا حفظکنترلدربلندمدتآ
سربهنیســتوتارومارکنند؛زیراپایانتجارتخصوصییعنیشکستکامل
اقتصادی،قحطیجدیدوتهدیدبقاوموجودیتدولت.همزمان،کاپیتالیســم
خصوصینیزبهنظامرهبریاجازهمیدهددرعصریکهدیگرایدئولوژی دولتیـ
اهمیتنداردحامیانووفادارانیدستوپاکند؛البتههیچکسبهدرستینمیداند
رژیمچهآیندهاقتصادیبرایکرهشــمالیدرنظردارد.درواقع،دشواراستدر
مورد»رژیم«بهمنزلۀسازمانیباهدفواحدسخنبگوییم؛زیرابسیارجناحی
استوحالتباندبازیدارد،امااگربپذیریمهرجناحدرموضوعیاشتراکنظر
دارد،آنمیلبهبقایسیستماست؛حدسیمعقولبهدلیلزیرکرهشمالیاجازه
میدهدسرمایهداریواصالحاقتصادیباضربآهنگیضرورتًاآرامتوسعهیابد
تافروپاشــیبهتعویقافتد،درحالیکهدقیقًابههمیندلیلدربرابرتغییرسریع
مقاومتمیورزد.همینمسئلهشهوتدولتدرساختمنطقهویژهاقتصادی1 
راتوضیحمیدهد.باچنینمنطقهایمیتوانپولبدستآورددرحالیکهکنترل
سفتوسختبربخشهایدیگرکشورراحفظمیکند؛بنابراینساختچنین
مناطقیاینامرراقابلدرکمیســازدکهچــرادولتکیمجونگاوندرنوامبر
2013اعالمکرد14منطقهویژهاقتصادیخواهدساخت؛مناطقیکهبرایاین
کشورکوچکبســیارزیاداســت.تاکنونمناطقویژهاقتصادیموجودمانند
منطقهویژهاقتصادیراســوننتوانستهانتظاراترابرآوردهسازد؛امااینمسئله
تالشهایآیندهبرایتولیدوکسبپولبدوندرآغوشکشیدنتغییرسیاسیـ
1.  Special Econimic Zone (SEZ)
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اجتماعیرامتوقفنخواهدکرد.
نظامرهبریبابازاریشــدنرویبندراهمیرود.انطباقبسیارآرامیابسیار
ســریعمیتواندپیامدهاییفاجعهباربرایرژیمداشــتهباشــد.بااینحالباید
محتاطباشیمکهدربرابرحامیانفروپاشِی2مکتبپیونگیانگشناسیبهراحتی
وسوســهنشویم.کرهشمالیازفروپاشیشوروی،قحطیدهشتناکوشکست
ســرافکندهواِرنظاماقتصادیاشجانبهدربردهاســت.کرهشــمالیبهلحاظ
اقتصادی»غربوحشیدورانمدرن«3است؛اماکنترلسیاسیداستانمتفاوتی
اســتبهویژهدرپایتخت.»کیم«هاومرتبطانشــانهمچنانکارتهایبسیار
قدرتمندیدارند؛حامیان،ترسازمجــازات،تبلیغات،کمیاحترامباقیمانده
برایکیمایلسونگوقدرتوسوســهکنندۀشهریاریهمگیهمچنانمشت

آنهاراقویکردهاست.

2.  collapsist
modern-day Wild West  .3؛منظورازغربوحشیایالتهایغربیامریکایقرننوزدهماستکهقانوندرستیبرآنهاحاکم

نبود.اینمنطقهرابهلحاظتاریخیبهاصطالحغربوحشی)Wild West(میگویند.
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پی نوشت های فصل اول
1.بااینحال،کاماًلمعمولاســتکهروســتائیانکرهشمالیبستههاییرامیبینندکهرویآن
نوشتهشده»US AID«.بعیداستآنهانداننداینیعنیچه!امادربیروناینبستههاجملهایبه

کرهایوجودداردکهمیگوید:»هدیهایازمردمامریکا.«
2.کنترلجریاناطالعاتازســویدولتدرکوتاهمدتبهرژیمکمککردهاست.براینشان
دادنوضعیت،قتلعاممیدانتیانآنمنبرایبرخیپیونگیانگیهادهانبهدهاننقلمیشد،اما
بیشترمردماینکشوردرآنزمانچیزیازماجرایاینقتلعامنشنیدهبودند.درعوض،آنها

بهشدتاخبارقتلعام1980گوانگجودرکرهجنوبیرامیشنیدند.
3.بحثهــایزیادیدرموردهزینههاینهایِیانســانیاینقحطیوجوددارد.آماررســمی
ســازمانمللهیچکاهشچشــمگیریدرجمعیتطیآندورهرانشاننمیدهد.بااینحال،

هیچیکازاینمواردنبایدبرتراژدیوحشتناکدوره1994ـ1998سایهبیفکند.
4.عضــویازخانوادههایبرجســتهدرپیونگیانــگبیانمیکندکهخانــوادهاشبهخاطر
اعانههایدولتیبهقدرکافیقوِتذخیرهداشــتندتابتواننددورهقحطیراباآنســرکنند.در
همــانمجتمعمســکونی،امادوســتانشازچنینامکانــیبیبهرهبودند.ایــنفردمیگوید

خانوادهاشغذایخودراباایندوستاِنبیبهرهقسمتمیکردند.
5.ایندستهازنخبگانهممشارکتیگستردهدرفعالیتهایبازاریداشتند؛زیراآنهاکسانی

بودندکهبیشتریننفعراازاینبازارهامیبردند.
6.حتیروشصحبتمرداندرکرهشمالیهمبیشازحدمردانهاست؛آنهاظاهرًاروشمردان

کرهجنوبیرادرنظردارندکهزنصفتانهصحبتمیکنند.
7.والنتایناستراسر،رئیسجمهورسابقسیرالئون،ممکناستخوششانسترازبرخیدیگر
ازدیکتاتورهایمخلوعباشد،چراکههماکنوندرکشورخودآزادانهزندگیمیکند.بااینحال،
اومستمری50دالریدرماهداردودریکزاغهبامادرشزندگیمیکند.اوهرروزبهنوشیدن

مسکراتمیپردازدتاخلعفاجعهبارشازقدرترافراموشکند.
8.اگرشــمادیداریازکرهشــمالیداشتهباشید،انتظارایناســتکهازیوانچینویوروهم
استفادهکنید.پیشازاوایلدهۀ2000،بازدیدکنندگانخارجیمیتوانستندازووناستفادهکنند،
البتهوونیکهباهمسایهجنوبیمتفاوتبودتاجداییمیانایندواردوگاهرانشاندهد.درکوبا
هماینمسئلهدرمورد»پزو«و»چاویتو«وجوددارد.بااینحالبرخالِفکوبا،کرهشمالیدو
مدلوونارائهمیداد،یکیاسکناسهایشکوهمندقرمزبرایکشورهایسوسیالیسِتدوست
ودیگریاســکناسهایمشکوکآبیبرایســگهایدستآموزســرمایهداریوپادوهای
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امپریالیست.حتیتوریستهایخارجیهممیتوانندباتبدیلپولخودبه»نرخهایخاکستری
بازار«دربانکهایمنتخب،وونکرهشــمالیرابدستآورند؛امامانندنرختبدیلپیشنهادی،
انجاماینکاریکحوزهخاکســتریقانونیاســتوبرخیتوریســتهاممکناستازسوی
فروشندهحرفهایفریفتهشوندکهدرازاییکمشتیوان،چنداسکناسهدیهدریافتکنند.
9.از1997تــا2004،دالرارزخارجیمرجحبود.وقتیمردمازاینترســیدندکهتحریمهای
امریکاممکناســتبهذخایردالریشانآســیبزند،بهطورخودکاربهیورورویآوردندکه

عرضهآنکمتربود.اکنونیوانارزغالباست.
10.شایدتصورشوداینروشیبرایصرفهجویییاپساندازپولاست.هیچمغازهداریبهراستی

نمیپرسدچرانمیتوانندبهوونجنسیرابخرندچراکهخودشانپاسخواقعیرامیدانند.
11.درسال2014،دولتاسکناسجدید5هزاروونیرامنتشرکردـبزرگترینرقماسکناسـ
کهمزینبهتصویرکیمایلســونگنبود.اینیعنیتصویررهبراینکشوربرایاسکناسجدید
10هزاروونییاحتی50هزاروونیذخیرهشدهاست.افزایشقابلتوجهاسکناستکمنظوره

نشانهدیگریاستازبهرسمیتشناختنارزشووندربازارسیاهازسویدولت.
12.روزیکهمترویپیونگیانگبهجای5وونقیمتهارابه300تا500وونبرســاندروزی
خواهدبودکهدولتدرنهایتاینسیگنالرامخابرهمیکندکهبهاقتصادبازارتندادهاست.

کهبهواسطۀآنکارگرانممکناستماهانه قاعدۀسوماوتـ 13.اینروزهاترتیبیوجودداردـ
50هزاروون)حدود7دالر(بپردازندتاازکارمعافشوندوبهاینترتیبآزادیالزمبرایفعال
شــدندرکســبوکارهایخصوصیرابدســتآورند.اساســًااینپرداختیمالیاتیاستبر

درآمدهایخصوصی.
14.بیشــترکمکهایخارجیبهکرهشمالیذرتوبرنجاست،اماخریدبرنجازتوانبسیاری

ازطبقاتپاییندرکرهشمالیخارجاست.
15.منابعدیپلماتیککهپروژههایمشترککشاورزیراباکرهشمالیونهادهایکمکرسان
دیگرادارهمیکنندمیگویندشــکافکســریموادغذاییروبهپایاناســت،هرچندمانندهر
محصولدیگری،آبوهوامیتواندتأثیرشدیدیبربرداشتبرنجدرکرهشمالیداشتهباشد.

16.بههمیندلیلمعمواًلگفتهمیشــودبازرسیاناظریکهخانوادههاییرازیرنظرداردکهاز
ســویفراریانتأمینمالیمیشــود،هیچنگرانیبابتدرآمدخودنــدارد،زیرامیتواندازاین

خانوادههارشوهبگیردواموراتخودرابگذراند.
17.اقوامچینیدرکرهشــمالیآزادیعملبیشتریبرایورودوخروجبهاینکشوردارند.از
اینامتیاز)ترتیبدادنروندانتقال،وارداتوصادراتکاالهاو...(میتوانبرایانتقالپولو

درآمداستفادهکرد)برایاطالعاتبیشتردرموردواگیوها؛ر.ک.:فصلهفتم(.



علیه توسعه 70

18.پولبهیوانبهدریافتکنندهپرداختمیشــودواینموجب»یوانیزهشدن«مناطقشمالی
کرهشمالیشدهاست.

19.ازسال2004بهبعد،مقاماتکرهشمالیازتکنیکهایپیشرفتهبرایشناساییسیگنالهای
تلفــنهمراهجهتازمیانبردنامــکانمکالمهغیرقانونیتلفنیاســتفادهکردهاند.همچنین
برخوردهایقهرآمیزیدرمناطقمرزیازسویمقاماتچینیوکرهشمالیدراینموردگزارش

شدهاست.
20.بااینحال،برایمردمانیکهدروضعیتمتوســطیقراردارند،بعیداســتایناجازهداده
شود.فردبایدپیشینهوارتباطاتخوبیداشتهباشد.واسطهایکهارتباطاتخوبیداشتهباشد

میتواندسفریرایگانبرایشمابهارمغانآورد.
21.پــروازمعمولیایرکوریو1ازپکنبهپیونگیانگنیزپرازتلویزیونهایصفحهتختودیگر
اقالمدارایتکنولوژیباالســتکهازســویتاجرانکرهشــمالیدرچینخریداریمیشود.
درحقیقتمغازههایینزدیکسفارتکرهشمالیدرپکنوجوددارندکههدفشانبهطورخاص
کرهایهاســتواصواًلهمباهمینهدفشکلگرفتهاند.باعلمبهاینمسئله،میتوانکارایی

اجرایتحریمهارازیرسؤالبرد.
22.حقوقدولتیاگرچهاندکاســت،ژتونهاییهمبهآنها]کارمنداندولتی[دادهمیشودکه
میتوانددرازایدریافتغذامبادلهشود.ازاینرو،اگرچهخودپولبیفایدهاست،مقداراندک

سهمیههاییکهارائهمیدهدمکملیمفیداست.
23.گفتهمیشودمردانشاغلمعمولیدرشرکتهایکرهجنوبیاندکیسختترکارمیکنند.
درهردوکشور،کارگرانکارخودرازودهنگامشروعمیکنند.مرسوماستکهپیشازرئیس،
درمحلکارخودحضورداشتهباشند.مردانشاغلدرشرکتهایکرهشمالیازحدود7/30 
صبحکارخودراآغازکردهومحلکارخودراپیشازدیداردرساعت8صبحتمیزمیکنند.کار
اصلیازســاعت9صبحشروعمیشودوساعت12ظهرهمیکبستهناهاردادهمیشود.این
امکانوجودداردکهتاســاعت2عصرُچرتیکوتاهبزنند؛امریکهرئیسچائهبول2درســئول
هرگــزاجازهانجامآنرابهکارگرانخودنمیدهد.ســاعت6عصر،کارگرانبهخانهمیروند.
کارمندانبخشاداریسئولکهکارشانباتوپوتشرهمراهاستزماناندکیبرایپرداختنبه

اینکارهادارند.
24.براساسگزارشهایپنلسازمانمللکهاجرایتحریمهایسازمانمللعلیهکرهشمالی

1.  Air Koryo
Chaebol  .2؛چائهبولشــکلیازکسبوکاردرکرهجنوبیاستکهعمومًاشــرکتهایمتعددبینالمللیدارندوتحتادارۀفردی

قدرتمنداست.
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رارصدمیکند،بخشقابلتوجهیازارزکسبشده،ازمعامالتغیرقانونیتسلیحاتیبادیگر
دولتهامانندســوریه،ایران،لیبی،تانزانیا،ســومالی،اریتره،اوگانداواتیوپی)وبرخیدیگر(

بدستمیآید.
25.افرادیکهچنینمشاغلیدارندبسیارواجدشرایطتلقیمیشوندومیتوانندباخانوادههای
»نخبه«]یعنیخانوادههــایدیگریکهدرقدرتحضوردارند[وصلتکنندتاجایگاهخودرا
 بهبودبخشــندوتقویتکنند.ازاواخردهۀ90،پیونگیانگشــاهدظهورزوجهایسیاسیـ
مالیبودهکهمزیتهایمربوطبهخودراباهمادغاموآنرابهفرزندانخودمنتقلمیکنند.

26.بهگفتۀبسیاریازمنابع،روحیۀآنهابسیارپاییناست.ازیکسربازمعمولیدرکرهشمالی
بهخاطرکارش،آموزشبســیارضعیفشوتغذیهبسیاراندکشبهرهکشیمیشود.دربحبوحۀ
مشکالتجدی،کیمجونگاوناحتمااًلنمیتواندبرایننیروهااتکاکند،بلکهدرعوضباید
بهســربازان/نیروهایویژۀهموارهآمادهتکیهکند.ازچشماندازسیاسیوازمنظربیرونی،این
موضوعبهحقیقتیاشــارهمیکندکهکرهشمالیهرگزبهصورتداوطلبانهتسلیحاتهستهای

خودراکنارنخواهدگذاشت؛تسلیحاتیکهتنهابازدارندۀواقعیبرایاینکشوراست.
27.اگرفردیپولکافیداشتهباشد،اینامکانبرایشهستکهبادادنرشوهبهتأمینبرق

ازتأسیساتنظامییادفاتردولتیدرآنمحدودهاقدامکند.
28.بهغیرازمواردبسیارنادر،خانهایکوچکونوسازنشدهدرمالکیتیکخانوادهازقبل

ازاصالحاتارضیکیمایلسونگباقیماندهاست.
29.گاهی،مقاماتگزارشهارابررســیمیکنندتابهدقتدریابندچهچیزیدرشرفوقوع

استوخواستارکاهشبرایخودمیشوند.
30.عرضهوتأمینبرقدرکرهشمالیفوقالعادهضعیفاست؛حتیبزرگترینساختمانهای
پیونگیانگمانندسالنمطالعهمردمیاباخاموشکردنچراغهایشانویاکمنورنگهداشتنشان
درطولروزبایداقتصادیوبهصرفهشــوند.وقتیمهمانانمهمازراهمیرسنداینچراغها

بهطورکاملروشنمیشوند.
31.اینطرحهاوتوســعههاچهتأثیرسیاســیمیتوانندداشتهباشــند؟درحالیکهنخبگان
تجاریجدیدممکناستدستورکارسیاسیخاصخودراداشتهباشند،مهماستبهخاطر
آوریمموقعیتانحصاریآنهابستهبهتأییدوارتباطاترژیمدارد.ثروتمندانجدیدکرهشمالی
ضرورتًاشــرکایتجاریدولتاند؛بنابراینازآســیبرســیدنبهقایقنگرانهستند.آنچه

بهراستیالزماستطبقۀمتوسِطدرحالظهوِربزرگاست.





فصل دوم

اوقات فراغت 
در کره شمالی
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براساستصویریمعمولازکرهشمالی،ممکناستکسیایدۀخوشبودندر
کرهشمالیراکمدِیسیاِهِصرفببیند.درواقع،زندگیبرایمردممعمولیسخت
اســتوابزارهایمعمولســرگرمکنندهـوقتآزادودرآمِددردسترسوقابل
مصرفـبســیاندکاســت.درکرهجنوبی،مردملباسهایشــانراباماشین
میشویند؛جادههاوشبکههایریلیعالیبدینمعناستکههمهجایاینکشور
بهراحتیدردســترسشماســتومردمپولکافیبرایخرجکردندرموردهر
چیزیدارند.هیچیکازاینهادرکرهشمالیمصداقندارد.جنوبیهاـهمانند
پسرعموهایشمالیشانـهیچالزامیبرایحضوردرجلساتخودانتقادی1و
جلســاتمنظممحلهندارند.)1(بااینحال،درستمانندسایرجهان،مردمان
کرهشمالیهمدرجستوجویفرصتهاییبرایخوشبودنهستند.اینامربا
وجودوضعیتدشواریاستکهدرآنبهسرمیبرندوبرخالِفتصاویررسانهای
وبینالمللِیمضحکیاستکهمیگویدشهروندانکرهشمالیرباتهاییزندهدر
خدمترهبرعزیز2هستند.افزونبراین،درنتیجۀتغییراتاخیرتکنولوژیکی،
شمالیهابیشازگذشتهدرجستوجویروشهاییبرایخوشبودنهستند.
برخیازاینتغییراتحتیبرتواناییدولتبرایکنترلمردمهمتأثیرمیگذارد.

تلویزیون و فیلم های خارجی
یکیازمعدودمواردیکهکیمجونگایلبهآنمعروفبودعشقوعالقهاشبه
سینمابود.اوکلکســیونیازهزارانفیلمداشت،همچنینازهوادارانتلویزیون
تلویزیونیملی3)کی.بی.اس(اینکشور. کرهجنوبیبودبهویژهشبکهرادیوییـ
وقتــیهمراهانروهموهیــون،4 رئیسجمهورکرهجنوبــی،ازکیمجونگایل
پرســیدندچراطیاجالسسراندرســال2007عاشقشبکهکی.بی.اسشده
1.  self-criticism
2.  Dear Leader
3.  Korian Broadcasting System (KBS)
4.  Roh Moohyun
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اســت،ویجوابداد:»مــنبهچیزهایدولتیعادتکــردهام«.بااینحال،
کیمجونگایلاینامتیازراازهموطنانشدریغکرد.اســتفادهازرســانههای
خارجیدرکرهشــمالیبراساسقانونقابلمجازاتاســت؛امااینبدینمعنا
نیســتکهکسیمبادرتبهاســتفادهازآنهانکند.براســاسنظرسنجیسال
2010)2(،حدود250شــهروندفراریازکرهشــمالیکهازآنهاسؤالشدهبود
پاســخدادندتلویزیونهایافیلمهایخارجیرادیدهاندوبســیاریازمقامهادر
پیونگیانگهمبهطورخصوصیآنرابهکارمیگیرند.)3(ازکرهشمالیتقریبًا
4درصدبهطورمســتقیمبهتلویزیونکی.بی.اسرویآوردهاند.افزونبراین،
تمــامکســانیکهمیگفتنــدبهایــنتلویزیــونرویآوردهاند،مدعــیبودند
بازدیدکنندگانمنظماینتلویزیونهستندومیگفتنداینتلویزیونبرایآندسته

ازشمالیهاییکهتواندریافتسیگنالهارادارندبسیارجذاباست.
ایننظرســنجیبهطورنامتناســبیبرآندستهازکســانیمتمرکزبودکهدر
بخششمالِیکرهشمالیبهویژهدراستانشمالیهامگیونگ5میزیستند،زیرا
بخــشزیادیازفراریــانازآنجاهســتند؛بنابرایناحتمااًلدســتکمگرفتن
محبوبیتتلویزیونکرهجنوبیدرمناطقیازکرهشــمالیاستکهسیگنالهای
اینتلویزیونبهطورمستقیمقابلدریافتمیشود.چرا؟زیراتنهاکسانیکهدر
50ـ75مایلیکرهجنوبیزندگیمیکنندمیتوانندســیگنالدریافتکنند؛البته
اینفاصلهبســتهبهشــرایطجویتغییــرمیکند.)4(مــردمدرجاهاییمانند
کائهسونگ6یاساریوون7)کههردوفاصلهزیادیتامرزندارند(ممکناست
بتوانندوصلشــوند،اماآنهاییکهدرهامگیونگهســتندعمومًانمیتوانند.
اگرچهمردمیکهدرمناطقشمالیکرهشمالیزندگیمیکنندنمیتوانندمستقیمًا
بــهکی.بی.اسوصلشــوندوامــواجآنرادریافتکنند،میتوانندشــوهای

5.  Hamgyong
6.  Kaesong
7.  Sari-won
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پسرعموهایجنوبیخودراازطریقامواجارسالیازچینببینند.منطقۀمرزی
پیرامونکرهشمالیدارایجمعیتیعظیمازشهرونداناینکشوراست؛بنابراین
ایســتگاههاییمانندتلویزیونیانجی1برنامههاییبامحتواوزبانکرهایپخش
میکند.18درصدازفراریهایکرهشــمالیکهموردنظرسنجیقرارگرفتهاند،
گفتندتلویزیونیانجیراازداخلکرهشمالیدیدهاندو15درصدهمگفتندآنرا
بهصورتهفتهایتماشاکردهاند.براینشاندادناینکهتلویزیوندولتیچقدر
کسالتآوراســت،51درصدازکسانیکهنظرسنجیشــدندگفتندکانالهای
آمارفوقالعادهباالییمیگویداینکانالهاتنهاازمزیت کرهشــمالیرادیدهاندـ
قانونیبودنبرخوردارندوالغیر،امافقط14درصدگفتندآنرابهصورتهفتگی

تماشامیکنند.)5(
تلویزیونورادیوهایفروختهشدهدرکرهشمالیبهشکلازپیشتنظیمشده
بهشبکههایدولتیمانندتلویزیونمرکزیکره،2شبکهآموزشوفرهنگکره،3 
یاتلویزیونمانســودایکهفقــطدرپیونگیانگقابلدریافتاســت4وصل
میشــوند.تلویزیونیکهبهطورقانونیدرکرهشمالیفروختهشودنمیتواندبه
هیچچیزیوصلشود،مگراینکهآمادۀشکستنقانونباشدوبابتآنرشوهای
بدهد.افزونبراین،تلویزیونکرهشــمالیازسیســتمویدئوییپال5اســتفاده
میکند،برخالِفان.اس.تی.سی6کهدرکرهجنوبیمورداستفادهقرارمیگیرد.
اگرکرهشــمالیهاچیزیندارند)باتوجهبهشــرایطسختشــان(،کسبوکار
غیرقانونــیپرزرقوبرقرادرحوزۀتلویزیونهاورادیوهایبهروزوُمد7ســرو
ساماندادهاند.تعمیرکنندگانتلویزیوندرکرهشمالیمیتوانندزندگیُپرسودی

1.  Yanji TV
2.  Korean Central Television (KCTV)
3.  Korean Educational and Cultural Network
4.  Pyongyang-only Mansudae TV
5.  PAL video system
6.  National Science & Technology Council (NSTC)
7.  mod-ding
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برایخوددســتوپاکنند.همچنینتعدادزیادیازمردمرادیوـتلویزیونهای
چینیرامیبینندکههمرویسیســتمهایپالقابلدریافتاســتوهمروی

سیستمهایان.اس.تی.سی.
دریافتمســتقیمتلویزیونچینیاکرهجنوبیباوارداتمجموعهفیلمهاو
تلویزیونهاازطریقچینبهشکلدی.وی.دیوکارتحافظههاییو.اس.بی
روندیکاهشــیگرفتهاســت.دی.وی.دیهادرنیمۀدهۀ2000درکرهشمالی
متداولشدندوتقریبًاازســال2010،کارتحافظههاییو.اس.بیناپدیدودر
برههایبازسروکلهشانپیداشــدوبهخاطراندازۀکوچکشانکهباعثراحت
پنهانشــدنآنازبرابردیدگاننهادهاونیروهایامنیتیمیشــدبرترییافتند.
دی.وی.دیهاتأثیراتیبرکنترلدولترویاطالعاتبرجاگذاشت،اماکارت
حافظههاییو.اس.بی،همانطورکهخواهیمدید،پتانسیلبیشتریبرایتغییر
کرهای)6(باارتباطاتخوبیکهدارنددی.وی.دیهایی دارد.سوداگرانچینیـ
راازبرنامههاوفیلمهایتلویزیونیامریکایی،کرهایوچینیبهشــکلقاچاقی
وغیرقانونیواردمیکنند،شــایدبهیکبارهچندهزاردیســکت.آنها200ـ300 
فقرهازایندی.وی.دیهارابهصورترشوهبهمقامهامیدهند،سپسالباقیرا
بهعمدهفروشاندرشهرهایمرزیمانندهایسانمیفروشند.اینعمدهفروشان
همآنهاراباســودیکهبرایخــودلحاظمیکنندبهســوداگرانکوچکتردر
جانگمادانگمیفروشند.اینعمدهفروشانبهارتباطاتیبارژیمنیازدارند،آن
همبهخاطراینحقیقتکهکاروکاسبیشانغیرقانونیاستوکنترلدولتبر
اطالعاتراتضعیفمیکند.درنتیجه،مجازاتهمشــدیدترمیشود.ازاینرو،
سوداگرانمعمولیدرعمدهفروشــیدی.وی.دیهادخالتیندارند،مگراینکه
گاهیباالییازخطریاابزارهاییبرایپرداخترشــوههایکالنداشته صبروآ

باشند.
ایندی.وی.دیهادرنهایتباقیمتیاندککمتراز1دالربهازایهردیسک
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بهجانگمادانگمیرسندوطیفیگستردهازمردمبهطورشگفتآوریآنهارا
میخرنــد.ازآنجاکهاینمحصوالتغیرقانونیبوده،ممکناســتخریداربه
شکلعجیبوغریبیازفروشندهبپرسد،آیاایندی.وی.دیها»چیزجالبی«1 
دارد؟گوییآنفــرددرحالصحبتباموادفروشاســت.همچونتلویزیون،
بیشــترافرادممکناستبادوستانمورداعتمادیااعضایخانوادهاینفیلمهارا
تماشاکنند،بافرضایناحتمالکهممکناستآنهادی.وی.دیپلیرنداشته
باشند؛البتهممکناستبسیاریدی.وی.دیهایمربوطبهشوهایکرهشمالی
راتماشــاکنند،امااینمحتوایخارجیاســتکهبهکششیواقعیتبدیلشده
اســت.حدودنیمیازجمعیتدی.وی.دیهایخارجیتماشامیکند،امادر
عصریکهمالکیتکامپیوتربهسرعتدرحالافزایشاست،مردمانکرهشمالی
بهشدتدرجستوجویفایلهایویدئوییبررویکارتحافظههاییو.اس.بی
هســتند.درواقع،برخیمیگوینداینروشجرقهجایگزینییو.اس.بیهارابا
دی.وی.دیهازدهاست.بسیاریازشهروندانکرهشمالیفایلهایویدئوییاز
فیلمهاوشوهایتلویزیونیخارجیرارویاینیو.اس.بیهامیریزندوگاهی
فیلمهایپورنهمرویاینیو.اس.بیهاریختهمیشــود.یو.اس.بیهامزیت
بیشــتریبردی.وی.دیهادارنــد.اولازهمه،محتویاتایــنیو.اس.بیها
میتواندبارهاوبارهاکپیوپخششود،آنهاایمنترهمهستند.روشیقدیمی
کهمقامهایکرهشمالیبرایتعقیبومجازاتبینندگانفیلمهاوتلویزیونهای
خارجیدنبالمیکنندقطعبرقآنخانهوسپسانتقالسریعآنهابهناکجاآباد
استوروشدیگرهمترغیبوالبتهارزشقائلشدنبردارندگاندی.وی.دی
پلیرهاست،تاآنکهآشکارافیلمرابهنمایشدرآورندنهادهایامنیتیمبادرتبه
شناساییوبازداشتکسانیکنندکهاینفیلمهاراتماشامیکنند؛البتهوقتیپلیر
روشننیستخارجکردندیسکازآنبهراحتیمیسرنیست،امایکیو.اس.بی
1.  jaemiingnun-geot (“something interesting”)
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کوچکرامیتواندظرفکسریازثانیهبیرونکشیدوبهراحتیپنهانکرد.)7(
بهدلیلکاهشوفاداریبهرژیم،مشاهدهفیلمهاوتلویزیونهایخارجیدیگر
مانندگذشــتهبامجازاتهایآنچنانیمواجهنمیشــود؛یعنیوقتیفالنمقام
دولتیفردیرامیبیندکهازاینابزارهاورســانههایغیرقانونیاستفادهمیکند
فقطبهگرفتنرشــوهازاوبســندهکردهوســپسرهایشمیکند.آنهاییکه
رســانههایخارجیتماشــامیکنندباخطراعزامبهاردوگاههایکاراجباری
مواجهمیشــوند،امااینهمدیگرمانندگذشــتهنیستوبامقداریرشوهقابل
حلاســت.)8(رشدسریعدی.وی.دیویو.اس.بیبدینمعناستکهمقامها

حتینمیتوانندامیدواربهنظارتمؤثربربینندگانآنهاباشند.
ایننیزبهنوبهخودباعثجســورشدنمردمشــدهاست.آنهاکه3ـ4سال
پیشازکشــورفرارکردندشایدبگویندفیلمهایخارجیرادرتنهاییوخلوت
میدیدند،امااینروزهامردمانکرهشــمالیاینفیلمهارابادوســتاننزدیکو
اعضــایخانوادهخودمیبینند؛البتهبادرهایقفلشــدهوپردههایکشــیده.
امروزهمردمکمتردرموردیکدیگرجاسوسیمیکنند.)9(درحقیقت،اینروزها
شنیدنصحبتهایمردموبحثوجدلآنهادرموردنمایشهایکرهجنوبیبا
دوستانوحتیهمسایگانشــانامریمعمولاست،حتیبرخیاصطالحاتو
عباراتازکرهجنوبیوارددایرۀلغاتوواژگانمردمکرهشمالیشدهاست،مانند
دانگیونهاجی2بهمعنایالبته،)10(واینموضوعزمانیموجبهیجانطرفین
میشودکههردو،یکدیگررابادرکمتقابلازاینعبارتکاماًلمیفهمند.مردم
ازطریقهواداریازتلویزیونکرهجنوبیدوستیهاییقویشکلمیدهند،یعنی
محتــوایفیلمیراکهبادیگــریبهبحثمیگذارندنشــاندهندۀاعتمادمیان

آنهاست؛بنابراینپیوندهاییآنیشکلمیگیرد.

2.  dangyeon haji
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فیلمگانگســتریکرهجنوبیبهنامچینگو1]دوستی[بهصورتزیرزمینیدر
پیونگیانگبرایعالقهمنداننشاندادهمیشد،بهویژهبرایبچهمدرسهایهای
عضوخاندانهاینخبهوحاکم.اینفیلمکهدرشــهرساحلیکرهجنوبیبهنام
»بوســان«ســاختهشــدهمملوازگویشهــا،اصطالحــات)11(،عباراتو
واژگانیـازجملهواژگانبســیارموهنوفحاشــیگونهـاســتکهبههیجانات
جنســیشخصیتیکزناشارهمیکند.ایناصطالحات،عباراتوواژگاندر
میانپسراننوجوانوجوانپیونگیانگیبهشدتمتداولشدهومحبوبیتیافته
اســت.درســتمانندکرهجنوبــی،محبوبتریننمایشهاســریالهایدرام
است)12(کهمعمواًلشاملداســتانهاییحولمثلثعشق،نزاعخانوادگیو
زنانزیباروی)امافقیر(میگرددکهباپســرانپدرانچائهبولازدواجمیکنندو
ویژگیایندرامهاتمایلبهمرگغمانگیزبازیگراناصلیاســت.برایمردمکره
جنوبی،نمایشهایدرامیاتخلیهروانوپاکســازیروان2استیاگریزگرایانه؛3 
آنهابهخاطراثرگذاریاحساسی،چنداندرموردزندگیواقعیاغراقنمیکنند
وآنرابازتــابنمیدهند،امامردمکرهشــمالیدرامهــایکرهجنوبیرابهدلیل
واقعگرایینســبیاشارجمینهند.تلویزیونکرهشمالیرویاینمسئلهمانور
میدهدکه»بدیبدونمجازاتنمیماند«یا»خوبیدرآخرشکستمیخورد«.
تلویزیوناینکشورحالتیخنثیداردوخوبیوبدیرانهتنهابهدرستیبهتصویر
نمیکشد،بلکهآنرادرراستایمنافعخودتوجیهوتفسیرمیکند.قهرماندرام
کرهشمالییککارگرالگو4ستکهدرنهایتپاداشخودرامیگیرد.ایننهقابل
باوراستونهجالب،اماازاینمسائلچهاستنباطیمیتوانکرد؟اولازهمه،
رشــدســریعبینندگانومشــاهدۀنمایشهــایکرهجنوبیودیگــرفیلمهاو
نمایشهایخارجیممکناســتحکومتراوادارکنــدتادرنحوۀبازیخود
1.  Chingu
2.  cathartic
3.  escapist 
4.  model worker
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تغییراتیایجادکنند.اخبارتلویزیونکرهشمالیدرگرافیکومحیطنمایشقرن
بیســتمیاســت.افزونبراین،منابعمیگویندانواعفیلمهایخارجیامروزه
بیشترازقبلبرصفحهتلویزیونکرهشــمالینقشمیبندد.فیلمهایکرهایو
روســیهموارهدرجدولزمانیتلویزیونجایگاهثابتیدارند،امااکنونـبرای
بافیلمهایبالیــوودیدرحالرقابتبراینمایشهســتند،حتیفیلم مثــالـ
بریتانیایی»مثلبکهامآنرابرگردان5«درسال2010درتلویزیوندولتینمایش
دادهشد.مهمترازهمه،انقالبنصفهنیمهفیلمهایتلویزیونیخارجیدرحال
تضعیفکنترلدولتیاســت.تانیمهدهۀ90،دولتتقریبًاکنترلیانحصاریبر
توزیعاطالعاتدرکرهشــمالیداشتوشایعاتتنهاآلترناتیوبرایآنبود.)13(
درگذشته،بهمردمکرهشمالیگفتهمیشدمردمانکرهجنوبیفقیرترازآنهایند.
)14(ازآنجاکهامروزهتقریبًاتماممردمکرهشــمالیمیداننداینمســائلکاماًل
غیرواقعیونادرســتاســت)آنهمبهخاطرتلویزیونکرهجنوبی(،اینگونه
پیامهاوتبلیغاتبیاعتبارشــدهاند.بهجایآنامروزهدرکرهشمالیاینمسئله
بابشدهاســتکهجنوبیهاآلتدستودستنشــاندۀامریکاییهاهستند.
خصلتدستنشــاندگیهمبازیکهنهاســت،امادرعصراطالعاتدیجیتال

عمریدوبارهیافتهوبرخیرابهخودجذبکردهاست.
فیلموتلویزیونخارجینیزدرحالتغییرنگرشمردمکرهشــمالینسبتبه
امریکاســت.تبلیغاتبهلحاظتاریخیامریکاییهارامردمانیشروروشیطانی
معرفــیمیکــردکــهتنهاهدفشــانبهاســتعمارکشــیدنجهــانونابودی
ـمانندکرهشمالیـاســتکهمقاومتمیکنند.پوسترها،سربازان کشــورهایی
امریکاییرابهمثابۀروانیهاییبهتصویرمیکشــدکهســرنیزهاسلحهخودرابه
شکمکودکانفرومیبرندومادراِنوحشتزدۀاینکودکانکاریجزمشاهدهاز
رویترسووحشتنمیتوانندانجامدهند،)15(امازماندرحالتغییراست؛
5.  Bend It Like Beckham
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بســیاریازفراریانمیگوینددیدگاهشاننسبتبه»عموسام«معتدلترشدهو
فیلمهایهالیــوودیمانندتایتانیکرامشــاهدهمیکنندآنهــمزمانیکهدر

کرهشمالیهستند.
ازنظرسنجیهاوگفتوگوبامردمانکرهشمالیچنینبهنظرمیرسدتعداد
کثیریازمردمبهرسانههایخارجیبیشازرسانههاِیتبلیغاتچِیداخلیاعتماد
دارند.اینمسئلهحتیبرایپیونگیانگیهاییهمکهنگرشیجدیدرموردفرار
ندارندصادقاست.درموردفراریان،بسیاریمیگویندفیلمهاوتلویزیونهای
خارجیبهآســانترکردنفرارآنهابهخارجکمکمیکنــدوآنهارابهلحاظ
عملیواحساسیآمادهمیسازد،حتیبرخیمیگویندفیلمهاوتلویزیونهااین
کنجــکاویرادردنیایخارجتاجاییبرانگیختکهبــهمؤلفهایتأثیرگذاردر
شــکلدادنبهخواستهآنهابرایفرارازکرهشــمالیتبدیلشد.رشدفناوری
یو.اس.بیمیتواندآهنگتغییرراسرعتبخشد.اینیو.اس.بیهااجازهتوزیع
وگســترشسریعمحتواهایرســانهایرامیدهند؛اینفایلهاویو.اس.بیها
بهراحتــیقابلانتقالاندوبارهاوبارهامورداســتفادهقرارمیگیرندوبهراحتی
پنهانمیشــوند)چنانکهپیشازاینذکرشــد(.درکشوریکهمردمشفاقد
دسترسیبهاینترنتاند،ذخیرهدادههاییو.اس.بیاینپتانسیلراداردکهبهمنزلۀ
جایگزینیبرایاینترنتعملکند؛یو.اس.بیهاییکهدرآناطالعاتدیجیتالی
دستبهدستمنتقلمیشود.بههماناندازهکهکامپیوتربهشکلباورنکردنیبه
ســویخانههایمردمکرهشــمالیراهخودرامییابد،بههماناندازهنیزتوانایِی

تضعیِفکنترِلدولتراافزایشخواهدداد.
بااینحالالزمبهذکراستکهانقالباطالعاتینصفهنیمۀپساقحطیهنوز
نفرتروزافزونازرژیمیااشتیاقبرایتغییررژیمرابرنینگیختهاست.بیتردید
وسوسهحرکتبهسویچنیننتیجهگیریهاییوجوددارد،اماشواهِدآناندک
اســت.دلیلیآشــکاربرایآن،اینحقیقتاســتکهدیدگاههــایبیرونیاز
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کرهشــمالیمحدوداســت؛بنابرایننگرشهایاندکیبرایمخالفتبادیدگاه
رسمیکرهشمالیوجوددارد،حتیتلویزیونکرهجنوبیبهطورنسبیبرنامههاو
محتواهایمرتبطباکرهشــمالیراکمترنشــانمیدهد،زیــرامردمکرهجنوبی
چندانعالقهایبهوضعیتشــمالمنطقهغیرنظامیمیــاندوکرهندارند.آن
چیزیهمکهبهتصویرکشــیدهمیشــودیاعقبتراززماناســتیاارتباطیبا
فضایجامعهندارد،کاًلبیربطبودهوموجبلطمهبهاعتبارشانمیشود)مانند
فیلم»روزدیگربمیــر«جیمزباند)16((.اگرفرکانس،تنــاوبوالبتهکیفیت
پوشــشاخبارکرهشمالیوتصاویرتخیلیبهبودیابد،شایدبتواندرموردنتایج

آنهاگمانهزنیکرد.
اگرچهممکناستازمنظریکخارجیامریبرخالِفروالمعمولبهنظر
رســد،مهماســتخاطرنشانسازیمبیشــترمردمکرهشــمالیرژیمرامقصر
مشکالتیکهکشورشانباآندستبهگریباناستنمیدانند.آنهاییکهباتعداد
فراوانیازفراریانکرهشــمالیکارمیکنندگاهیمشــاهدهمیکنندکهفراریان
تمایلیبهابرازنفرتازرهبریرژیمندارند،مگرپسازفرارشانازکشوروحتی
وقتیهمازکشورفرارمیکنند،اگرچهاحساساتیمنفیدرمورددولتورژیم
ازخودبروزمیدهند،ضرورتًاایناحساســاتمنفینسبتبهخودکشورابراز
نمیشــود.چنانکــهانتظارمیرود،بیشــترفراریاندلتنگوطــن،خانوادهو
دوستانیمیشوندکهبهجاگذاشتهاندوحتیدلتنگچیزهاییمانندغذاهایی
میشوندکهباخوردنآنبزرگشدهاند.روشآشپزیکرهایهامنطقهبهمنطقه
متفاوتاســتوگفتهشــدهتجارِتمحدوِدقاچاقبرخیاقالموموادغذایی
وجودداردکهبهفراریانساکندرکرهجنوبیرساندهمیشود.برایاکثریتکره
شمالی،مشاهدهفیلمهاوتلویزیونکرهجنوبیاقدامیسیاسینیست.آنهااین
کارراباهدفســرگرمیانجاممیدهند،آنهمدرســرزمینیکهسرگرمیهای
انگشتشمارمختصخوددارد.)17(اینحقیقتکهبرنامههابهیکزبانارائه
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گاهترشدنمردم،نگرشهایشانبهجهان میشــودآنراجذابترمیسازد.باآ
بیرونهمتغییرپیدامیکندوبرخیحتیبهاینباورمیرســندکهآنبرنامههارا
ازخودشــانبدانند؛امااحتمالاینکهرســانههایخارجیمردمکرهشمالیرا
ترغیببهنوعیطغیانمردمیعلیهحکومتخاندانکیمسازند،امریاستکه

بایدمنتظرماندودید.

خواندن و کتاب های ُکمیک
درهردوکشــور،مردمخوانــدنرابهمنزلۀچیزیکهبامطالعهمرتبطاســت
میبینند.متداولترینکتابهاییکهخواندهمیشودکتابهایدرسیاستکه
قبولیدرامتحانراتســهیلمیســازد.جوانانهردوکشورموضوعاتسنتی
مانند»علم«و»ریاضیات«رامطالعهمیکنند،اماکودکانکرهشمالیمجبورند
بیوگرافیهایتبلیغیکیمایلسونگوکیمجونگایلراهمبخوانند.هواداران
جدیادبیاتنیزوجوددارد،امادسترسیشانبهمحتوایادبیبهخاطرسانسور
وکمبودپولبســیارمحدوداســت.آنهاکهبهقدرکافیپــولبرایدراختیار
داشــتنمجموعهایازکتابهارادارندوصبغهفکریهــمدارندواحتمااًلبا
مجموعهایازنویسندگانکالسیکانگلیسیوروسیآشناییدارند؛تولستوی،
داستایوفسکی،شکسپیر،اوســتینودیکنزدرمیانپرخوانندهترینهاهستند.
رمانتوماسهــاردیباعنوانتس از خانواده دوربرویــل1،باتمدهقانیکهبا
صنعتیشدنسرمایهداریتهدیدمیشود،بهرمانمحبوبیبرایبحثدرمیان

دانشجویانتبدیلشدهاست.
خواندنکتابهایکمدیشــکلیبســیارمحبوبازمطالعهاست.درست
همانطورکهمانگا2درژاپناستوهمریشهاشمانهوا3)18(درکرهجنوبی،کره

1.  Tess of the D’Urbervilles
2.  manga
3.  manhwa
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شــمالیهاهمچنینازکوریمچائــِک4خوب)کتابتصویــری(برخوردارند.
کوریمچائکدرتمامشــهرها،حومهشــهرهاودردکههایقابلحمل5بهنام
چائکمایدای6دردســترساست.ایندکههاازنیمهتااواخردهۀ2000دیده
دولتِیدرحالظهور میشدندوهمچناننمونهدیگریازکاپیتالیسمخصوصیـ
درکرهشمالیاست.چائکمایدایهاازســویکتابخانههاوانتشاراتیهای
دولتیســازماندهیمیشوند.آنهاداستانهایعاشقانهزیادیدارند؛اماتأکید

عمدهشانبرپروپاگانداست.
بااینحال،برخالِفکتابهایجدیتریکهنگرشــیاغلبتحریفشــدهاز
تاریخکرهیاخاندانحاکمرانشــانمیدهند،تبلیغاتکوریمچائکسرگرمکننده
اســتوتفاوتدرهمینجاســت.داســتانهامعمواًلجنگ،جاسوسانیکهبه
واشنگتندیسییاسئولرخنهمیکنندیانبردهاییازنوعداودوجالوت)19(رابه
تصویرمیکشند)کهبهمنزلۀتمثیلهاییازموضعکرهشمالیدربرابرامریکابهکار
بردهمیشــود(.داســتانهایدیگرمانندداستانهایکالســیکقدیمیسونیون
جونگسو7)فرماندهنوجوان8(باتالشکرهایهابرایاستقاللازژاپنسروکاردارد.
عموممردمبهراستیازاینداستانهالذتمیبرندوبهاینترتیب،کوریمچائکدر

زمرۀابزارهایکاراتروظریفترتبلیغاتدردسترسدولتکرهشمالیاست.
چائــکمایدایکتابهایکمیکرابرایفروشیاکرایهارائهمیدهد،اما
فقدانپول،یعنیمردممعمولیترجیحمیدهندکرایهکنند.همچونهرفروشندۀ
دورهگرددیگر،آنهاییکهچائکمایدایراادارهمیکنندازحضوردرمناطق
شــلوغوارائهمحصوالتکمهزینهنفعیکسبمیکنند.بهطورخاصمناطق
مطلوبعبارتاســتازاطرافمدارسودانشــگاههایعنیجاییکهنوجوانان

4.  kurimchaek
5.  portable bookstalls
6.  chaekmaedae
7.  Sonyon Jangsu
8.  the boy commander
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)مهمترینگروههدفمصرفکننده(دررفتوآمدند.ایســتگاههایقطارهماز
مکانهایمحبوباســت؛زیراقطارهایکرهشــمالیبهخاطردیررسیدنها،
رســیدنبدوناطالعیااصاًلنرسیدنشهرۀآفاقاستوجمعیتزیادیدرآنجا
ترددمیکنند.مسافرانخســتهوکسِلخِطشلوغوقدیمیقطار،چائکمای
دایرابهمنزلۀنعمتیآســمانیمینگرند.درمناطقدانشــگاهیپیونگیانگ،
دانشــجویاندرفاصلهاســتراحتمیانکالسهابهچائکمــایداینزدیک
درهایورودیدانشــگاهمیروندتابنشــینندولختیبیاسایندواوقاتفراغت

محدودخودراصرفتورقداستانهایجاسوسبازیوتاریخنظامیکنند.
یکچائکمایداِیمعمولیپیشــنهادنســبتًاقابلتوجهیازجدیدترینو
محبوبترینکتابهایکمدی)جیبی(راداردکهدرکنارنیمکتیچوبییایک
میزقراردادهشدهاست.جلدهایرنگینوگرافیکیکوریمچائکچشممشتریان
رابهخودجلبمیکندهمانطورکهمجالتدردکههاییدرتوکیووهنگکنگ
چنینمیکنند.برخیچائکمایدایهاکتابهایالکترونیکیهمبرایفروش
یاکرایــهارائهمیدهند؛اینکتابهارویدرایوهــایکوچکیو.اس.بیحمل
میشــودوایننشانهدیگریاستاززمانهایدرحالتغییرکرهشمالی.خرید
یککوریمچائکبیشاز1000وونقیمتدارد؛بنابراینترجیحبرایناستکه
آنهارابا100وونکرایهکنند)کمترازدوســنتامریکادرنرختســعیریبازار
سیاه(.بیشترمشــتریاندرکنارقفسۀکتابهایکمیکمیایستندوبهسرعت
تصاویررویجلدراباچشــمخوداسکنمیکنند.برخیکتابخانههایعمومی
هماینخدماتراارائهمیدهند.چائکمایدایهاپرازآجوماهایمیانســال
استکهخواســتاردریافتکارتشناساییبهعنوانبیعانهکرایهکتابهستند.
رویجلدکوریمچائکهاروشنورنگینوداخلشانسیاهوسفیداستوروی
کاغذهاینامرغوبچاپمیشود؛تقریبًابهاندازهکاغذA6هستندوازوسطتا
میشوندتااسکنیامشاهدهبخشهایگرافیکیراپیشازاینکهکرایهدادهشوند
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آسانترسازند.برخیشهروندانکرهشمالیمغرورانهالفمیزنندکهوقتیعجله
دارندمیتوانندظرف10ـ15دقیقهکلکتابرااسکنکنندوازنظربگذرانند.

اگرچهتعدادزیادیکتابفروشیمتعارفدرکرهشمالیوجوددارد،مالکیت
کتابمعمواًلامریالکچریتلقیمیشود؛بنابراینظهورچائکمایدایمهم
اســت،بدینمعناکهادبیاتداخلیدرحالجذبگســتردهترمخاطباناستو
یادآوریمیکندکهتمامتغییراتمربوطبهسرمایهداریکهدرکرهشمالِیامروز
رخمیدهــدضرورتًاتأثیراتــیمنفیبرایرژیــمندارند.بااینحال،شــواهد
روزافزون،اماناقصــیوجودداردکهمیگویدبرخیچائکمایدایهاممکن
استکتابهایغیرایدئولوژیکیاحتیکتابهایکمیکخارجیراانبارکنند.
گزارشاتشاهداندرچندسالاخیرازنسخههایگرافیکِیداستانهایمعروِف
غربیمانندپینوکیوســخنبهمیانآوردهاندکــهدربرخیچائکمایدایهای

محلیقابلدسترساست.

کامپیوترها
کلیشهایاســتاگربگوییمکرهجنوبییکیازکشــورهاییاستکهبیشترین
کابلکشــیهارادرسیارهزمینداردوکرهشــمالییکیازکشورهاییاستکه
کمترینکابلکشــیهارادارد.همچنیندرســتاســتکهتعدادبسیاربسیار
معدودیازکرهشــمالیهادسترسیبهاینترنتدارند.آنهاییهمکهبهاینترنت
دسترســیدارندخانوادههاییازنخبگانحکومتیاند،حتــیآنهاهمتمایلبه
استفادهازآدرسهایایمیلیاهودارندتاآدرسهایرسمیدولتی.)20(بادرنظر
گرفتناینکهدولتکنترلاطالعاترابهمنزلۀابزاریاساسیبرایانحصارقدرت
مینگــردـوالبتهتلویزیــونکرهجنوبیویو.اس.بیهادرحالشکســتناین
انحصارندـبعیداستکهمحرومیتاینترنتیکرهشمالی،باوجودشایعاتدائم
برخالِفآنچهدراوایلدهۀ2010شــروعشــد،بهاینزودیهااصالحشود.با
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وجوداین،تعداداندکیازمردمکرهشمالیدسترسیبهکامپیوتردارندودولتبا
وجودمالحظهمحتاطانهدرمورداینترنت،بهطورمنظمدرپروپاگانداهایخود
ازکامپیوتروتبلتســخنمیگویدوشهروندانرابهآموختنفناوریاطالعات
ترغیبمیکند.میتواناینموضوعراباوضعیتکلیکشــورهایثروتمندتردر
سال1990مقایسهکرد،هرچندهنوزتاحدودیتعداداندکیآنراحفظکردهاند،
ایناحساسوجودداردکهکامپیوترها»آینده«راتشکیلمیدهندوآیندهوابسته
بــهکامپیوترخواهدبود.درســتمانندســال1990،اکثریتچشــمگیریاز

کامپیوترهابهشبکهمتصلنبودند.
لپتاپهاارزشــمندترینوسایلنزدمردمانکرهشــمالیوبهویژهکسانی
محسوبمیشــودکهازمشاهدهرســانههایخارجیبهرهمیبرند.بدیندلیل
لپتاپهاکوچکوقابلحملوازاینروباســهولتبیشتریقابلپنهانشدن
هستند.درجاهاییمانندبازارکانگدونگ1درپیونگیانگ،یکلپتاپچینی
ارزشــیمعادل300دالریابیشــترخواهدداشــت)بســتهبهنــوع،کیفیتو
ویژگیهایش(.برایبسیاریازمردمکرهشمالیاینمبلغزیاداست.لپتاپها
وکامپیوترهایدســتدوماینابزارهارابرایشهروندانمعمولیدردسترستر
قرارمیدهدهرچندبایدبرایآنهم150دالرپرداخت.یکبرآوردمنطقیتعداد
کللپتاپهاوکامپیوترهادراینکشورراحدود4میلیوندستگاهیایکیبهازای
هر6نفرتخمینزدهاســت.حدودنیمیازاینکامپیوترهادرمناطقثروتمندتر
پیونگیانگقرارداردکهبهنوعیدورازدسترسمردممتوسطاست.درخارج

ازپایتختشایدیککامپیوتربهازایهر11نفروجودداشتهباشد.
برخیکامپیوترهابهشبکههایاینترنتیوصلاند.اینهاتنهاباغهایمحصور2 

1.  Kangdong Market
walled gardens  .2؛باغمحصوردرفضایمجازیواینترنتبهمحیطیاشارهداردکهدسترسیکاربرانبهمحتوایوبوخدمات
اینترنتیراکنترلمیکندودرواقعبهISPهااجازۀدسترســیبههر»ُگلی«رادر»باغاینترنت«نمیدهد.شــایدبیراهنباشداگربرای

تقریببهذهنبتوانازمعادلهای»اینترنتپاک«یا»فیلترینگ«استفادهکرد.
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کرهشــمالیاندوبهمنزلۀنوعیاینترنترســمیکرهشمالیعملمیکنند.هکر
جمعیناشناس3روزگاریمدعیرسوخدریکیازاینشبکههاشد،اماازآنجا
کهلینکیاارتباطبادنیایخارجوجودنداشتدرکاینکهچگونهاینامرمیسر
شدهدشــواراست.)21(استفاده»از«ودسترســی»به«بزرگترینشبکهیعنی
شــبکۀکوانگمیونگ4ازدانشــگاههاودفاتردولتیآزادبودهوبرایاســتفادۀ
خصوصییعنیبرایکســانیکهخطتلفنوکامپیوتردارندهمآزاداست.بیشتر
محتوایکوانگمیونگازاینترنِتمعمولگرفتهمیشــودوپسازعبورازبرابر
دیدگانسانســورچیانوارداینشبکۀداخلیمیشود.کوانگمیونگهمچنین
ایمیل،پیامرســانچت،کتابخانهالکترونیک]e-book[،اخبارودسترســیبه

وبسایتهایکرهشمالیهمدارد.
ایــنروزهابازدیدکنندگانازپیونگیانگدوســتدارندبازی»تبلتراپیدا
کن«راانجامدهند.برایاعضاینخبه،یکتبلتچینی،همابزارســرگرمیو
بازیاســتوهمنمادجایگاهواعتبارافراد؛بنابراینمشاهدهجوانانوساکنان
»پیونگاتان«کهدرکافههامینشینندوباابزارهایداخلموبایلیاخودموبایل
بــازیمیکنندوجرعهجرعهقهوهمینوشــند،درحالتبدیلشــدنبهامری
متداولاست.دولتکرهشمالیواردمعرکهشدهوتبلتهایاندرویدخاصخود
راباعنوانســامجییون5تولیدکردهاست.باوجوداین،سامجییونمحصول
واقعًاشمالینیست.سیستمعاملآناندرویداستواجزاءداخلیاشازیکون6 
ـشرکتچینِیتولیدکنندهبرقخانگیکهدرشهرشنژن7مستقراستـمیآید.
اینتبلتهاقیمتیمعادل200دالردارندوبهگفتۀمنبعیکهدرنمایشگاهتجاری
پیونگیانــگموفقبهخریدیکیازآنهاشــد،یکنســخهازبــازیپرندگان

3.  Hacker collective Anonymous
4.  Kwang Myong
5.  Samjiyon
6.  Yecon
7.  Shenzhen



علیه توسعه 90

عصبانــی،1پیدیافوبرخیکتابهایالکترونیکِیازقبلبارگذاریشــدهبر
رویآنهانصبشــدهاســت.قابلیتهــایآنباقابلیــتتبلتهایمعروف
بینالمللیدیگرقابلمقایســهاســت؛البتهبایکاســتثنا.اینسامجییونها
کارکردوایفایندارند.درکرهشــمالیوایفایویژگــیکاماًلبیارزشتلقی
میشــود.)22(باتوجهبهقیمتآنواینحقیقتکهآندستهازشمالیهاییکه
پولدارندمیتوانندمحصوالتخارجیخریداریکنند،بعیداســتکهسامجی
یون»ضربه«یا»آسیب«تلقیشود.بهگفتۀمنابعیدرتمامسطوحاجتماعیو
مناطقجغرافیایی،محصوالتکرهشــمالیعمومًاغیرمحبوبتلقیشدهوهر
چیزژاپنیواروپاییمطلوبتلقیمیگردد،درحالیکههرچیزچینیکمکیفیت
وارزانپنداشتهمیشود،همینجنسچینیبهترازمحصولمشابهشمالیتلقی
میشود.برخیممکناســتسامجییونراتالشتبلیغاتیازسویکرهشمالی
تلقیکنندکههدفشبهرخکشیدن]توانایی[کرهشمالی)برایدنیایخارج(و

البتهایننکتهکهکرهشمالیدرحالپیوستنبهانقالباطالعاتی2است.
مشــاهدۀپیونگیانگیهاییکهازتبلتاستفادهمیکنندجالبتوجهاست،اما
توجهواقعیبایدبهکامپیوترهایشــخصیمعطوفشودکهدرایویو.اس.بیدارند.
براساسنظرسنجیسال2010از250فراری،16درصدبهاینترنتدسترسیداشتند.
باتوجهبهرشــدانفجاریپیشــینیکهدردسترســیبهتلویزیونودی.وی.دیها
مشاهدهشد،منطقیاستتصورکنیماینرقماکنونبسیاربیشتراست.اگرکامپیوتر
ابزاریتصورشودکهازطریقآنتعدادبالقوهبیشماریازمردممیتوانندبهرسانههای
خارجیبرروییو.اس.بیهادسترسییابند،پتانسیلاینکامپیوترهابرایتضعیف
کنترلدولتبراطالعاتبســیارزیاداســت.ترکیبرســانههایخارجیدرکنار
کامپیوترهایشخصیپیامدکنجکاوانۀدیگریهمداشتهاست.کافههایاینترنتی3 

1.  Angry birds
2.  information revolution
3.  PC-bang
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درهمهجــایکرهجنوبیدیدهمیشــوندوبهمنزلۀاتاقهایبازیشــبکهایتلقی
میشوندکهدرآنجوانانمیتوانندبهرقابتبایکدیگربپردازند؛شمالیهاظاهرًااین
کافههایاینترنتیرادرتلویزیونکرهجنوبیدیدهاندوتصمیمبهکپیبرداریازآنها
گرفتهاند؛بنابراینتعدادمعدودیازکافههایشــبکهایاینترنتیدرکرهشمالیدیده
میشوندکهپرازبازیهایکامپیوتریاند.کسانیکهباآنهابازیمیکنندبایدتنها
باشــند.تنهاامکانشمالیهاازاینترنتهمانابهاشتراکگذاشتنفایلهاازطریق

یو.اس.بیهاست.)23(

یومی گامو
یومیگامو4چیســت؟معنایتحتاللفظیآنیعنینوشیدن،موسیقیورقص.
اینســهباهمهستند؛البتهدرهیچکجامانندکره،جاییکهترکیبهرسههنوز
وجــوددارد،اینقدرنمودعینینداشــتهاســت.اگرچهممکناســتفرددر
کتابهایجدِیانگلیســیزباِنمربوطبهکرهچیزاندکــیدرموردآنخوانده
باشد.اومجووگاموبخشمهمیاززندگیدرکرهاست.کلیشهایوجودداردکه
کرهایهاراایرلندیهایشــرقمینامد،امابرخالِفبرخیکلیشهها،اینیکی
بهراســتیواقعیاســت.هرکســیکهمدتیرادرکرهجنوبیگذراندهباشــدبه
شــبهایشادیونوشیدنیهایشبانهآبجووســوجو5شهادتمیدهدکهبه
مدت1یا2ساعتدراتاقنورایبنگ6)کارائوکه7(ادامهمییابد؛جاییکهافراد
میخواننــد،میرقصندوتامبورینهاراباصدایخواننــدهموردعالقهبهصدا
درمیآورند.وقتیبههفتدهۀجداییدرکرهمینگریم،روحاومجووگاموـکه

4.  eumjugamu
5.  soju
6.  noraebang
karaoke  .7؛کارائوکهابزاریسرگرمکنندهاستبرایدوستدارانآهنگهاییکهازطریقصفحهنمایشومیکروفوناینامکانرابرای
افرادمبتدیفراهممیکندتاحینپخشموسیقیبیکالمآهنگهایمشهورواشعارآنهارابرصفحهنمایشببینندوازطریقمیکروفن

بهضبطصدایخودبپردازند.
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ریشههایآنرامیتوانبهسنتشمنباوری1وفستیوالهایباستانیماننددانو2 
رساندـدرفرهنگکرهایریشــهداردوآنهاییکهدرکرهشمالیهستندهنوز

عشقوعالقهایتمامعیاربهآندارند.
رهبرانکرهشمالیهمبیتردیداستثنانیستند.معروفاستکهکیمجونگایل
عاشــقپارتی،3مشــروبخواریقهــار،)24(ومدافعکنیاکهایهنســی4 
گرانقیمتبود.همچنینبسیاریازرهبرانچائهبوِلکرهجنوبیهمچنینبودند.
محفلاوبهنوشــیدنومصرفالکلمعروفبودوفرزندشکیمجونگاوننیز
همینمسیررامیرود،البتهاگردیداردنیسرودمن5،بازیکنبسکتبال،ازشهر
پرترددوونســان6رابتواننمادیامثالیازآنگرفت.ایندو]اونورودمن[سه
روزراصرفنوشیدنحجمزیادیازتکیال،7ودکاودیگرمشروباتکردندودر
جتاسکیازیکدیگرسبقتمیگرفتندودرقایق60متری)200فوتی(خاندان
حاکمباهمسفرمیکردند.»اون«،برخالِفپدرش،مدافعشرابسرخفرانسوی

بودواینشرابهارابهکنیاکترجیحمیداد.
اماعاداتنوشیدنشهروندانمعمولیکرهشمالیچیست؟برایایندستهاز

shamanic tradition  .1؛یکرشــتهباورهایســنتیدربرخیاقوامبدویاست.شمنباورانمعتقدندکهبهوسیلۀتماسباارواح
میتــوانبیماریورنجافرادراتشــخیصدادودرمانکردیادرافرادایجادبیماریورنجکرد.توانپیشــگوییآیندهیکیازباورهادر

شمنگرایاناست.
شمنهامدعیاندکهمیتوانندباروحخودبهجهانهایدیگریسفرکنندوبادیگرارواحتماسبگیرند.آنهامعتقدندبااینکارقادرند

میانجهانمادیوجهانروحانیتوازنوارتباطبرقرارکنند.
Dano  .2؛تعطیالتسنتیکرهایدرپنجمینروزازپنجمینماهکرهایاست.دردورانباستاندراینروزمراسمیمعنویبرگزارمیشد
کهبارقص،شرابوخواندنهمراهبود.دراینروززنانموهایخودرابا»سوسنصغیر«)وج،اگیرترکییاسوسنصغیربانامعلمی
 Acorus calmusیاSweet Flagنوعیگیاهخودرواســتکهدرکنــاررودخانههاوجریانهایآبمیرویدودارایریزومافقیو
استوانهایشکل،برگهایمتناوبوغالفدار،باریکودرازبهطول50تا60سانتیمترودارای2لبهنسبتًاتیزاست(جوشیدهدرآب
میشستندومعتقدبودندمویشاندرخشانمیشود.مردملباسهایآبیوقرمزبرتنمیکردندوموهایخودراباریشهگیاهزنبقرنگ
 the day ofمیکردند.مرداندراطرافکمرخودریشههایزنبقمیبستندتاازشّرارواحخبیثهرهاشوند.اینروزبه»روزخدا«یا

godنیزمعروفاست؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
Dano (Korean festival), accessed on 30 November 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Dano_(Korean_
festival)
3.  partying
4.  Hennessy cognac
5.  Dennis Rodman
6.  Wonsan
7.  tequila
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شهروندانسختاســتکهِتکیالبخرند.بیشترآنهاازمشروباتدولتیمانند
یانگدوکـســول8یاآبجویمعروفکرهشــمالیبهنامتائــهدونگگانگ9در
تعطیالتملیخاصیامراســماســتفادهمیکنندواحتمااًلهرگزنمیتواننداز
تخمیرهایگیاهیقدرتمند)مانندشراببلوبریپائکتوسان10(استفادهکنندکه
میتواندازسویخارجیانهنگامسفربهاینکشورخریداریشود.)25(برخی
فراریانقدیمیحتیمیگویندکهنوشــیدنیکُمسِکر»خوب«)مثاًلخانگی(
همالکچریاســتوعمدتًادرتعطیالتملیاستفادهمیشود.بهطورمعمول،
بطریهاینوشیدنیهایالکلیدرروزتولدکیمایلسونگوکیمجونگایلو
نیزدرســالجدیدو9سپتامبر)روزتأسیسکرهشــمالی(توزیعمیشود.این
روزها،روزهایکارینبوده؛بنابراینمســتیامریمعمولبود.امروزاماچنین
توزیعهاییچندانمعقولنیست،اماازآنجاکهدورۀسرمایهدارِیمتحولکنندهدر
کرهشــمالیاســت،ایــنروزهاســوداگریخصوصــیروزافزونــیدرزمینه

نوشیدنیهایالکلیوجوددارد.
آبجوهــایانبوهدربــازار،مانندتائهدونگگانگ،درهمهجادردســترس
است.همچنین9کارخانۀآبجوسازیدیگردراینکشوروجوددارد،بهاینمعنا
کهدرزماننوشــتناینمطالب،تعدادکارخانههایآبجوســازیدرکرهشمالی
بیشازکرهجنوبیبود.بهتریِناینکارخانههاکیونگهونگ11استکهبارهاو
رســتورانهاییراهمادارهمیکند.سوجومقرونبهصرفهترینوقانونیترینراه
تولیدوســاختاینقبیلنوشــیدنیهادرکرهشمالیاســت،درستمانندکره
جنوبی؛بنابراینمعمولاستکهکرهشمالیهاییراببینیمکهآنرادرپارکهای
عمومیمینوشند.معروفترینبرندســوجویپیونگیانگاست)کهحتیدر

8.  Yangdok-Sul
9.  Taedonggang
10.  Paektusan Blueberry Wine
11.  Kyeongheung
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روزهایسیاســتآفتابتابان1اوایلدهۀ2000درسئولهمیافتمیشد(؛اما
دیگرشهرهاهمسوجویخاصخودرادارند.

همچنین،شــمالیهاهموارهازشرابمونشــاین2خانگیهمبهرهمیبرند.
بهویژهکسانیکهدرحومههاوحاشیههاهستندودرآمداندکی برایاکثرمردمـ
دارندیاهیچندارندـاینتنهاگزینۀدردسترساست.بهطورمعمول،مشروبات
خانگیدربدویترینشکلخودهستند.ذرت،میوهیاجنسینگدریکبطری
یاپارچبرایتخمیرگذاشتهمیشوندوبرایگرمماندنبامجموعهایازلباسها
پوشاندهمیشود.محصولنهاییمیتواندازسویخانوادهسازندهمصرفشود؛
حتیفروختهیاباهمســایگانمبادلهشــود.ایننوعمونشــاینتقریبًاازدوران
سلســلهچوساندرکرهســاختهمیشــد.جنوبیهانیزتادهۀ60ازسازندگان
خانگیشراببودند؛یعنیزمانیکهدولتگایانگجو3)مشروبتندخانگی(را
کارخانهایبخرندکهایمنتر پایاندادومردمراتشویقکردکهسوجویصنعتیـ
است،سوجوهایکارخانهاییاصنعتیباتالشهایصنعتیسازیرئیسجمهور

وقتپارکچونگـهی4مطرحوبکارگرفتهشد.
درکرهشــمالی،اینکارهمچنانادامهدارد.نوشیدنیهایالکلیخانگیبا
نامنانگتائهگی5)یاگاهینانگجو6(معروفاند.بیشــترزنانخانهدارمیدانند
چگونهآنرابســازندوآنهاییهمکهچنینمیکننددرروستایمحلسکونت
خودشهرتیکسبکردهاند.اینزناناگربخواهندمیتوانندمونشاینهایخانگی
خودراواردچرخهکســبوکارکوچکخودکنندوازآنپولیبدستآورند.به
گفتۀیکیازفراریان،فردمیتوانددرآمدخودراباخریدذرت)26(وتبدیلآنبه
نانگتائهگیدوبرابرکندوآنرادربازاربفروشــد.ممکناســتمقداریازآن
1.  Sunshine Policy
2.  moonshine
3.  gayangju
4.  Park Chung-hee
5.  nongtaegi
6.  nungju
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باقیبماندکهخوردهمیشــود)اماقطعًاخوشمزهنیست(.بااینحال،خمارِی
ایجادشدهازسوینانگتائهگیتقریبًااستثناتلقیمیشود.اگرچهنانگتائهگی
غیرقانونیاســت،هرتالشــیبرایمتوقفکردنتولیــدآندرنهایتمحکومبه
شکستاست.آنهاییکهکارشانازمیانبردناینفعالیتبود،بیشازهرکس
دیگریازآنلــذتمیبردند.بهگفتۀیکیازفراریان،حــدود80ـ90درصداز
مردانکرهشمالیروزانهمقداریمینوشند،حتیآهنگیمحبوبهموجوددارد
باعنوان»دوشــنبه،سهشــنبه،چهارشنبه،پنجشــنبه،جمعه،شنبهویکشنبه
بنوش«.7مردانشــمالیبیشازدیگراعضایخانــوادهوبرادرانجنوبیخود
مینوشــند.زنانشــمالیهمکمتراززنانجنوبیمینوشند،امااینهمدرحال
تغییراســت.ازآنجاکهزنانطبقۀکارگرنانآورهستند،آزادیبیشتریدارندو

درعینحال،استرسزیادتریهمدرپایانروزدارندکهبایدمرتفعشود.
وجودنخبگانســرمایهدارروبهفزوندرپیونگیانگکهباســرمایهداراندر
دیگرنقاطکاماًلمتفاوتاند)وثروتروزافزوننخبگانســنتی(بدینمعناست
کهبارهاورســتورانهایجدیدهموارهدرحالشــکلگیریاند.)27(چندین
کارخانۀآبجوســازیکوچکوجودداردکهآبجوهایکمالکلوباالکلزیادرا
تولیدمیکنند.بســیاریازمردانثروتمندترشــهریهرشــبپسازکارآبجو
مینوشند،درستمانندکارگرانسئول.شرابوارداتیوالبتهسوجوهایمالیمتر
نیــزدررســتورانهامحبوبانــد؛بســیاریازایــنرســتورانهابــهصورت
بیستوچهارســاعتهبازندوسرگرمیهایموسیقاییهمارائهمیدهند.ویسکی
متاعیباارزشاست،نهفقطبراینوشیدنبلکهنوعیاعتبارمحسوبمیشود.
یکبطریویسکِیباکیفیتمیتواندباعثشودپلیسنگاهدیگریبهشماداشته
باشــد؛استاددانشگاهبتواندارتقابگیردوتوریستهایخارجیرفتارخاصیبا

شماداشتهباشند.
7.  Weol, hwa, su, mok, geum, to, il Banju
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گزینهدیگرشبگردیبرایشهریهاییکهدرآمدیدارند،پوچانگماچا1یا
بارهایچادری2اســت.این»بار«هایســوجوکهبهرنگنارنجیاســتوبه
صــورتموقتدرکنارخیابانهاَعَلممیشــود،درهمهجــایکرهجنوبیدیده
میشوندودرکرهشمالیهم)الاقلدرپیونگیانگ(تااواخردهۀ80چنینبود
کهازآنزمانموردسرکوبدولتیقرارگرفتند،اماامروزهاینبارهایخیابانیو
کنارجادهایدرحالاحیاشدنوبازگشــتند.برخالِفکرهجنوبی،پارتیهای
خانگیدرکرهشمالیبسیارمتداولاست.اعضایتمامطبقاتاجتماعیمایلند
کهدرخانههاییکدیگرجمعشــوندوباخوردنونوشیدنبهصورتمشترک
تولدهاومراســمهایخاصراجشنبگیرند.درکشــوریکهرفتارعمومیبه
میزاننسبتًاباالییتحتکنترلاست،پارتیخانگیروشیطبیعیبرایبریدناز
دلنگرانیهایبیروناســت.آنهاییکهدرایــنپارتیهایخانگیحضورپیدا
کردهاندمیگویندمیزانخوشگذرانیدراینمراســمهابهحدیزیاداســتکه
موجبشرمساریجنوبیهاست،بهگونهایکهحتی»یکسورهمبهجنوبیها
زدهاســت«.یکیازفراریانشــمالیمیگویدلذتیراکهدراینمیهمانیهای
خانگیبرده،هرگزدرسئولنداشتهاست.اوودوستانشباموسیقیپاپغربی
وکرهجنوبیمیرقصنددرحالیکهلیوانهاینانگتائهگیرابهممیزنند.آنها
یو.اس.بیها،دی.وی.دیهاوام.پی.تریپلیرهارابهاســپیکریبزرگوصل

کردهوفایلهاییو.اس.بیرااجرامیکنند.
دانشــجویاندرپیونگیانگباخانوادههایخودزندگیمیکنند،درســت
مانندهمتایانشاندرسئول.اینمســئلهبرگزاریپارتیهایخانگیرابرایشان
دشوارمیسازد،اماراهحلآنهابرگزاریاینپارتیهادرساختمانهایمتروکه

1.  pojang macha
tent bar  .2؛بارهاییکهبهصورتچادرهایبرزنتییاپالســتیکیدرنقاطمختلفَعَلممیشودتاعابرانبتوانندبدوندغدغهلبیتر

کنندولختیبیاسایند؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
Esther Oh & Frances Cha (23 March 2012), Guide to pojangmacha: Why Koreans love drinking in tents, 
http://travel.cnn.com/seoul/drink/pojangmacha-guide039741-/
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اســتکهتعدادزیادیازآنهادرشــهروجوددارد؛حتیشایعاستکهبرخی
عاشقانجوانبرایبرقراریروابطجنسیبهداخلاینساختمانهایمتروکه
میروند.برخالِفعرفرایجوباورعمومی،3بســیاریازدانشجویانازاینکه
برایمشارکتدرکاراجباریکشاورزیبهحومهشهرهافرستادهشوندبهراستی
لذتمیبرنــد.اگرچهایــناقدامموجبخشــمخانوادههامیشــودکهچرا
فرزندانشــانازآنهاجداوبهجایحضوردردانشگاهبهمشاغلپسِتدوراز
خانهگماردهمیشــوند،خوددانشــجویاناینرابهمثابۀفرصتمینگرندتاهر
شــبپارتیبرگزارکنندوباجنسمخالفحشرونشریداشتهباشند.درمیان
تمامطبقاتاجتماعیدرکرهشــمالی،اینپارتیهااغلببامشارکتفردیکه
گیتــاریادیگرآالتموســیقیرامینوازدوبهتنهایــیمیخواندروحمیگیرد.
همچونهرجایدیگر،کســیکهمیخواندومینوازدازمزیتهایاجتماعی
برخورداراســت،مانندتواناییتأثیرگذاریبرزنان.ســوجوکمکمیکنداین
لحظاتخوبغلیانبیشتریداشتهباشد،اگرچهممکناستبرقهمبرود)و
احتمااًلچنیننیزمیشــود(،صاحبانپارتیخانگیباافروختنشمعمراسمرا

ادامهمیدهندولذتراازخوددریغنمیکنند.
دستگاههاوادواتکارائوکه)درکرهجنوبیبهنورایبنگ4ودرکرهشمالیبه
هوامیونگبانجویوما5معروفاســت(کهکلکسیونآهنگهاوقطعاترابرای
خواندنکارائوکهآمادهمیســازدونیزگاهیمیتواننددرخانههایکســانیکه
درآمــدقابلقبولــیدارندیافتشــود.ایندســتگاههانقطۀاتــکاءاتاقهای
آهنگخوانیدرکرهجنوبیهســتند،امابرایبیشــترمردمسئولممکناست
اســبابشــگفتیباشــدکهتصورکننــدپیونگیانگیهاایندســتگاههارادر
آپارتمانهایخودنگــهمیدارند.)28(خوانندگانعــددیراتایپمیکنندکه

3.  conventional wisdom
4.  noraebang
5.  Hwamyeon Banju Eumak
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منطبقاستباقطعهموسیقایییاآهنگموردانتخابشانونسخهایکهباادوات
موســیقیاجرامیشــود،صدایشبلندترازاسپیکراســت.اشعاررویصفحۀ
کامپیوتریدیدهمیشودوفردمیتواندبامشاهدهآناشعارآهنگخودرابخواند،
درحالیکهدوستانشمیرقصندودستمیزنند.درجاییکهمیکروفوننباشد،
افرادیکهمایلبهخواندنهستندباگرفتنقاشقیدردست،درنقشمیکروفون،

تظاهربهتقلیدمیکنند.
اینروزها،کرهشمالیهادسترسیروزافزونیبهموسیقیهایخارجیدارند.
اینامرباام.پی.تریپلیرهامیســرشدهاست.پلیرهایارزان)وخودفایلهای
ام.پی.تری(ازچینآوردهودرجانگمادانگحدود8دالرفروختهمیشوند.
اینرقمبرایافرادبهراســتیفقیررقمیبسیارباالســت،امابرایخانوادههای
تجارتپیشــهوهرکسدیگریکهتوانســتهباواقعیتســرمایهداریجدیددر
کرهشمالیسازگارشود،اینمبلغ،پولیدردسترساست.والدینبراینوجوانان
خــودام.پی.تــریپلیرهایــیبااهــدافآموزشــیمیخرند؛امــاجواناناین
ام.پی.تریپلیرهارابیشازهرچیزباموسیقیکرهجنوبیپرمیکنند.موسیقی
پاپکرهشــمالیراهرگزنمیتوانبــهبیروحبودنمتهمکــرد؛البتهآهنگهای
عاشــقانهزیادیوجوددارد،اماابیاتشنســبتًابدونالفاظرکیکشدهاست.
آهنگهایــیوجــودداردکههیچجوانیاصــاًلنمیخواهدبــهآنگوشکند.
آهنگهاییکهازخانوادهحاکمتمجیدمیکند،شنوندهراترغیببهکارصادقانه
وسرسختانهمیکندیاخاطراتینوستالژیکازموطنومادرانرابهیادمیآورد.
)29(گاهی،مردمازاینآهنگهاُجکهاییمیسازند.یکیازمصاحبهشوندگان
ازدانشجویانیدرپیونگیانگسخنمیگفتکههروقتازکالسدرسخارج
میشــدندیکیازآهنگهایتبلیغاتیقدیمیباعنوانناگاجاناگاجا1)پیشبه

سویجلو(رامیخواندند؛البتهبهشکلیطنزآمیز.
1.  Nagaja Nagaja
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موســیقیکرهجنوبیدرموردعشق،مسائلجنسیوجداییوطالقاست؛
موضوعاتیکهبرایجواناناعمازدختروپسرجالباست.الزمبهذکراستکه
مردمکرهشمالیروباتنیستندوبههمیندلیلموسیقیپاِپمحلیفضایزیادی
رویام.پی.تــریپلیرهایجواناناشــغالنمیکند.باوجــودغیرقانونیبودن
موسیقیکرهجنوبی،اینموضوعرخمیدهدودراختیارداشتنآنبرابراستبا
مجازات.همچونتلویزیونوفیلم،آنهاییکهفرزندانشاندرحالگوشکردن
بهموسیقیکرهجنوبیهستندبازداشتمیشوندوبایدآمادگیپرداخترشوهرا
داشــتهباشــند.اگرچنیننباشد،ممکناستشــغلخودراازدستبدهندیا
اتفاقیبدترازآنسرشــانبیاید؛امااینتهدیدهاجوانانراازشــنیدنموسیقی

دلخواهکرهجنوبیبازنمیدارد.
اینبدینمعنانیستکههیچکسبهموســیقیپاپکرهشمالیگوشندهد.
بسیاریازآهنگهایکرهشمالیصداییشبیهبهصدایپایاسِبیورتمه2رورا
داردواینموســیقیتحتتأثیراینکا3یژاپنیاستکهطیدوراناستعمارژاپن
واردکرهشد.اینسبکیاســتکههنوزدرمیانکرهایهایکهنسالدوسوی
منطقهغیرنظامیمحبوباست.اگرچهدرموردکرهشمالیتأثیرقاطعشورویرا
همبایدذکرکردکهصدایموسیقیاشُاپراگونهتراست؛هرچندمانندکرهجنوبی
ازابزارهاییبرایکاهشضربصدااســتفادهمیکنند.یکیازنویســندگانبه
یو.اس.بیمتعلقبهرانندهاتوبوسکرهشــمالیدستیافتکهشاملحدود200 
مــوردازاینقطعاتبود.بســیاریازاینقطعاتشــاملاشــاراتبیپایانبه
چنگونیم4 یا»ژنرالمحترم«بودوبقیهبهنامکیمجونگایلمعروفبودند.)30(
شایدبتواناشعاررانادیدهگرفت،امامیتوانبهراحتیتصورکردبسیاریازاین
قطعاتموسیقاییازباندهایضبِطرانندهتاکسیهایسئولشنیدهشود.چندین

2.  trot or bbongjjak sound
3.  enka
4.  Janggunnim
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اقدامموسیقاییبرجســتهدرکرهشمالیشکلگرفتهاستکههمگیمؤسسات
ملیاندوازســویدولتشکلگرفتهاند.ازجملهمحبوبترینهاگروهموسیقی
الکترونیکیپوکونبو1استوگروهموسیقاییوانگجائهسان.2هردودردهۀ80 
تأسیسشدندوهردوبهنامنبردهایی3هستندکهکیمایلسونگدرآنهاجنگیده
بود.همچنینارکستراونهاســو4هموجودداردکهدرآنریسولجو،5همسر

کیمجونگاون،روزگاریدرآنمیخواند.
بهنوشــتۀمقالهایکهدرروزنامهچوســونایلبو6یکرهجنوبیمنتشرشد،
اعضایاینگروههاازســویجوخههایآتشدرســال2012اعدامشدند.این
مقالهدرادامهنوشــتخوانندهاینگروهبهنامهیونسونگوول)31()ازگروه
الکترونیکیپوچونبو(معشــوقهســابقکیــمجونگاونبودکــهپسازمرگ
کیمجونگایلدردسامبر2011ـکهدرمسیرپیوندآنهاقرارگرفتهبودـروابط
خودبا»اون«راازســرگرفتهبود.حضورریسولجوبدینمعناستکههیون
سونگوولبایدبرودوبههمیندلیل،اینخوانندهبههمراهچندیننفردیگربه
جرمقانونشکنیدرزمینهپورنوگرافیدستگیرشد؛حتیادعاهاییوجودداشت
کهریسولجونیزدرگیرپورنوگرافیبودواینکهادعایاعدام»وول«راهیبرای
پنهــانکردناینمســئلهبــود.بااینحــال،حقیقتامرایناســتکهچنین
داستانهاییبهنوعیغیرقابلاعتمادند.روزنامۀچوسونایلبوـکهبرخورداراز
مشتاق ارتباطاتخوببادولتکرهجنوبیوسازماناطالعاتیاینکشوراستـ
تفتدادنداســتانهاییمبتنیبرمنابعاطالعاتیبیناماستکهموجبمیشود
1.  Pochonbo Electronic Ensemble
2.  Wangjaesan Light Music Band
Battle of Pochonbo  .3؛نامنبردیدرکرهشمالیکهدر4ژوئن1937بهفرماندهیکیمایلسونِگ24سالهعلیهاشغالگرانژاپنی
درگرفــت.اینجنــگجایگاهویژهایدرتاریخکرهشــمالیدارد.نبردپوکونبونبــردیبودبرایانتقامگرفتنازبیرحمیوقســاوت
»امپریالیســتهایژاپنیعلیهمردمکره«.ایننبردباشلیکهواییکیمایلسونگآغازشد.باآغازجنگپاسگاههایپلیس،ادارات

پست،دبستان،آتشنشانیهایژاپنیودیگراماکنمتعلقبهنیروهایژاپنیدرکرهشمالینابودشد؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
Battle of Pochonbo, accessed on 2 December 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Pochonbo
4.  Unhasu Orchestra
5.  Ri Sol Ju
6.  Chosun Ilbo
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کرهشمالیکشــوریاهریمنی،غیرعادییاهردوبهنظربرسد.)32(برعکس،
اینموضوعموضعســرویساطالعاتکرهجنوبــیرادرداخلتقویتمیکند
بهویژهدرعصریکهبادرخواســتهایدائمبرایاطالحسیاســیکاریهایش
دستبهگریباناســت.ازآنجاکهتأییدیاتکذیباینداستانسراییهابینهایت
دشــواراست،گزارشگرانبینالمللیآنهارابهمنزلۀحقیقتمینگرندوآنهارا
بدوندخلوتصرفیبازنشرمیکنند.درموردهیونسونگوول،نویسندگاناین
زنده بهگفتۀمنبعیبســیارموثقـ کتــاببهیقینمیتواننــداظهاردارندکهاوـ

است.خانمهیونهمهنوزازچشمرژیمنیفتادهاست.
صرفنظرازاین،بهنظرمیرسددولتبهطورضمنیاذعانکردهکهپوکونبو،
وانگجائهســانوامثالآناکنونقدیمیشدهاند.شــایددرپاسخبههالیویا
موج7غیرقابلتوقفیکهازجنوبمیآید،شمالیهااکنوننسخهخاصخود
ازگروهدختران8رادارندکهبادامنکوتاهومدلمویپرزرقوبرقکاملشــده
است.گروهمورانبونگ،9کهظاهرًاازسویشخصکیمجونگاونپایهگذاری
شد،بهمنزلۀنمادتالشهایدولتبراینشاندادنمدرنیتۀخوشرنگولعاب
درعصر»کیِمســوم«تلقیمیشــود.برخــالِفگروهدخترانکــرهجنوبی،
مورانبونِگکرهشمالیابزارآالتموسیقاییخاصخودرامینوازد.همانطور
کهازفارغالتحصیالنستارهسیستمیکهفستیوالآریرانگ10راسامانمیدهند
انتظارمیرود،اجرایشانبسیارجدیوخشکاست.آنهابهطورچشمگیری
نســخههایبهروزازآهنگهایقدیمیانقالبــیرااجرامیکنندوحتیگفته
میشودمغازلههاییهمبافرهنگامریکاییدارند؛برایمثالآهنگهاییباِتم

Hallyu  .7؛معادلانگلیسیآنThe Korean Waveاستکهاشارهداردبهافزایشمحبوبیتجهانیفرهنگکرهجنوبیازدهۀ90 
بهبعد.باشروعقرن21،کرهجنوبیبهصادرکنندهمهمیدرزمینهفرهنگپاپوتوریسمتبدیلشدهاستوگسترهفرهنگیاینکشور

بهشرق،جنوبوجنوبشرقآسیاهمسرایتکردهاست.
8.  girl band
9.  the Moranbong Band
10.بازیهایدستهجمعیآریرانگیاجشنوارهآریرانگ:هنرهاینمایشیمتداولدرکرهشمالیاستکههرسالهمعمواًلدراوایلماه

اوتآغازمیشودوحدود10سپتامبربهپایانمیرسد.
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راکی)رمبو(میسازندیاآهنگهایمیکیموس1رااجرامیکنند.هیچیکاز
اینهادردورانکیمجونگایلرخندادهاست.بااینتفاصیل،سبکوسیاق
آنهابیشــتردهۀهشتادیاســت؛پاپکرهجنوبیقرنبیستویکمیاستو
گروهمورانبونگنمیتواندبهدرستیتوجهجوانانشهریکرهشمالیرابهخود
جلــبکند،اگرچهمویکوتاهشــانبهنوعیبرایجوانانطبقهمتوســطدر

پیونگیانگمحبوباست.

سفر و اوقات فراغت
برایعامۀمردمکرهشمالی،تصورایدهسفرخارجیدشواراست.سفرخارجی
برایافرادخارجازحلقۀنخبگانیاطبقهتجاریهمغیرقانونیوهمبهشــدت
عجیباست.متأسفانه،سفرداخلیهمبرایبسیاریازمردمامرینادراست،
هرچندبهتدریجدرحالافزایشمیباشــد.برایشهروندانکرهشمالیسفربه
مکانهایخارجازمنطقهخودشــانغیرقانونیوممنوعاست،مگراینکهبرای
آنهااجازهصادرشود.)33(زمانیهمکهاجازهصادرمیشود،زیرساختهای
فاجعهباراینسفرراطوالنیوبسطاقتفرسامیسازد.اغراقنیستبگوییمکه
کرهشمالی80ســالپیشدارایخطآهنبهتریبود؛قطعیبرقوخرابیهای
ممتد،یکسفرمعمولیراتایکهفتهیابیشتربهدرازامیکشاند.تعجبیندارد
کهمردمزیادیدرکرهشمالیهســتندکههرگززادگاهخودراترکنکردهاند.در
نظرچنینمردمانی،پایتخت،پیونگیانگ،ممکناســتبخشیازیککشور

متفاوتباشد.)34(
سوارشــدنبراولینقطارکرهشمالیتامدتهارویدادیخاطرهانگیزتلقی
میشد.مردانبهطوراخصبرایاولینبارآنراطیخدمتنظامیتجربهکردند،
یعنــیزمانیکهبرایخدمتدرفالنواحدنظامیخاصبهنقطهایازکشــور
1.  Mickey Mouse
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اعزاممیشــدند.اگرکسیسوارقطاردرکرهشــمالیشود،تعدادبیشماریاز
اونیفورمهایارتشــیرامشــاهدهخواهدکرد.احتمااًلدویاسهواگنمختص
نیروهاینظامیخواهدبود،اماشــایداینهمکافینباشــد؛کوپههایدیگردر
واگنهایدیگرهمممکناســتپرازســربازباشد.بااینحال،اینروزهانوع
جدیدیازمســافردرحالظهوراست.اززمانطلوعســرمایهداریتودهای،2 
تعدادروزافزونیازمســافرانسوداگرمبادرتبهمسافرتبهاقصینقاطکشور
کردهاند.ازآنجاکهپولنقشحاللمشــکالترادارد،ازرشــوه)35(میتوان
جهتکســباجازهبرایسفرازجاییبهجایدیگراستفادهکرد.ارزیابیهای
مربوطبهرشوهکهبرایورودبهپیونگیانگالزماست،از15تا30دالر)قابل
پرداختبــهارزخارجیمانندیوانچین(متغیراســت.)36(همانطورکهدر
فصلاولگفتهشد،عذرهاییمانندموارددرمانییانیازبهدیداربایکیازاقوام
بیمارممکناستازســویمقاماتفاسدپذیرفتهشود.اینبهسوداگراناجازه
میدهــدواحدهایکاریخودراتــرکوبهمراکزتجاریســفرکنند)مثاًلبه
چونگجین(وکاالهارابهصورتعمدهبخرند.سپسممکناستبهشهرهایی
بروندکهمسیرهایارتباطیدرآنجاکماستوبرایسودبیشترکاالهایخودرا

درآنجابفروشند.
رشدسفرهایتجاریبینشهریوندرتخدماتسفرباقطاربدینمعناست
کهقطارهایکرهشمالیمملوازآدماست.مسافرانشانهبهشانههمایستادهودر
هــممیلولندوکیفهایاچمدانهایخودرادرهرکجاکهبتوانندنگهمیدارند،
حتیدرتوالتهایکوچکقطار.پیامدجالباینمســئلهایناســتکهقطار
اکنونبیشازگذشــتهبهفرصتیگرانبهابرایاجتماعیپذیریوکنشمشترک
تبدیلشدهاست.اینسخنبدینمعناستکهنشستهایغیررسمیچهارنفر
یابیشتربهطوربالقوهدرکرهشمالیممنوعووجودهرگونهفعالیتگروهیدوراز
2.  grassroots capitalism
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نظرمقاماتدشــواراست،اماقطاراســتثناقابلتوجهاستواینحقیقتکه
مسافرانممکناستهرگزیکدیگررانبینندآنهاراجسورترمیکندکهبایکدیگر
شفافتروصریحترباشند.کرهجامعهایاستکهدرآننمایشوداستانگوییهای
زندهراارجمینهندوبدینترتیب،کســانیهستندکهضمنسفرهایطوالنیبا
راهآهنآهنگگوشمیدهندیامیخوانند،ُجکمیگویندیاداستانهایزشت
وآنچنانیتعریفمیکنند.مهمتراینکه،معروفاســتمسافرانقطاراخبارو
شــایعاتراباهمبهاشــتراکمیگذارندوحتیازمقاماتانتقادمیکنند.این

دومیشایددرمحیطهایعمومیدیگرکاماًلغیرقابلتصورباشد.
امــادرموردتعطیالتچطور؟بهطورقــراردادی،تعطیالتواقعینادر
است.واحدهایشغلیسفرهایدستهجمعیبهدیگرنقاطکشوررابهویژه
کوههاییمانندچیلبوســان،1پائکتوســان2وکومگانگســان3سازمان
میدهند،اماآحادافرادقادربهانتخابمقصدخودنیستندوفرصتاندکی
برایاســتراحتدارند:برنامههایســفرپرازفعالیتهایگروهیسیاسی
اســت.تنهاطبقهایکهقادراستبهسواحلیاشــهرهایساحلیمانند
ُونســان)البتهغیرازبومیها(بروداعضایگروهحاکمهستند.آنهاتنها
افرادیباوقتبازهســتندوآنقدرپــولدارند؛کهازخرجومخارجهتلو
غیرهبرآیند،امادرعصرسرمایهداریجدیدکرهشمالی،فرصتهایفراغت
برایاعضایموفقترطبقاِتنوظهوِرسوداپیشهوتاجرپیشهدرحالظهور
اســت.گروهیکوچک،اماروزافزونازمردمانیبادرآمددردســترسو
وقتآزادوجوددارد.برخیازآنهاحتیماشــینهــمدارند.درآنچهنفع
مســتقیمیبرایاینگروهدارد،توریسمداخلیازسوی»کمیتهخلقشهر

1.  Chilbosan
2.  Paektusan
3.  Kumgangsan
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گهیهایتبلیغاتیدررودونگســینمون5یا پیونگیانگ4«وازطریــقآ
روزنامهکارگران6)مهمترینرسانۀدولتی(درحالتبلیغوترویجاست.در
اوت2013،کمیتهخلقشــهرپیونگیانگبلیتیبرایســفریسهروزهبه
ساحلریونگسوپو7ارائهدادکهدرجنوبغربپیونگیانگودرجنوب
استانهوانگایقراردارد.اینمکانهانهفقطبرایواحدهایکاری،بلکه

برایخانوادههانیزدردسترساست.
گزارشهایخبریتلویزیونینیزدرحالتوســعهوترویجوارتقایتوریسِم
ســاحلیدربهاروتابســتان2013بودند.اینگزارشهاتعدادزیادیازمردمرا
نشــانمیدادکهدرحالشــناووالیبالســاحلیدرســاحلماجون8نزدیک
هامهونگبودندواینحسرامنتقلمیکردکهاینهافعالیتهاییاندکههمهدر
آندخیلاند،البتهایندرســتنبود،مردممعمولیکرهشــمالیهمچناندرفقر
مطلقبهسرمیبرندوازاینرو،فاقدپولوزمانبرایگذراندنسهروزدرمناطق
ســاحلیهستند،امااینحقیقتکهمقاماتدرحالبازگشاییمناطقیبهروی
عمومباپولنقدباشندکهدررزرِونخبگانوعواملخودشاناستوحتیآنرا
تبلیغکنند،ســخنهایفراوانیدرموردتغییرنگرشهــادرموردمصرفگرایی

حلقههایرسمیدردلدارد.
ایناقدامتمرکزجدیدیازســویدولتکیمجونگاوناســتبرفراغتو
فعالیتهایورزشــی.اززماندرگذشتکیمجونگایلـحاکمیکهبهخاطر
پروپاگاندایدولتیبهسویترویج سیاســتابتداارتشیاسونگانشــهرهبودـ
تصویریمبتنیبررفاهوموفقیتوحتیخوشی]درکرهشمالی[چرخشکرده
است.پروژههاینمایشی9کیمجونگاونبازتابچنینچیزیاست:تفریحگاه
4.  Pyongyang City People’s Committee (PCPC)
5.  Rodong Shinmun
6.  The Workers’ Paper
7.  Ryongsupo Beach
8.  Majon Beach
9.  pet projects
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اســکیسواریماســیک1معروفترینمورداســتوتمپارکها2،سینماهای
سهُبعدیونمایشدلفینهاهمهمینطور.بیتردیداینمسائلباسبکفردیو
ســنوســالجوانیاوجوردرمیآید)بهویژهاگرباپدرپیرشمقایســهشود(،
درعینحــالاینکارهاکارکــرددیگریهمدارد:اینکــهموجبخلقچهرهای
تأثیرگذارازاودرداخلمیشودواجرایاینپروژههادرقالبفیلسفید3تعریف
میشودکهگرانبدستمیآیند،ولیحاصلچندانیندارند،اماهمزمان،تردیدی
نیستکهپروژههاییمانندسینمایسهُبعدیوتفریحگاهاسکیدرکشوریکه
رفاهوحتیابتداییترینزیرســاختهارؤیاهاییدورازدسترسهستندبهمنزلۀ

کاالهاییفرقهگونه4هستند.
اگرچهبایدامیداندکیبهرفاهوموفقیتدولتی]رفاهیکهدولتآنرابهارمغان
میآورد[داشتوعملکردگذشتهشاهدیبراینامراست.کرهشمالیطی10ـ15 
ســالآینده»احتمااًل«جادههاوایســتگاههایراهآهنبهتریخواهدداشــت.با
طنیناندازشــدنفورانساختوسازدرپیونگیانگ،اندکیپولواردراهآهنیشده
اســتکهروسیهرابهکرهشمالیوصلمیکند)ناممستعارآنجادهابریشمآهنین5 
1.  Masik
theme parks  .2؛تمپارکمجموعهایازجاذبههایتفریحی،رایدها)سرســره،ترنهواییو...(ودیگررویدادهایسرگرمکننده
است.درواقعتمپارکنوعیمشخصومتمایزازپارکتفریحیاستکهمعمواًلبهشکلیبسیارپیچیدهوباجزئیاتفراوانحولیک
موضوع،داســتانیاافسانهاصطالحًاتمینگ)Theming(شدهاســت.تمپارکهابازدیدکنندهراوارددنیاییخیالیمیکندکهدرآن
واقعیتبرایمدتیبهحالتتعلیقدرمیآید.تمپارکدارایمحوطهســازی)Landscaping(،سازههایمختلفوجاذبههاییاست
کهبراساسیکیاچندداستانوافسانۀمشخصوخاصتمینگشدهاند،مثاًلدیزنیلند)Disneyland(درآناهیِمکالیفرنیا،برمبنای
گنجانیدنچندتمپارکدریکفضابناشدهاست.تمپارکسرزمینفردا)Tomorrowland(دردیزنیلندبرمبنایکهکشانوآینده
ســاختهشدهاست،سرزمینغربوحشی)Frontierland(دیزنیلندبرمبنایغربوحشیآمریکاودورانگاوچرانهاساختهشده
است،سرزمینماجراجویی)Adventureland(دیزنیلندبراساسجنگلهایدوردستآفریقاوآسیاوآمریکایجنوبیخلقشده

است.تاریخچهاینپارکهابهتمپارکسرزمینبابانوئلسال1946درایندیانایایاالتمتحدهآمریکابازمیگردد.
white elephant  .3؛فیلسفیداصطالحیاستبرایاشارهبهداراییهاییکهمالکآنهانمیتواندبهسادگیازبنِدآنهارهاشودو
درعینحالمیزاناستفادهومفیدبودنشاننسبتبههزینۀنگهداریشانناچیزاست.ایننامگذاریاشارهبهداستانپادشاهکشورسیام
داردکهگفتهمیشودیکیازفیلهایمقدسسفیدمورابهیکیازدرباریانکهازچشمشاهافتادهبودهدیهدادوبااینکهاینهدیهبهظاهر
مایۀافتخاربود،هزینههایشبهقدریزیادبودکهبیشــترموجببدبختیوفالکتصاحبششــد.دراقتصادسیاســی،فیلسفیدبه
پروژههایسرمایهگذاریگفتهمیشودکهگرانبدستمیآیند،ولیحاصلچندانیندارند.پروژههایفیلسفیدبهمثابۀابزارمریدپروری
توسطسیاستمداراناستفادهمیشود.ایندستهازسیاستمدارانباتعهداتمشکلسازیکهدرقبالگروههایخاصمتقبلمیشوند

عماًلدرجهتاجرایشیوههایناکارادرتوزیعگامبرمیدارند؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
White elephant, accessed on 5 December 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/White_elephant
4.  cargo cultish
5.  iron silk road
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اســتکههدفشپوشــشدادنکلاوراسیاســت(،ودوجادهاصلیکهچینو
راجین6وپلرودخانهیالو(. کرهشــمالیرابههممتصلمیسازد)جادهوونجونـ
هامهونگ7اســتکهدرزماننگارشاین )37(پروژهمهمدیگرجادهوونســانـ
کتابهنوزدرحالساختبود.بودجهاینپروژههاازچینوروسیهتأمینمیشود
وهدفآنارتقایبدهوبســتانباکرهشــمالیوبهویژهتسهیلدسترسیروسیهبه
آبهایگرمونیازچینبهمنابعطبیعیاســت.ازآنجاکهایندوکشورکرهشمالی
رابهمنزلۀســرزمینفرصتهامیبینند)باوجودمشکالتفراوان(،حجموتعداد
ســرمایهگذاریهاییازاینقبیلدرحــالافزایشاســت.)38(احتمااًلروزی
ماشــینهایبیشتروبیشتریدراینجادههایجدیدترددخواهندکرد.کسانیکه
بهطورمنظمازپیونگیانگودیگرشهرهایمهمبازدیدمیکنندمیگویندبهوضوح
مالکیتخودرودرکرهشــمالیبهآهستگیدرحالافزایشاست.اینامردرنتیجۀ
بازاریشدنوسرمایهدارِیدرحالظهوراست،بهویژهنوعدولتیـخصوصی]یا
همان»خصولتِی«رایجدرزبانفارســی[کهنخبگاندرحالمهارتیافتندرآن
هســتند.جالبخواهدبودکهببینیــمآیااینفرایندتأثیریبــرنمادینترینجنبۀ
حملونقلجادهایدرپیونگیانگداردیاخیر،یعنینمادمعروفدخترترافیک8 
کهبهمنزلۀنوعیســیگنالانســانیبرایترافیکعملمیکند.اینروزها،حتی
ترافیکهایکوچکدرپیونگیانگدیدهمیشــود،چیــزیکهبهگفتۀدیپلمات
مستقردرپیونگیانگ،تاسال2012دراینکشورامریتخیلی9بود.اگراینروند

ادامهیابد،بیتردیدچراغهایراهنماییورانندگیجایگزینآنخواهدشد.

نیکوتین و دیگر اقالم نشئه آور
سیگارکشــیدندرمیانمردانازتمامطبقاتاجتماعیدرکرهشمالیامری
6.  Wonjon-Rajin road
7.  Wonsan - Hamhung Road
traffic girl  .8؛بهافسرانزنیگفتهمیشودکهدرکرهشمالیسرچهارراههاهدایتونظارتبرعبورومرورخودروهارابرعهدهدارند.
9.  science fiction
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رایجاست.)39(برخیتنباکویخودراباتکهکاغذهاییازروزنامهرودونگ 
ســینمونبهممیپیچند)البتهبااحتیاطکاغــذراپارهمیکنندتامباداعکس
اعضایخاندانحاکمهمپارهشــود(وبرخیدیگربرندهاییراازسیگارهای
محلیکهدرکرهشــمالیدردســترساستمیِکشــند.کیمجونگاونهم
ســیگاریاســت،درســتماننــدپــدروپدربزرگــش.بــرایکمــکبه
پیونگیانگشــناسهایسرسخت،دراینجامیتوانآشــکاراگفتاولویت
»اون«ســیگاربرندداخلیبانام7/27است،نامآنبرگرفتهازتاریخیاست
کــهجنگکرهپایــانیافت.هرپاکتازاینســیگارهادرمغــازۀهتلهای
پیونگیانگ300ووناست؛یعنی3دالربهازایهرپاکت،سهبرابرگرانتراز
سیگارهایاستانداردبرند.)40(احتمااًلمعروفترینبرندسیگاردرخارجاز
اینکشــور»پیونگیانگ«نامداردکهنامشبرگرفتهازشرکتسرمایهگذاری
مشترکتنباکویپائکساِنپیونگیانگ1است؛سرمایهگذاریمشترکمیان
چینوکرهشمالیکهباسرمایۀ4میلیونیوروییدرسال2008تأسیسشد.با
وجوداین،اینها»بهترین«سیگارهایمحلینیستند.اینروزهاافتخارازآِن
7/27یایکبرندمحلیدیگربانامسائهبوم2است.تاهمیناواخر،یکبرند
بینالمللیبانامکراِونِای3همبرندیبودکهبســیاریبهدنبالشبودند.تولید
امریکا4)بات(و آندرکرهشــمالیبامشارکتغولجهانیتنباکویبریتانیاـ
یکشرکتمحلیبانامشرکتتجاریســوگیونگکره5کلیدخورد.غول
جهانیباتدراصل7/1میلیارددالرباســهمی60درصدیدراینمشارکت
درسال2001سرمایهگذاریکرد)41(کهابتداسیگارهایارزانگیومگانگسان6 

راتولیدمیکردوسپسبهسراغکراِونایرفت.
1.  Pyongyang Paeksan Tobacco Joint Venture Company
2.  Saebom
3.  Craven A Cat
4.  British American Tobacco (BAT)
5.  Korea Sogyong Trading Corporation
6.  Geumgangsan
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برندکراِونِاییاکت)بهدلیلتصویرگربهایکهرویلوگویآنبود(برندی
اســتمطلوبنخبگاناینکشور.یککارتنازاینبرندهارشوهایسطحپایین
عالیاستومیتوانآنرانوعیپولدانستکهارزش درحدواندازهخودـ اماـ
ذخیرهاِیآنقطعًابهترازاسکناسهایکرهشمالیاست.بیتردیدهمینمسئله
استکهباعثمیشــوداعضاینخبهحکومتازجایگاهپرامتیازخوداستفاده
میکننــدتاکراِونِایهایســاختکرهشــمالی)ودیگربرندها(رابهشــکل
غیرقانونیدرچینبفروشند.درواقعسیگاریکقلمصادراتیبرایقاچاقچیان
کرهشمالیاست.اگرچهکسبوکاریغیرقانونیاست،ارزشپایینوارزانقیمت
سیگارهایساختکرهشــمالیانگیزهایبدستمیدهدتابستههایزیادیاز
آنهارابهمرزمنتقل،دوبارهبهصورتبرندهایمحلیبســتهبندیکرهوقیمت
متفاوتیرویآننصبکنند.بهنظرمیرسدسیگاریهایچینیچندانوقعیبه
اینمســائلنمینهند،زیرابرندهایبهترســیگارهایســاختکرهشمالیهم
بهراســتیکیفیتخوبیدارد.چراچنیناست؟پاسخدررقابتاست.همچون
تمامکســبوکارهایرسمی،تولیدســیگارهمتحتکنترلدولتاست.بااین
حال،تعدادیازکارخانههایرقیبهموجوددارندکههریکبرندهایمتفاوتی
خصوصی،مقامات دارنــد؛افزونبراین،درعصرجدیدســرمایهداریدولتیـ
مسئولهرکارخانهانگیزۀمالیمستقیمبرایبرآوردهکردندرخواستمشتریان
دارند.همچنینمواردیازســازمانهایقدرتمنددولتیمانندکمیســیوندفاع
ملی7بودهاستکهازوزنخودبرایزورآزماییبادیگراداراتاستفادهمیکردند

تاکارخانههایسودآورسیگارراازگردونهخارجسازند.
تقاضاهموارهقویاســت.ازســال2000بهاینســو،دولتکرهشمالیبه
صــورتدورهایدرگیرعملیاتضدقاچاقبودهاســتوکیــمجونگایلهم

7.  National Defense Commission
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قاچاقچیانرادرزمرهســهاحمقبزرگ1قرن21توصیفمیکرد،)42(اماکیِم
جوانهمســیگاریبودهوســعیدرترکآندارد؛الاقلدریــکچیزبااکثر
هموطناننهچندانخوششانسخوداشتراکدارد.برخیدوستدارندبگویند
رواجسیگاردرکرهشمالیدرنتیجۀاسترسهایمعمولزندگیاست؛اماتحلیل
کاماًلملودراماســت.تاســال2006،59درصدازمردانچینیو53درصداز
مردانکرهجنوبیدرردۀسیگاریطبقهبندیمیشدند.درکرهشمالی،ارزشهای
سنتِیمتأثرازکنفوسیوسهمچنانقدرتمنداست،بنابراینروشنکردنسیگار
دربرابربزرگســاالنبهلحــاظاجتماعیغیرقابلپذیرشاســت.برایزناننیز
سیگارکشیدنتابواســت.آجوماهایمیانســالازاینقاعدهمستثنیهستند
)اگرچهممکناستآنهاپیپبکشند،نهسیگار(؛درذهنیتکالسیککرهای،
سنارشدیت2راتعیینوزنانگی3راکماهمیتمیکند.ذکراینمسئلهمهماست
کههردویاینقواعداجتماعیهیچارتباطیباسیستمکرهشمالیندارد.تااین
اواخر،کرهجنوبیهمهمیننگرشراداشت.بااینحال،هرگزباعثنشدزنان
کرهجنوبیســیگارکشــیدنرامتوقفســازند.آنهاییکهمیخواستندسیگار
بکشــنددرخفاچنینمیکردند.همینمسئلهبرایزنانکرهشمالیکهعادتبه

سیگاردارندهمصادقاست.
آیامردمکرهشمالیچیزقویتریهممیِکشند؟درسال2013،رسانههای
بینالمللیخودرابرایوضعیتشگفتیآوِرجایگاِهکرهشمالیبهعنوانبهشت
ســیگاریهاوماریجواناییهاآمادهکردند؛اماایناغراقیشدیدبود.همچون
بسیاریدیگرازکشورهایدنیا،شــاهدانه4درمیانکرهایهاگیاهیسودمند
تلقیمیشد.تادهۀ30میالدی،گیاهشاهدانهدرتماماستانهایکرهشمالی،
1.  three greatest fools
2.  seniority
3.  femininity
Hemp  .4؛شاهدانهگیاهییکسالهبابرگهایقطرهایاست.میوۀاینگیاهریزوروغنیاستوخاصیتآرامشبخشداردکهاز
آنبرایدرماننیزاستفادهمیشود.ازبخشهایمختلفاینگیاهمشتقاتفراوانیازجملهتخمشاهدانه،الیافشاهدانه،موادتوهمزاو

روانگردانمثلماریجواناوحشیشتهیهمیشود.
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بهویژهدراســتانهایجنوبیکشــتمیشــد،زیراهوادرآنجاگرمتراست.
شاهدانه،محصولینقد5بود.براســاستحقیقریجونگهائنگ،6شاهدانه
الیافیتولیدمیکردکهپوششیمیشدبرتنحدودیکسومجمعیتدرماههای
تابســتان.اینمحصولزودترازبرنجکاشتهمیشــدوبدینمعنابودکهمزارع
میتواننددرتمامطولسالبرایهردومحصولاستفادهشوند،حتیدراواخر
دهــۀ50درکرهجنوبی،حدود9هزارهکتاراززمینهابهکشــتشــاهدانه

اختصاصدادهشدهبود.
گاهشدند. طبیعتًابدینمعنابودکهمردماینکشــورازلذتهایسیگارهمآ
پسازجدایی،هردوکرهازماریجوانابهرهمندوبرخورداربودند،اماتاجاییکه
بهصورتمسئلۀاجتماعیمطرحنشود.افزونبراین،نوعشاهدانهایکهبهطور
سنتیدرشبهجزیرهرشدمیکردچندانقوینبود.بسیاریآنراجایگزینیبرای
تنباکوتلقیمیکردند،چیزیکهبرایپیچیدندوریکســیگاردســتیمناسب
بود.امروزه،مردمکرهشــمالیبهآنتحتعنوانایپدامبائه7یابرگتنباکو8اشاره
میکنند.انحصارتنباکویدولتیکرهجنوبــی)کهامروزهِکیتیاندجی9نامیده
میشــود(بهگونــهایبودکهدردهــۀ60وطیدورۀکمبودسراســریتنباکو،
ماریجوانــاهمقاطیســیگارمیشــد.فقطدردهــۀ70بودکــهدولتپارک
هی10ماریجوانارابهدنبالفشاردولتامریکادرکرهجنوبیممنوعکرد. چونگـ
داوطلبانسابقسپاهصلح11دورانیرابهیادمیآورندکهبهآنهاآموزشداده
میشــدبهاطرافکشــوربروند،زمینراحفرکنندوگیاهشاهدانهرابسوزانند.
تعداداندکیمیپذیرفتنددربحبوحهکارازســیگاراســتفادهکنند،اماپرزیدنت

5.  cash crop
6.  Ree Jeung Haeng
7.  ipdambae
8.  leaf tobacco
9.  Korea Tobacco & Ginseng Corporation (KT & GC)
10.  Park Chung-hee
11.  Peace Corps
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پارکباشوروهیجانزیادیماریجواناراممنوعکردوحتیاکنونهمکسانیکه
ازســرتفننماریجوانامیکشــند،پیداکنند،زندانیمیشــوند.بااینحال،در
کرهشمالیهیچسپاهصلحینبود؛بنابراین،کشتشاهدانهـومصرفگاهبهگاه
بدونمانعادامهیافتوامروزهکرهشــمالیبهیکیازتولیدکنندگان ماریجوانــاـ
عمدۀشاهدانهتبدیلشدهاست.باوجوداین،بایدتأکیدشودکرهشمالیبهشت
مصرفکنندگانماریجوانانیســت.اینمحصولبیشتربرایتولیدالیافکشت
میشدتانشئهکردنمردم.مصاحبهبافراریانکرهشمالیهمنشانمیدهدمردم
اینکشــورازمصرفکنندگانجدیماریجوانانیستند.درعوض،آنچهاستفاده
میکنندبسیارمهلکتراست،متیل)ِمت(آمفتامین،کهدربازارسیاهبهشیشه1 
معروفاســت.ِمتکهمعادلائوریام2یابینگدوو3اســت)هردوبهمعناییخ
اســت؛نامیکهدرامریکاهمبهآنمعروفاست؛یخکلمهایاستکهدرچین
همبرایاشارهبهِمتبکارمیرود(مخدریاستکهمتأسفانهباواقعیاتزندگی
درکرهشــمالیمنطبقاست.اینمادهارزاناست،ســاختآننیازبههیچنوع
تجهیزاتپیچیدهیادانشتخصصینداردوفردخســتهوگرســنهراسرپانگه
میداردتازمانیکهبهمعتادیناامیدوازهمهجابریدهتبدیلشود.فراریاناخیر
بهسؤاالتمادرموردشیشهدرکرهشمالیپاسخهاییاینگونهمیدهند:»همهجا

یافتمیشود«یا»هنوزدرکرهشمالیمخدرمحسوبنمیشود«.
اینمســئلهچگونهرخداد؟بذرهایمعضلِمتیاشیشــهدرکرهشمالیاز
ســویدولتکاشتهشد.رژیمبرایتضمیندرآمدومنابعمالیخودوکمکبه
پرکردنخزانۀ»دفترشــماره39«ـگروهیکههدفشتأمینپولبرایخاندان

crystal meth  .1؛اینمادهدرسال1893درژاپنساختهشد.درزمانجنگجهانیدومتوسطسربازانژاپنی،آمریکاییوآلمانی
برایبرطرفکردنخستگیوافزایشانرژیاستفادهمیشد.بعدازجنگدارویباقیماندهواردبازارژاپنشدوبهدلیلتبعاتآنباعث

شدکهمصرفآنممنوعشود.
2.  eoreum
3.  bingdu
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مدتهابهفعالیتهایاقتصادیغیرقانونیاتکاداشــت.تولید حاکماســت4ـ
تریاکبرایصادراتدردهۀ70بهمثابۀابزاریبرایتولیدپولشــروعشد،اما
کهبرایبرخیکرهایهادردهۀ40نامیآشنابود،آنهمبه تولیدمتیلآمفتامینـ
خاطراســتفادهارتشژاپنازآنبرایتقویتروحیۀرزمیسربازانتالحظۀآخر
آسانتر،سریعترومقرونبهصرفهتربود.کارخانههایبزرگدولتیدرشهرهایی
مانندپیونگســونگوهامهونگشــروعبهتولیدانبوهِمتکردندوبیشترآنبه
چینمیرفت.ژاپنهمبازاِرهدِفمهمبودکهبهدلیلتعاملتجاریکرهشمالی
باباندیاکوزاهابهاینکشــورهمرســید.توقیفکشــتیکرهشــمالیدربندر
هوسوشیما5درسال2007موجبکشفمقادیرزیادیِمتشد،آنقدرکافیبود

کهموجبشدبزرگترینباندموادمخدرژاپندرآنزمانمتالشیشود.
همچنینمیدانیمپرسنلسفارتهابهاستفادهازمصونیتدیپلماتیکترغیب
میشوندتاِمتهایکرهشمالیرادراقصینقاطدنیابفروشدوپولبدستآمده
رابهدستدولت)یاهماندفتر39(برسانند،امابهگفتۀایندومحقق،آندریی
النکوف6وکیمسئوکیانگ،7پیونگیانگتولیدِمترادراوایلدهۀ2000قطع
کرد.احتمااًلاینکاربافشارچینصورتگرفت؛همانجاییکهِمتهایتولید
کرهشمالیموجبمعضالتجدیاجتماعیشد؛اماهمچونبسیاریازمناطق

4.دفتر39؛صندوقیاخزانهرهبرحاکمبرکرهشــمالیاســت.یکیازفراریاندرمصاحبهباABCدرموردایندفترچنینمیگوید:
»دفترشــماره39ســازمانیاستکههدفشتأمینمنابعمالیبرایشخصرهبراست.درکرهشــمالی،مابهآن»صندوقانقالبی«
میگوییم«.بســیاریازسازمانهایاطالعاتیدردنیامیخواهندبدانندسازوکاراینصندوقچیست،چگونهکارمیکندواعضایش
کیستند.تخمینزدهمیشوداینصندوقکهشبکهایازشرکتهاوتجارتهایقانونیوغیرقانونیرادراقصینقاطدنیاداردساالنه
چیزیحدود500میلیونتا2میلیارددالر)وگاهیتا2/5میلیارددالر(راواردکرهشــمالیمیکند.اینصندوقیکیازارکانقدرت
»اون«ودلیلاســتحکاموماندگاریاودرقدرتاست.ایندفتردردهۀ70ازسویکیمایلسونگتأسیسشد.نامآنهمبرگرفتهاز
دفتریدردرونحزبکارگرانکرهشمالیمیباشدکهمقرآناست.ایندفتردارایدوشاخهیاجناحقانونیوغیرقانونیاستکهبخش
قانونیآنگروهدائهسونگنامداردوشرکتیچترگونهاستوبخشاعظمتجارتدرکرهشمالیرادردستدارد؛برایاطالعاتبیشتر

ر.ک.:
Matthew Carney (6 Jan 2018), Defector reveals secrets of North Korea›s Office 39, raising cash for 
Kim Jong-un, https://www.abc.net.au/news/06-01-2018/north-korea-defector-reveals-secrets-of-
office9302308/39-; Tom Burgis, North Korea: The secrets of Office 24) 39 June 2015), https://www.
ft.com/content/4164dfe09-6d11-5e-5b6bd00144-feabdc0
5.  Hososhima
6.  Andrei Lankov
7.  Kim Seokhyang
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وحوزههایاقتصادِیپساقحطِیکرهشمالی،صنعتخصوصیسازیوارداین
کارشــدودیگردولتبهطورمســتقیمدستبهکارنمیشــود.تاسال2004،
بنگاهها]یخصوصی[بهشــدتمشغولاستخدامکســانیشدندکهازسوی
کارخانههایدولتیِمتبیکارشــدهبودندوعملیاتخودرادرمکانهایخالی
ازسکنهشروعکردند.آنهاقاچاقچیانچینیرایافتندکهبسیارمایلبودندماده
ِاِفدرین1رادراختیارکرهشــمالیقراردهند؛افدرینمادهایاستکهِمتبرآن
مبتنیاست.بااینحال،اینبارکاربِرهدفنزدیکخانهاش]کشورش[بود.در
بازۀزمانیکوتاه،ِمتدرتمامجامعۀکرهشمالیگستردهشدوشهرنشینهای)43(
تمــامطبقاتاجتماعیرامعتادکرد.نخبگاناحتمــااًلبیشازهرکسدیگری
ســیگارمیکشندوایننیستمگربهاینخاطرکهآنهاپولبیشتریبرایخرج
کردندارند.چندینمنبعادعامیکنندمــوردانتقادقرارگرفتندربرابردیگران
گوییهمچونلکۀننگبحسابمیآید،حتیدرمیانآجوماهاِیمحترِممیانسال
ازِمــتبهعنوانجایگزینیبرایدارواســتفادهمیشــود.بســیاریازمردمبا
بیماریهایدورهایکهپولکافیبرایمداواندارند،برایتسکینموقتدردبه

آنرویمیآورند.
درموردجغرافیا،اینمادهمخدربهطورخاصدرهامهونگوپیونگسونگ
محبوبیتدارد،جاییکهتجارتِمتکرهشمالیدرآنجاریشهدارد،اماپایتخت
ونیزهرشــهرینزدیکمرزچینبااستفادهازِمتمشکالتیپیداکردهاند.یک
منبعرســانهای)44(مدعیاســتکهحدود10درصدازمردمدرشــهرمرزی
هیساندرکاردادوستدِمتهستندواینشاملمقاماتفاسدودالالنیمیشود
کهدرامتداداینمســیروجوددارند.چنانکهانتظارمیرود،ِمتبرایدالالنو
سوداگرانبسیارپرسوداست.درسال2011،ِمتدرهامهونگبهازای12دالردر
هرگرمفروختهشد.قیمتدرپیونگیانگ20دالربود،بدینمعناکهجابهجایی
1.  Ephedrine
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یککیلوازاینمواددرپایتختوفروشآن8هزاردالرآبمیخورد.اینمبلغ
پولکالنیبرایاکثرمردمکرهشمالیاست.درنتیجه،سرکوبدولتیباناکامیو
شکســتمواجهمیشــود،زیرامقاماتبهراحتیوسوسهمیشوندکهبادالالن

شریکشوند.
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پی نوشت های فصل دوم
1.بااینتوصیف،کرهجنوبیهابهشــکلخارقالعادهایساعتهایطوالنیکارمیکنند.
کرهشــمالیهاهمبهطورروزافزونیازحضوردرایننشســتهایمحلیطفرهمیروندیا

تعدادشانآبمیرودوایننتیجهتضعیفکنترلدرسطحمحلیاست.
2. Intermedia, “A Quiet Opening: North Koreans in a Changing Media 

Environment” (report published 2012)

3.درحقیقت،بهاحتمالزیاد،مقاماتدولتیبیشازهرکسدیگریرسانههایخارجیرا
تماشامیکنند.آنهاهمپولبیشتریدارند،هماحتمالزیادتریهستکهبتوانندازمجازات
بگریزندودرموردافسرانوزارتخانهامنیتدولتی،بهمدارکمصادرهشدهدسترسیدارند.
4.اختاللیاپارازیتدرســیگنالمســئلهایاســتکهتوجهچندانیبهآننمیشود.این
پارازیتهانیازبهبرقزیادیداردکهکرهشــمالیفاقدآناســت.ازاینرو،پارازیتفقطدر
زمانهایحســاسبهکارگرفتهمیشود،مثاًلدردورانپسازمرگکیمایلجونگ.پخش
رادیوییـمثلشرایطجویـنیزسیگنالهایرادیوییموجکوتاِهپارازیتیرادشوارمیکند،
بدینمعناکــهخودرادیوهابهفقــرهایغیرمجازتبدیلمیشــوند.برنامههایرادیوییضد
کرهشــمالیازطریقبرجهایرادیوییموجکوتاهدرغربسئولفرستادهوپخشمیشوند،

هرچنددولتکرهجنوبیرسمًاوجودآنهاراتأییدنمیکند.
5.درحالیکــهتقریبًاتماممردمکرهشــمالیدربرهههاییمصرفکنندهرســانههایدولتی
بودهاند،بیشترجوانانوقتیمیبینندچیزیازتماشایتلویزیونعایدشاننمیشود،معمواًل
آنرانمیبینند.مردمکرهشــمالیرســانههایدولتیرامبتذلیابیخاصیتمینامند.اینها
برچسبهاییهستندکهبیشترخارجیانمعمواًلبهنمایشهایکرهجنوبینسبتمیدهندکه
درخفاازسویمردمکرهشمالیتماشامیشودوجذابیتیبرایمردمجهانندارد.برایمردم
کرهشــمالیازاینجهتدیدنیاســتکهبرایآنهانســبتبهتلویزیوندولتیخودشــان

قابلفهمترومرتبطتراست.
6.میتوانچوسونجوکهایی)اقوامکرهایکهشهروندیچینرادارند(رامشاهدهکردکهدر
مناطقیمانندراسونبهاینکارمشغولاند.آنهاهممنبعیازرسانههایخارجیهستند.

7.حتــیپنهانکردنکارتهایکوچکحافظهکهتقریبًابهاندازۀناخنهســتندراحتتر
اســتوبهراحتیمیتواننددردســتگاههایمختلفیکهازیکآداپتوریو.اس.بیاســتفاده
میکننداجراشــوند.دی.وی.دیپلیرهاییکهازچینواردمیشوندپورتهاییو.اس.بی
دارند؛بنابراینبرایاجرادیگرنیــازیبهکامپیوترندارند.دی.وی.دیپلیرهایقابلحمل
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چینینوِتل1نامیدهمیشوندکهقیمتیحدود50دالردارندوبسیارمحبوبهمهستند،آنهم
بهخاطراندازۀکوچکشــان،باطریداخلیوپورتیو.اس.بی.تماماینهایاریرسانمردم
برایفائقآمدنبرمشکالتقطعبرقونظارتدولتیاست.اگرشماآنقدرپولدارباشیدکه
توانخریدتلویزیونصفحهتختراداشتهباشید،بسیاریازاینتلویزیونهاپورتیو.اس.بی
همدارند.اینبدینمعناســتکهمقاماتدرحالازبینبردندریافتکنندههایمادونقرمز
رویاینتلویزیونهاهســتندتاقابلیتکنترلازراهدوراینیو.اس.بیهاغیرقابلدسترس

شود.
8.رشوۀپرداختیبستگیبهثروتنسبیرشوهدهندهوجایگاهفردرشوهگیرندهدارد.طبیعتًا،
آنهاکهپولبیشتریدارندرشوههایکالنتریهممیدهند؛البتهاینرشوهبهاحتمالزیادبا

ارزخارجیپرداختمیشود.
9.پسازتحکیمحاکمیتکیمایلسونگ،جاسوسیازیکدیگرحتیازاعضایخانوادهبه
امریمعمولدرکرهشــمالیتبدیلشد.اینروزهاامااحتمالکمتریهستکهمردمچنین

کنند.
10.حتیبرخیواژههایانگلیسیبیگانه،امامحبوبدرکرهجنوبیماننداسترسهمدرحال
رایجشدناست.یکشــرکتداروییدرکرهشمالیداروهاییبرایاسترستجویزمیکند.
گاهیهمواژگانغیرمعمولهردوکرهراازیکدیگرجدامیسازد،مثاًلجنوبیهابستنیرابا
هماناصطالحانگلیسیآنآیسکریممیگویند،درحالیکهشمالیهابهآناسکیمومیگویند.
11.گویشهاواصطالحاتکرهشــمالیهمگاهیدرتلویزیونکرهجنوبیشــنیدهمیشود.
ایجهمانارئوگامنیدا2یکتاکشو3استکهمیهمانانشزنانفراریازکرهشمالیاند.برخی
براینباورندکهاینتاکشــوازطریقیو.اس.بیهاودی.وی.دیهاراهخودرابهســوی
کرهشمالیبازکردهاست.اگرچنینباشد،یکیازبهترینتبلیغاتبرایفراریانخواهدبود.
12.یکنمونهمحبوبدرکرهشمالیجیولیونگا4استکهبازیگربرجستهفیلمموجکرهای
بــهنامبائهیونگجونآنراایفامیکــرد.یکفراریمیگوید:»فکرمیکردمفقطمنآنرا

دیدهام،امابعدهافهمیدمکههمهآنرادیدهاند«.
13.مردمپیونگیانگتنهاازطریقشــایعاتبودکهبهکشــتارتیانآنمندرسال1989پی
بردند.تقریبًاهیچمنبعقابلاعتمادیازاطالعاتدرمورداینحادثهوجودنداشتومحتمل
استکهحتیآنهاییهمکهخارجازپیونگیانگزندگیمیکردندهیچباور،بینشیاایدهای
1.  notel

ije manareo gamnida .1، االنمیخواهمببینم.
Talk show  .2، برنامهگفتوگومحور.
GyeoulYeonga .3، تکنواززمستان.
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ازآنچهرخدادهبودنداشتند.
14.درعوض،تبلیغــاتکرهجنوبیدردوراندیکتاتورینظامیهممردمانکرهشــمالیرا

شیاطینیبا»شاخ«و»ُدم«ترسیممیکرد.
15.جالبایناســتکهتبلیغاتکرهشمالیبهمییونگجیگوکجویی1اشارهمیکند،اما
پسازعادیسازیروابطدیپلماتیکبابریتانیا،اینکشورازاینحلقۀشیطانیخارجشد.

16.درواقعبسیاریازمردمکرهشمالیهستندکهفیلمهایجیمزباندرادیدهاند.
17.کرهجنوبیهااســتادسرگرمیاند.مجموعهنمایشهایکرهجنوبیوِکیپاپ2 بهعنوان
بخشیازپدیدهایبهنامهالیوو3درسراسرآسیاپراکندهشدهاند.شمالیهاعاشقمحصوالت

فرهنگیازجنوبونیزازتایلند،چین،ویتناموبسیاریدیگرازکشورهاهستند.
18.بهکتابهایطنزکرهشــمالیکهبهخارجیانفروختهمیشودهمگاهی»مانهوا«گفته
میشودبهویژهکتابهاییکههدفشجنوبیهاهستندوسختمیکوشندتانسخهایشمالی

ازتاریخکرهرابدستدهند.
19.اینکهزنبورهایعســلپرکاروجمعگرا،زنبورهایوحشــیامپریالیســتزشتخورا

شکستدهندنمونهایبرجستهاست.
20.معمواًلیکسازمانداراییکیادوحسابایمیلاستواینایمیلهاازسویکسانی
کهدررأسهســتندکنترلمیشود.اگرشــمابایککارگرردهمیانیدیدارکردیدوتصمیم

گرفتیدبهاوایمیلبفرستید،اینایمیلهرگزبهاونخواهدرسید.
21.تحقیقاتبعدیازسوینویسندگانبطالناینادعارانشانداد.

22.بااینحال،برخیســفارتخانههادرکرهشــمالیرمزعبــورراازاینترنتوایفایخود
برداشــتهاندتاعابرانبتوانندبهراحتیوبــدونمحدودیتبهفضایآنالیناتصالپیداکنند.
مقاماتکرهشــمالیبهایناقــدامتاختهاندوتهدیدبه»ازمیانبــردن«تجهیزاتوایفایی

کردهاندکهبرمناطقهمسایه»تأثیرمیگذارد«.
23.همچونبخشهایبسیاریازشرقآسیا،دوبازیمحبوبعبارتنداز:کانتراسترایک4 

ووینینگ5.11 
24.اودردورانجوانــیاشبــود.بعدهااوآبهــایرنگین6مینوشــیدوترجیحمیداد

اطرافیانشمستشوند،اماخودشهوشیاربماند.

بریتانیا0  Mi-Yeong Jegukjuui .4،امپریالیسمامریکاـ
2.  K-pop
3.  Hallyu
4.  Counter Strike
5.  Winning Eleven
6.  Colored Water
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25.نوشیدنیهایدیگِرقابلفروشبهتوریستهاعبارتاستاز:شرابقویسوجوکهاز
قارچبدستمیآیدویکالکلخاصکهظاهرًاازآلتُفِکآبی7ساختهمیشود.

26.ذرتوبلوطعناصراصلیساختنانگتائهگیهستند.برنجهممیتواندمورداستفاده
قراربگیرد،اماگرانتراستولیکورحاصلازآنالکلکمتریدارد؛بنابراینخواهاناندکی

دارد.
27.برایکسانیکهتوانبازدیدازپیونگیانگراندارند،رستورانهاییمتعلقبهکرهشمالی
درشانگهای،پکنودیگرشهرهایچینوجودداردکهدرآنفردمیتواندفرهنگرستورانِی
شمالیهاراتجربهکند.باربکیویکرهایوسوجوازسویگارسنهایشمالیـکهگاهیدر

قالبگروهیظاهرمیشوندـبرایمیهمانانآوردهمیشود.
28.مسئولایندستگاههاشــرکتیاستبهنامهانا8کهازسوییکتاجربریتانیاییساکن

پیونگیانگادارهمیشود.
29.دراینجامیتوانشــباهتهاییباموسیقیکرهجنوبیدردهۀ70ترسیمکرد.موسیقیاز
سویحکومتبهشدتسانسورمیشودوتمامآلبومهایموسیقیبایدحداقلمحتوییک

چونچنگایو9باشدکهزندگیسرسختانه،وطنپرستیوغیرهراترغیبکند.
30.بسیاریازمردمکرهشمالیمیگویندخودشاناینآوازهاراکسلکنندهمییابند.

31.هیونســونگوول10همانخوانندهایاســتکهشهرتبینالمللیعجیبیبرایآوازی
دربارهزندگیاشبهعنوان»کارگرمغرور«بدســتآورد.بااینحال،درگذشــتهشــایعات
زیادیدرموردارتباطاینخوانندهبارهبرکرهشــمالیوجودداشــت؛حتیدرســال2013 
خبرهاییدربارۀاعدامویبهدستورکیمجونگاونمنتشرشد،امااوبرایاجرایبرنامهدر
المپیکزمســتانیپیونگچانگدرسال2018حضورداشتوگفتهشدهاستحضوروی

ازجملهپیشرفتهاییبودکهدرمذاکراتمیاندوکرهحاصلشد.
32.نهاینکهدولتکرهشــمالیفراموشکندکهبهآنهــاموادخامفراوانبرایمانوربدهد.
گاهیهم،سرویساطالعاتملی11بهقلبهدفضربهمیزند.همینسرویسبودکهخبر
حذفجانگســونگتائکرادردســامبر2013،چندروزقبلازبیانیهرسمیدولتکره

شمالی،منتشرکرد.
33.بااینحالبایدگفتهشودکهاجازههماغلبصادرمیشود.اگرفردییکیازبستگانش
بیمارباشــدبهاواجازهدیداربابیماردادهمیشود.روندبروکراتیکممکناستحدود1ماه
7.  Seal penis
8.  Hana

geonjeon gayo  .9؛آهنگسالموشادیبخش
10.  Hyun Song Wol
11.  National Security Intrligemce (NSI)
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زمانببرد،مگراینکهرشوهایپرداختهشودتادرهمانروزاجازهصادرشود.
34.پیونگیانگشهرغیرمجازاست.زندگیوحتیدیدارازآنجاامتیازمحسوبمیشود.
دیپلماتهایخارجیکهدرآنجاکارمیکنند،اغلبمیگوینداگرفردازشــنیانگدرچین
ســوارهواپیماشود،باقطاربهیانجیبرودوبرایرفتنبهسویمرزکرهشمالیسوارتاکسی
شــودزودتربهمقصدمیرسدتااینکهازپیونگیانگبهراســونـمنطقهویژهاقتصادیدر
برود.جادهچهارباندهازونساندرشرقتاراسونسالهاستکهدرحال مرزهایشــمالیـ
ســاختاست،اماظاهرًامنابعمالیخشکیدهاســت.کرهشمالیهنوزموفقنشدهاستاز
پایانجنگکرهپایتخترابهتماماستانهامتصلکندواینچالشزیرساختیفوریاست.
35.آنهاییکهتوانپرداخترشوهندارندکوههاومناطقصعبالعبورراباپایپیادهازجایی
بهجایدیگرطیمیکنند.بهاینصورت،ازایستبازرسیوسایرموانعهمدرامانمیمانند.

اینکاریخستهکننده،خطرناک،طاقتفرساوبسوقتگیراست.
36.شوربختانه،رشوهدادناینجاخاتمهنمییابد.آنهاکهباقطارمسافرتمیکنندبایددر

صورتحملکاالباخودبهبازرسانونگهبانانهممبالغیمضاعفبپردازند.
37.درحالیکــهپلجدیــدرودخانهیالوبررویآبمعلقاســتوبلوکهایآپارتمانیپر
زرقوبرقوشــکوفایچینیدرپشــتآننمایاناست،امادرســویکرهشمالی،اینپلو
منطقهپیرامونآنیعنی»منطقهویژهاقتصادیهوانگگومپیونگ«)درقیاسبامنطقهویژه
اقتصادیراســون(خالیاســتوجادههایآنناهمواروخاکیاســتوبســیاراســباب

سرخوردگیمقاماتچینیشدهاست.
38.همانطورکهاینآرزووجودداردکهروزیبتوانیمباقطارازپاریسبهسئولبرویم،در

طرفکرهجنوبیهماینآرزووجودداردکهروزیدوکرهادغامشوند.
39.بهمردیکهبهشــدتسیگاریاســتدرتلفظبومییئومسوگولدوک1میگویندواین
براساسروایتیکارتونیازبزیاستکهسیگاربرگوشهلبدارد.پسوندآِجئوسی2نیزممکن

استبهآنافزودهشود.
40. 27جوالی»روزپیروزی«درکرهشمالیاستوازاینروجایگاهقدرتمندیدرباورهای
عامیانهیافولکلورکرهشــمالیدارد؛چنانکهپیشترذکرشد،همچنین727بررویپالک

تعدادیازخودروهاییکهنخبگانحاکماستفادهمیکنند،حکشدهاست.
سهمخودرا احتمااًلدرنتیجهفشارهایسیاسیـ 41.شرکتباتبهتوافقیدستیافتکهـ

)goat chimney(؛بزدودکشyeomso guldduk  .1
Ajeossi  .2؛مردمیانسال
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بهشرکتسنگاپوریاس.یو.تی.ال3درسال2007بفروشد.
42.آندوتایدیگرعبارتنداز:کســانیکهموســیقیرانمیفهمندوکســانیکهسوادیاز

کامپیوترندارند.
43.معمواًلچنیناستکهاستفادهازآندرمیانکشاورزانودیگرمردمکشوربسیارپایینتر

است.
گنگ4اســت،ناشــریمنحصربهفردکهازگزارشهای 44.منبعموردنظرمجلهریمجینـ
نوشتهشدهازسویشمالیهااستفادهمیکندوسپسبهخارجازکشورقاچاقمیشود.غیر

ازکسانیکهبرایاینمجلهمینویسند،روزنامهنگارانشجاعاندکیوجوددارند.

3.  SUTL
4.  Rimjin-gang
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بانگریســتنبهدولتکرهشــمالیازبیرونچنینبهنظرمیرسدکهایندولت،
دولتییکپارچهاستکهدرآنتمامقدرتدردستانکیمجونگاوننهفتهاست؛
فردیباقدرتیمطلقکهفرزنددیکتاتوراســتودنیاراباتســلیحاتهستهای
تهدیدمیکند،شــوهرعمهخودرااعداممیکندوهمچنانازتحقیروتخفیف
شــهروندانشستوشویمغزیشــدۀخویشلذتمیبرد،امابهلحاظداخلی
آنچهدرپستصویرایندولتاونیفورمپوشویکدستقرارداردمجموعهایاز
جناحهایرقیبوکارگزارانیاســتکهبههرشــکلوباتوسلبههرروشو
ابزاریبهدنبالکنترلسیاسی،نفوذوپولهستند.درحقیقت،امروزدشواراست
بگوییمبهراســتیمســئولکیســت؟بیتردید،کیمجونگاونقدرتمنداست
همانطورکهدیگراعضایخاندانکیمچنینهســتند،اماتئوریمهممیگوید
کیمـوحتیکلاینخانوادهـتمامقدرترادراختیارندارند.قدرتدرسایهای
ازســویپدرشکیمجونگایلشکلگرفتهکهکیِمجواناقتدارمحدودیبرآن
رابهارثبردهاســت.ناماینســاختارقدرتجوجیکـجیدوبوو1)وزارتخانه
سازماندهیوارشاد2یااوجیدی(استوآنهاییکهاعدامجانگسونگتائک
راکارکیــماعالمکردندبهخوبــیمیدانندکهاوجیدینفعزیــادیازآنُبرد.
درعینحال،اوجیدیسازمانیمعمولینیست؛سازمانیبیسراستوآنچهبر
سردرگمیمیافزایدایناستکهبرخیاعضایشحتیازاعضایواقعیاوجیدی

نیستند.3
برایدرکریشههایاینسیستِمدرسایهبایدنیمقرنبهعقببازگردیموبه
طورخالصهانتقالقدرتازکیمایلسونگ)کهاز1948تا1994حاکمبود(به
کیمجونگایل)کهاز1994تا2011حاکمبود(رابررسیکنیم.مونچونگاین،
هیونرئیسجمهورکرهجنوبیدرسیاستخورشید کهروزگاریمشاورروهموـ

1.  Jojik-Jidobu
2.  Organization & Guidance Department (OGD)
3.  real OGD
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تابانبود،بهیکیازنویسندگاناینکتابمیگفتکیمجونگایلزندانیسیستم
پدرشبود،اماهنگاممرگششایســتهاستکهکیمایلسونگرازندانِیسیستم
کیمجونگایلبدانیم.امروزهمکیمجونگاونزندانیسیستمکیمجونگایل

است،همچونکرهشمالی.

از کیم ایل سونگ تا کیم جونگ ایل
معروفاســتکهظهورکیمایلســونگدرمقامرهبرکرهشمالیتاحدزیادی
مدیونشــانسبود.اورهبرچریکینســبتًامعروفیبودکهدرمنچوریدرکنار
کمونیستهایچینیوسپسدرارتششوروی،پیشازپایانجنگجهانیدوم،
خدمتمیکرد.گفتهشدهاستاوبیسوادبودوتسلطیبرزبانکرهاینداشت،
دلیلشایناستکهویمدتزیادیدرخارجزندگیمیکرد.مقاماتشوروی
کهاورابهعنوانبخشیازآیندهدولتدستنشاندهکرهشمالیرصدمیکردند،از
عملکردکیمدرآزمونتئوریمارکسیســتیدچارترسوواهمهشــدند.بااین
حال،کیمایلســونگتوجهالورنتیبریا،4رئیسپلیسمخفیانگشــتنمای
شــوروی،رابهخودجلبکردتااینکهبریــااورابهعنوانرهبربالقوهبهجوزف
اســتالینمعرفیکرد.ازآنزمانبهبعد،اوتوانستازمزیتهایکاملعطایاو
تبلیغات،کاریزمایفردیو نعماتیکهبهخاطرآنشــهرتیافتبهرهمندشودـ
تارقبارابهحاشــیهراندهوقدرترادردستانخودجمع رفتارماکیاولیســتیـ
کند.اوبادرسآموختنازاســتالینومشاورانشورویاششروعبهترغیبو
تشــویقکیششخصیتیکردکهباگذشتسالهابرشدتآنافزودهمیشد.با
آنهاکهتهدیدتلقیمیشــدندباقساوتیفوقالعادهبرخوردمیشد،کمونیست
رهبرحزبکمونیســتکــرهدرزمان قدیمــیمورداحتــرامپاکهونیونگـ
آزادســازیوفردیکهروزگاریمحتملترینکرهایبرایحکومتبرهردولت
4.  Lavrentiy Beria

مسئول کیست؟
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سوسیالیســتیکرهایتلقیمیشدـخائنوپیمانشکن1شناختهشدودرسال
1956باوجودمخالفتشورویاعدامشد.

بهجایامثال»پاک«،رفقایچریکقدیمیدرزمرۀنزدیکانکیمدرآمدند
واومیتوانســتبــهآنهااعتمادکند.اوهمچنیناعضــایخانوادهخودرادر
مشــاغلکلیــدیگماشــت.باوجــودتعهــدظاهــرِی2کیمایلســونگبه
مساواتطلبی-3نوسازیوصنعتیسازِیواقعًاموفقیتآمیِزاقتصاِدکرهشمالی
ازسویاو-ویقلبًافئودالیستبودکهرویکردیپدرساالرانهداشت.کرهدرآن
زماندرحالبیرونآمدنازپادشــاهیوحکومتآریســتوکراتیِکیانگبان4بود
)مصادفبادورانی35سالهازحاکمیتاستعماریژاپنیها(؛بنابرایناگرازآن
چشماندازنگریستهشود،شایدتعجبینداشــتهباشدکهرهبریباویژگیهایی
متضادمانندکیمبتواندظهورکند.اگرکسیدرعجبباشدکهچگونهکشوری
ظاهرًاکمونیستیمیتواندجانشینیموروثیرابسطدهد،نیازینیستبهراهدور
برود،بلکهنگاهیبهکتابتاریخ کرهکافیاســت.)1(ازاینرویونگجو،برادر
کیمایلســونگ،عضوکمیتهمرکزیحزبکارگرانشد،بهدبیرکلیوزارتخانه
سازماندهیوارشاددرسال1962رسیدودرسال1970همعضوکاملپولیتبورو
شد.دخترشکیمکیونگهویی5همبهکمیتهمرکزیپیوست.فهرستبلندباالیی
ازپســرعموهاودیگربستگانمشاغلقدرتمندیبدستآوردند.بهوابستگان
زننیزسازمانهایی)عمدتًاکوچک(برایادارهکردندادهشدوهمسرانشانهم
بهدولتآوردهشدند.رفقایقدیمیچریکهمتوانستندپایگاهقدرتخانوادگی6 
تشــکیلدهند؛بــرایمثالچوهیــون7درکنارکیمایلســونگعلیهژاپنیها

1.  turncoat
2.  outward commitment
3.  egalitarianism
4.  yangban
5.  Kim Kyong Hui

Nepotistic .6؛تبارگمارییاگماشتناقوام،بستگانوخویشاونداننزدیکبهمشاغلمهماداریوحکومتی.
7.  Choe Hyon
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میجنگیدوسپسوزیردفاعکیمشــد.فرزندشچوریونگِهی8دربرههای،
یکیازردهباالترینمقاماتواعیانترینمقامحکومتیبود.)2(

درچنینمحیطیبودکهکیمجونگایلـکهدرســال1941بهعنوانفرزند
توانســتبهاوجقدرتبرسد.طبیعتًادرسالهای کیمایلســونگتولدیافتـ
آموزشومدرســهبهکیِمجوانتوجهخاصیمیشدوبهمحضپایانتحصیالت
درسال1964ازدانشگاهیکهنامپدرشراداشت،اوبهبخشمرکزیوزارتخانه
سازماندهیوارشاِدحزبکارگرانگماشــتهشد.دوسالبعد،اوبهوزارتخانه
تبلیغاتوتحریکات9منتقلشــدودرســال1968بهریاستآنرسید.دراین
مرحلهبودکهکیمجونگایلبرایاولینباربهسینماعالقهشدیدییافتوتمام
جنبههایفیلمسازیدربخشفیلموهنر10اینوزارتخانهبهدغدغهاوتبدیلشد؛
حوزهایکهاودرآنبهراســتیعالیبودوبهگفتۀبرخی،وقتیفیلمهارادراتاق
تدوینمیبریــد،اصالحوویرایشمیکردیاازلنزدوربیننگاهمیکردبســیار

خوشحالمیشد.)3(
کیمجونگایلبهخاطرتماممزیتهایآشــکاریکهازتولدکســبکرد،
ضرورتــًامردیخوشــحالنبودونهایتًاتضمینینبودکــهردایپدرشراهمبه
میراثَبَرد.مادرشکیمجونگســوکـکهاکنونوتاحدیبهدلیلتالشهای
زمانی شخصکیمجونگایلبهعنوانمادرملتشهرهاستوتقدیسمیشودـ
درگذشتکهکیمهنوزپسریجوانبود.بعدهااووخواهرشکیمکیونگهویی
بهشــکلمنظمازسویکیمســونگآی،11همســردومکیمایلسونگ،مورد
سوءاســتفادهکالمیقرارگرفتند.کیمسونگآیسهفرزنددیگرهمبرایرهبر

8.  Choe Ryong Hae
9.  Propaganda & Agitation Department
10.  Movie & Arts Division
Kim Song Ae  11؛بانویاولکرهشمالیاز1963تا1974.اوسومینهمسرکیمایلسونگ،رهبروپایهگذارکرهشمالی،بود.اودر
ســال1952باکیمایلسونگازدواجکردهرچندبهدلیلجنگکرههیچمراسمرسمیبرگزارنشد.برخیمنابعمیگویندویپیشاز
بااوروابطیداشت.ویصاحبیکدختربهنامکیمکیونگجینودو وپیشازدرگذشتهمسراولویـ ازدواجباکیمایلسونگـ

پسربهنامهایکیمپیونگایلوکیمیونگایلبود.
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کشوربهدنیاآوردوسختمیکوشیدتوجهرهبرراازکیمجونگایلوکیونگ
هویــیدوربداردودرعــوضتوجهاورابرفرزندانخودمعطوفســازد.اوو
بســتگانخونیاشدردستگاهدولتفرزندوسطیاشپیونگایلراکهدرسال

1955متولدشدبهعنوانجانشینکیمایلسونگمطرحکردند.
بااینحال،مانعسریعدربرابرکیمجونگایلطیدهۀ60واوایلدهۀ70،
عمویــشکیمیونگجو1بود.برایناظــرانبیرونی،محتملتراینبودکهکیم
یونگجوباتوجهبهســنوتجربهاشدرامورسیاسیجانشینبرادرششود،
اماکیمجونگایلغیرازاینکهفرزندارشدبود،مزیتمهمدیگریهمداشت،
اودرچاپلوســیکردندربرابرپدرشزبردســتترازعمویشبود.براســاس
بســیاریازگزارشها،کیمایلسونگهموارهدربرابرچاپلوسیوکاسهلیسی
بســیارآســیبپذیربود،بدینمعناکهوقتیرقبایشیکیپسازدیگریحذف
شــدندوقدرتشدرکشــورافزایشیافت،میلبهچاپلوســیازاوهمفزونی
گرفــت.غذایاوازمزارعخاصمیآمد.مقامــاتدرهدیهدادنبهاو،مانند
خانههایآنچنانیوزنهایجوان،ازهمسبقتمیگرفتند.کیمجونگایلـ
کهاحتمااًلبهدلیلکمبوددریافتمحبتازوالدیندردورانکودکیدوستداِر
جذِبعشــِقپدرشبودـدربرابرکیمایلسونگزانومیزدتاکفشهایشرا
برقبیندازد.کیششخصیتکیمایلسونگدراواخردهۀ60خیلیبدترشد
وهمینانگیزهایشدبرایرقابتمیانکیمجونگایلوکیمیونگجوجهت
چاپلوسیبیشترازکیمایلسونگ.کیمجونگایلدرمقاممتخصصتبلیغات
برایباالبردنشــهرتواعتبارپدرشازطریقفیلمها،کتابها،نقاشیهاو
اپراهادراغراقدرموردعظمتاوجایگاهخوبیداشت؛سازمانهایخالقانه

Kim Yong-ju  .1؛برادرکوچکترکیمایلسونگکهدردورانزمامداریبرادرشطیدهههای60واوایلدهۀ70پستهایباالیی
درحزبکارگرانکرهیافت،امادرســال1974وبهدنبالکشــمکشبرسرقدرتبابرادرزادهاشکیمجونگایلازچشمافتاد؛برای

اطالعاتبیشترر.ک.:
Kim Yong-ju, accessed on 12 December 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Yong-ju 
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جدیدیماننداستودیویهنرمانسودای2وتولیداتپائکتوسان3بامسئولیِت
ِصرِفتولیدکارهاییتأسیسشدندکهتنهاهدفشانتمجیدوستایشازکیمایل
سونگبود.یکســالکاملهمبرایبرگزاریمراسمتولدشصتمینسالگرد
رهبربزرگ4 یاقائداعظماختصاصدادهشدکهدرآنکیمجونگایلدررأس
هرکاریبودوخودششــخصًااشــعارقطعاتموســیقاییرامینوشــت،
نمایشهایتردســتیرامدیریتمیکردوهمــهکاریمیکردتااعتبارالزمرا

دریافتکند.
کیمجونگایلکهازافزایششــهرتکیمایلســونگچندانراضینبود،
دســتوریادآوریخاطراتانقالبیوندیگرراهمصادرکرد،)4(تاشایدیادآوری
قهرمانیهایآنهااندکیازشــهرتپدرشبکاهد.اوهمچنیندرســال1970 
آغازگرعملالصاقنشــان5کیمایلســونگبودکهاعضایحزبیتاامروزبه
برگردانیقههایشان6وصلمیکنند.ایننشاندرسمتچپیقههانصبمیشود
تــاهموارهکیمایلســونگرانزدیکقلبهانگهدارنــد.)5(درحالیکهکیش
شخصیتاســتالینبهگونهایبودکهبرجایگاهرهبربهعنوانخدمتگزارنهایی
حزبتأکیدمیکرد،کیمفراتررفت،کیمایلســونگفراترازحزببود،فراتراز
سوسیالیسمبودوبیتردیدماورایهرانساندیگریاست.تنهاکسیکهبیشاز

هرفرددیگریبهایجاداینحسکمککردفرزندشکیمجونگایلبود.
ایننهایِتچاپلوســیوبلهقربانگوییمزایاییهمبهدنبالداشت.درسال
1973روشــنبودکهکیمجونگایلجاشینخواهدشد،نهکیمیونگجو)که
درآنزمانوضعیتسالمتیاشتعریفچندانینداشت(.سپتامبرهمانسال،
کیمجونگایلعضوپولیتبوروشــد،درمقاممدیربهوزارتخانهســازماندهیو

2.  Mansudae Art Studio
3.  Paektusan Productions
4.  Great Leader
5.  badge
6.  lapels
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ارشادبازگشتوجانشینعمویششد.نقشکیمیونگجوبعدهابهنقشهای
تشــریفاتیمختلفتنزلیافت.مادرکیمپیونگایل،یعنیکیمســونگآی،با
تحسینوتمجیدعمومیاز»مادر«کیمجونگایل)زنیکه»آی«جایشرابه
عنوانهمسررهبرگرفت(مجبوربهکرنشدربرابرکیمجونگایلشدوخودرا
دربرابراوبیشازحدکوچککرد.همچنینفرماندهیجنبشسهانقالب1هم
بــهکیمجونگایلدادهشــد.)6(اینجنبشگروهیازوفــادارانجوانبودند
کارویژهشــانتضعیفوجاروکردنگاردهای همچونگاردســرخچین2 ـ کهـ
قدیمیبود؛امابرخالِفگاردهایســرخ،آنهادرکنترلکاملمرکزبودند.دهها
هزارنفرازداوطلبانجنبشسهانقالبمشارکتداشتندوبابازدیدازکارخانهها،
مدارس،مزارعونهادهایدولتیتمامجوانبکارورفتاررارصدمیکردند.آنها
مردمرامجبورمیکردندآشــکاراازخودانتقادکنندودیگرانراهمبهپیوستنبه
آنهاتشویقمیکردند.اعضایاینتیموظیفۀجاسوسیازجاهاییراکهبازدید
میکردندهمداشــتندواطالعاتمربوطبهآنرابهمرکزمنتقلمیکردند،حتی
کمیتــهدائمیحزبکارگرانهمازرصدونظارتســهانقــالبایمننبودندو

نمیتوانستنددربرابرآنمقاومتکنند.
اعضایجنبشسهانقالبکهدرخیانتبهدیگرانزبردستتربودندازسوی
کیمجونگایلبهســرعتبهجایگاهقدرتارتقامییافتند.)7(آنهابهشــدت
انگیزهداشتندکهدرایجادفضایترسووحشتمشارکتکنند؛فضاییکهدر
آنحتینمایشخفیفترینبیوفاییهامیتوانستبهمجازاتهایینظیرتحقیر
عمومی،ازدستدادنجایگاهیاحتیاردوگاههایکاراجباریختمشود.مورد
آخراحتمالیواقعیتراســت؛حتیبرایکســانیکهدربــاالینردبانقدرت
1.  Three Revolutions
China’s Red Guards  .2؛گاردهایســرخگروهیازنیروهایشبهنظامیمتشکلازدانشآموزانودانشجویانتندروبودندکهبه
عنوانبخشیازانقالبفرهنگیدرسال1966باحمایتمائورسمیتیافتند.اینهااغلبژاکتهایسبزشبیهبهاونیفورمهایارتش

چیندرآنزمانبهتنمیکردندکهبازوبندیقرمزداشتوبهیکیازآستینهابستهمیشد؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
Red Guards, accessed on 13 December 2018, https://www.britannica.com/topic/Red-Guards
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ایستادهاند.درســال1976،کیمدونگجیو،3معاوننخستوزیر،مجبورشد
عمارتبزرگومجللخودرابازندگیدراردوگاهزندانیانمعاوضهکند.دلیلآن
هم»جرم«انتقادازکیمجونگایلبود.اودرهمانجادرگذشت.کیمجونگایل
شبکۀجاسوسیرابرقراروتوسعهدادهبودکهبهباالترینارکانوساختارقدرت
هممیرســید.کیــمپیونگایــلقربانیهمینشــبکهشــد.گزارشهاییبه
کیمجونگایلرسیددالبراینکهمتملقانیکهدوررقیبجوانتراوراگرفتهاند
ازرویاشــتیاقفریاد»زندهبادکیمپیونگایل«سرمیدادند؛اینشعارهمان
شعاریبودکهبرایشخصکیمایلسونگاستفادهمیشد.کیمجونگایلاین
اطالعــاترابهپدرشمنتقلمیکردکهاوهمدرآنزمانبهخدعههایپیرامون
خودکاماًلباورپیداکردهبود.ازاینرو،کیمپیونگایلدرســال1979بهعنوان
دیپلماتبهخارج»تبعید«شد.وقتیکیمجونگایلدردسامبر2011درگذشت،
برادرناتنیاشبســیاردورازخانهبود؛درلهستانکههمچنانبهعنوانسفیردر

آنجاخدمتمیکند.4 
حتیازخودکیمایلسونگهمجاسوسیمیشدواونیزازقاعدۀجاسوسی
مســتثنینبود.درحدود1976،کیمجونگایلتمامخطوطتلفنپدرشرااز
طریقدفترخودجوابمیدادتابتواندمذاکراتمردیراکهاوبهمردمکشورش
گفتهبودهمچونبتبپرســتندکنترلکند.اینکهاوچگونهتوانســتاینکاررا
انجــامدهدامریبینهایتآموزندهاســت.ازآنزمانبهاینســو،هرگاهرهبر
تصمیماتیمیگرفتکهبرمنافعکیمجونگایلتأثیرمیگذاشت،اومیتوانست
اقدامیمقتضیومتقابلراانجامدهدوبهعبارتیدستبهضدحملهبزند.)8(
هرگاهرهبرعالقهایبهسیاستیبالقوهیاابزاریجدیدبرایعظمتبخشیدنبه
خودابرازمیکرد،کیمجونگایلتواناییقابلتوجهیبرایپیشبینیهوسهای
3.  Kim Dong Gyu
4.کیمپیونگایلدراوت1954بهدنیاآمد.اوبرادرناتنیکیمجونگایل،رهبرقبلیکرهشمالیاستکهازیکپدربودند.اوتنهافرزند
بازماندهازپایهگذارکرهشمالی،یعنیکیمایلسونگاستکهبراساسآخریناخباربهعنوانسفیردرجمهوریچکخدمتمیکند.
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اوو»زدن«آنهانشانمیداد.
افزونبرچاپلوســیونظارت]جاسوسی[،کیمجونگایلبااستفادهاز
قدرتپولجایگاهخودراازطریقایجادهواداران،پیروانووفادارانتضمین
وتحکیــمکرد.دفترشــماره39همدرســال1974ازســویشــخص
کیمجونگایلتأسیسشد.پولبدستآمده1ازسویایندفترنهتنهامدافع
ســبکزندگیاشــرافیخاندانکیماســت؛بلکهازآنبــرایخریدهدایا
)ماشینها،قایقها،خانهها،ساعتهایطالو...(برایوفادارنگهداشتن
زیردستهاهماستفادهمیشود.رشداینسازمانبهتیرهوتارشدنخطوط
میانخانــوادهودولتکمککردوگذارکرهشــمالی»از«ملتیکهدرآن
ایدئولوژیبرایهمهاهمیتدارد»به«ملتیکهدرآنهمهچیزوهمهکسرا
میتوانباارزخارجیخریدتســریعکرد.کیمجونگایلمســئولیتدفتر
شماره39رابرعهدهداشــت؛امامغزمتفکریکهواقعًادرپستوسعهاین
دفترقرارداشتکسینبودجزجانگسونگتائک.جانگدرخانوادهای
نسبتًامعمولیبهدنیاآمد،اماجذبهوهوشطبیعِیاوابتداویرادردانشگاه
موردتوجهکیمکیونگهوییقراردادوسپسموردتوجهکیمجونگایلقرار
گرفت.هوییباجانگازدواجکردـباوجوداینکههیچکسمخالفتنکرد
وکیمجونگایلاورابهحامیوپولســازاصلیدر جزکیمایلســونگـ

تشکیالتخودتبدیلکرد.
جانگبهاهمیتفرصتهایمالیبزرِگارائهشــدهبهواسطۀحقههای
دولتیمانندکیســههایدیپلماتیکپیبرد.براساسکنوانسیون1961ژنو،
کیســههایدیپلماتیکرانمیتوانضبطیابازرسیکرد.بهدالیلنهچندان
غیراخالقی،اینمیتوانســتمنبعیمطمئنازکســب»پولآسان«باشد.

1.نویســندگانازاینپولیکهدراقتصادکرهشــمالیبهگردشدرمیآیدبهتأسیازبرخیعباراتموسیقاییباعنوانسوپرانواکونومی
»Soprano economy«ناممیبرند.
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ابتداطالازمعادنکرهشــمالیدرکیســههایدیپلماتیکقاچاقوفروخته
میشــد؛ســپسجانگفهمیدمیتواندتریاکوِمتراهمبههمینشیوه
جابهجــاکند.ایــنروش،درکنارفروشمحصوالتمشــروعتریمانند
محصوالتدریاییازطریقکانالهــایمعمول،درآمدکالنینصیبدفتر
شــماره39کیمجونگایلکرد؛پولهمچنانازهمینراهمنتقلمیشود.
گفتهمیشــوددیپلماتهایکرهشــمالیمیلیونهادالرپولنقدرابههمین

شیوهجابهجامیکنند.
اگرچهبخشزیادیازپولبدستآمدۀدفترشماره39خرجکاالهای
لوکسبرایخاندانکیممیشــد؛برایمثالعمارتهاییباســنگمرمر
سفیدوباسقفهاییبسیاربلندکهبرایزدودنگردوغبارازچراغهایش
نیازبهداربستاست،امابخشیازاینپولهمبرایخریدوفاداریخرج
میشــود.جانگجینســونگ،فراریبلندپایه،بهنویسندگاناینکتاب
میگفتیکســاعتمچیرولکــسباقابطالیــیازکیمجونگایل
دریافتکردهاست.دیگرانهم]بستهبهجایگاهونوعخدمتشان[خانهیا
ماشیندریافتمیکردند.متأسفانه،بهنظرمیرسدتاکتیکهایرشوهاِی
کیمبهســطحیازمادیگراییوفســاددامــنزدهکهبــرکلیتجامعه
کرهشمالیاثرگذاشتهاست.یکیازویژگیهایمعرفعصرکیمجونگایل
تغییرازایدئالیســمسیاسیبهروحیۀ»هرکسیقیمتیداردوهرچیزیرا

میتوانخرید«بود.
صرفنظرازاینموارد،آژانساطالعاتمرکزیامریکا)سیا(درسال1976 
بهایننتیجهرسیدکهکیمایلسونگدیگرمسئولیتیندارد.کیمجونگایلپس
ازاســتفادهازروشهایچاپلوسانهبرایجلبتوجهومحبتپدر،بااستراتژی
هوشمندانهتکنیکیاشرافخودرابرقدرتسرعتبخشیدوچنانکهمیدانیم،
اینکارشــاملاینمواردمیشــد:نظارتوجاسوســی)وترِسناشیازآن(؛
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جمعآوریثروتباهرابزاردردسترســیبرایایجادوفاداری؛غصبنهادهای
مســتقروبهزانودرآوردنآنهاباگماشــتنافرادیکهمطیعوفاداربهخودش
هستند)مثاًل،تیمسهانقالب(.کیششخصیتشاملکیمجونگایلوپدرش
نیزمیشد.سبککمونیستِیاستالینیستِیکیمایلسونگزمینهرابرایپادشاهی

فراهمآورد.)9(

وزارتخانه سازمان دهی و ارشاد )اودی جی( 
رهبری کره شمالی چگونه کاالهای لوکس بدست می آورد؟

خانوادهکیمدوقایقلوکسداردکهدرســاحلشــرقیبندرُونسانپهلوگرفته
اســت.کتوشلوارهایکیمجونگایلدرَسویلرو1درلندنبرشمیخوردو
دوختهمیشود.ســاعتمچیاشنیزازسویشرکتسوئیسیمووادو2ساخته
میشود.دربحبوحۀتحریمهایبینالمللیبرتجارتکاالهایلوکسکرهشمالی
موفقمیشوندراه ـچگونهاینمواردبرشــمردهوبســیاریمواردواقالمدیگرـ
خودرابهداخلکرهشــمالیبیابند؟افرادمورداعتمادومستقردرماکائو،ژاپن،
هنگکنگوچیِنمادرسالهاستبهصورتواسطههایرهبریکرهشمالیدر
عملیاتقاچاقبینالمللیعملکردهاندواینفعالیتهاازسویدفترشماره39 
درپیونگیانگهماهنگمیشود.تاجریمستقردرماکائو،کهبهخاطرتسهیل
درنقلوانتقالقطعاتنظامیازپیونگیانگبهســوریهازســویدادگاهیدر
هنگکنگجریمهشــدهبود،کاروکاسبیخودراتعطیلوکاریجدیدبانامی
جدیدرا)ودرهماندفتر(راهانداخت.سالها،شرکتهاینقلوانتقالاینتاجر
ازپِستأمیننیازهایفروشــگاههاوهتلهایفراوانکرهشــمالیباویسکی،

شرابنابوشامپاینبهخوبیبرآمدهاند.

1.  Savile Row
2.  Movado
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کیمجونگنام،3برادرناتنیکیمجونگاونومردیکهروزگاریجانشــین
بالقوهکیمجونگایلتصورمیشد،بیشترعمرخودرادرتبعیدگذراندهاستو
بهعنوانیکیازچهرههایحکومتیکرهشمالیدرخارجشناختهمیشودکهدر
نقلوانتقالکاالهایلوکسیکهســختپیدامیشوندونیزصادراتتسلیحات
کرهشــمالینقشتسهیلکنندهراداشت.ازقایقهایلوکستامرسدسها،اگر
بتوانآنهارادرکشــتیهایکانتینریجاداد،میتوانندباگریزازذرهبینتیزبین
تحریمهایســازمانمللراهخودرابهکرهشمالیبیابند.همینمسئلهدرمورد
وارداتسالحهممصداقدارد.ســازمانمللمیگویدکرهشمالیبااستفادهاز
تکنیکهایپیچیدهایکهســازمانهایقاچاقکنندهموادمخدردرآنپیشــرو
هستندمبادرتبهپنهانکردنجابهجاییسالحهایکوچک،تسلیحاتهستهای
یااجزایموشکیمیکند.اینکشورهمچنینروشهایمالیپیچیدهایرابرای
پنهانکردنتراکنشهایمالیاشاززیرنگاهبینالمللیبســطدادهاســتواز
اکوسیستمنسبتًاپیچیدۀشرکتیمتشکلازشرکتهایمستقردرخارجوآحاد

افراداستفادهمیکند.
درمثالیاینچنینی،کرهشــمالیتراکنشهایبهشدتغیرمعمولیراشروع
کردکهشــاملقــراردادیازســویهواپیماییملیکره4میشــد.برایخرید
3.کیمجونگنام،پسرارشدکیمجونگایلرهبرسابقوبرادرناتنیکیمجونگاونرهبرکنونیکرهشمالی.اوازسال1994تاسال
2001بهعنوانوارثپدرورهبربعدیکرهشــمالیشــناختهمیشد.اوزبانژاپنیراعالیصحبتمیکردودرسوئیسوروسیهدرس
خواندهبود.زمانیبهاو»ژنرالکوچک«میگفتند.درســال2001پسازتالشبرایورودغیرقانونیبهژاپنجهتدیدارازدیزنیلند
توکیوازچشمپدرافتادومقامخودراازدستدادوپسازآندرسنگاپور،چینوبیشترازهمهدرماکائوزندگیمیکرد.اوچندبارمورد
سوءقصدقرارگرفت،امادرنهایتدر13فوریه2017)25بهمن1395(درکشورمالزیوفرودگاهکواالالمپورتوسطیکزنبادستمال
آغشــتهبهگازاعصابویایکس،مســمومشــدودرگذشــت.کیمجونگنامفردیهوسبازوولخرجبودوبهخاطرقماروصرف

هزینههایگزافدرکانونتوجهرسانههابودهاست؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
Jeremy, B. White (7 March 2018), North Korea: Pyongyang government ‹used chemical warfare agent 
VX› in Kim Jong-nam assassination, https://www.independent.co.uk/news/world/north-korea-kim-jong-
nam-assassination-vx-nerve-agent-pyongyang-a8243211.html; Eileen Ng (4 March 2017), Malaysia 
expels North Korean ambassador in wake of Kim Jong-nam murder, https://www.independent.co.uk/
news/world/asia/kim-jong-nam-murder-suspect-police-threatened-family-north-korea-ambassador-
expelled-ri-jong-chol-a7611436.html; Niamh McIntyre, Kim Jong-un wanted assassination of half-
brother Kim Jong Nam to be ‹gruesome›, expert says, 26 September 2017, https://www.independent.
co.uk/news/kim-jong-un-north-korea-half-brother-nam-assasination-murder-malaysia-airport-
gruesome-a7967196.html
4.  Air Koryo
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هواپیماهایجدیددرســال2012.پرداختپولاینهواپیماهاهمبااســتفادهاز
پرداختهایمتعددیازســویاوجیدیانجاممیگرفتکهکیمجونگاونبه
دلیلکیششــخصیتخانوادگیبهمیراثبردهبــود،اما»اون«همچنینوارث
سیســتمیبودکهدرآنتاحدزیادی،ترسجانشیِنوفاداریراستینشدهبودو
اقتصادداللی1ورشوهمشــوقنزاعورانتجوییاست.مهمترازهمه)الاقل،
برایکیمجونگاون(،ویسیســتمیرابهارثبردهکهدرآنســازماِندرسایه
ممکناســتقدرتبیشترینسبتبهخودشداشــتهباشد،هرچندویرهبر
کشــورورئیسحزبکارگرانحاکمباشد.آنسازمانهماناوجیدیاستکه
نمایشگرافزایشوگسترشطبیعیچیزیاستکهکیمجونگایلطیمراحل
اولیهارتقایشبهقدرتبهویژهدورهسهانقالبآموخت.ازطریقنظارتوتغییر
مسیراطالعاتوگزارشدهیدرموردساختارها،اوجیدیبهتنهابخشدولت
تبدیلشــدهاستکههمهچیزرامیبیندومیداند.اگرچهبسیاریازچهرههای
معروفبهدنبالمرگکیمجونگایلسرنگونشدهیاکنارگذاشتهشدهبودندـ
ازجملهژنرالرییونگهو2وجانگســونگتائکـرهبریاوجیدیاساسًا
بدونتغییرباقیماند.اوجیدیازسال1964وجودداشتهاست،امانقشآنبه
دنبالدســتیابیکیمجونگایلبهرهبریاینســازماندرسال1973بهشدت
دگرگونشــد؛آنگاهکهازاینوزارتخانهبهعنوانابزاریبرایکنترلدولتبهره
گرفت.)10(ســفارتخانههایکرهشمالیدرخارجهمنقشیکلیدیدرکمکبه
شــرکتهایدرســایهکهبانامهایمختلــفدرهنگکنگفعــالبودند،ایفا
میکردند.اینشرکتهاکاالهایلوکسراتأمینیامعامالتپنهاِنتسلیحاتیرا

تسهیلمیکردند.

1.  court economy 
Ri Yong Ho  .2؛دیپلماتوسیاســتمداریکهازســال2016وزیرخارجهکرهشمالیشد.ویمذاکرهکنندهایحرفهایوباتجربهدر
زمینهپروندههستهایکرهشمالیباامریکابود.اوتجربهایسیسالهدراموردیپلماتیکوپستهایسفارتیهمداشتودرفاصله2003 

تا2007سفیرکشورشدربریتانیابود.
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وزارتخانهسازماندهیوارشادازآنزمانبهقطبمرکزیقدرتدرکرهشمالی
تبدیلشــد.اینسازمانازهرکسیکهتصورشودپروندهیاآتودردستدارد؛این
سازمانمجراییاستکهازطریقآنشاخههایمختلفحکومتبارهبرعالییا
قائــداعظم3ارتباطمییابند،دســتوراترابهپایینمنتقــلواطالعاترابهباال
میرسانند.اینسازمانمسئولاجرایسیاستهاست؛شبکهایازجاسوسانرا
ادارهمیکندکهازباالترینژنرالارتشتاپایینترینمدیریککارخانهاســتانیرا
شاملمیشود.اینســازمانبرهرگونهانتصابدولتییانظامی»اشراف«داردو
اساسًامسئولامنیتفردیورفاهخاندانحاکماست؛بنابرایندرحالیکهممکن
استکســیفالنژنرالیاوزیرعالیرتبهدولتیراقدرتمندتلقیکندـودرواقع،
اماقدرت شــایددرسازمانیاشبکهخاصخودشواقعًادارایقدرتهمباشدـ
غایــیازاوجیدیسرچشــمهمیگیرد.ازاینرو،اگرچهجهــاِنخارجنهادهای
ناظریمانندپولیتبورورامیبیند،اینسازمان»سنتی«کهدرعصرکیمایلسونگ
شــکلگرفتقدرتخودرابهاوجیدیباختودربرابرآنعماًلرقمیبحساب
نمیآید.اینشایدهوشمندانهترینحقهکیمجونگایلبودهاست،تغییروتحول
درپایگاهقدرتبدوناینکهخارجیهابهآنپیببرند.گزارششــدهاســتکهاو
دوستداشتبگوید:»مابایدمحیطخودراتحتنظرداشتهباشیمتامانعکسب
اطالعدشمنانماندربارهخودمانشــویم«.بیتردیداومیدانستچگونهبهاین
هدفدســتیابد؛اماچگونهاینسازمانســیصدنفره،کرهشمالِیامروزرااداره
میکند؟بگذاریدقدرتاینسازمانرابهشکلیمفصلتربررسیکنیموباکنترل
آنبرپرسنلشروعکنیم؛برایمثالتصورکنیدمدیریککارخانهدرمجتمعفوالد
کولیما4هســتید،یکیازمهمترینبنگاههایدولتیدرکرهشــمالی.بحثترفیع
پیشمیآید)نقشاساســینمایندهحزببرایکارخانه5(.ممکناســتازشما
3.  Supreme Leader
4.  Chollima Steel Complex

party secretary for the factory  .5؛دراینجابرایsecretaryمعادلنمایندهراگذاشتهام.
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پرسیدهشودآیاعالقهمندیدیامیخواهیدبرایایننقشدرطرحهایتاندرخواست
بدهیدیانه.شماپاسخمثبتمیدهیدواوجیدیمشغولکارمیشودوباشبکه
مخبرانشواردمشــورتمیشود.همچوناستاســی1درآلمانشرقی.اوجیدی
پروندهایازشمادارد؛پروندهایکهدرمجتمعمرکزیحزبدرپیونگیانگنگه
داشتهمیشود.پروندههاییمخفیازایندستتقریبًادرموردتماماعضایحزبی
یاکسانیکهعضوحزبخواهندشدوجوددارد)یعنیحداقل3تا4میلیوننفر(
وبرخالِفپروندههایدولتیمعمولکهبیشــترشــبیهبهرزومۀاستاندارداست،
پروندههایاوجیدیمشــتملبرجزئیاتیدرموردزندگیخصوصیشماســت؛
ضعــفدربرابرالکل،قماربــازی،موادمخدریازنان،روابــطخارجازازدواج؛
اظهاراتیمربوطبهدهسالگذشتهکهمیتوانستبهطوربالقوهنشانیازخیانتیا
عدموفاداریشماباشد؛اطالعاتیدرمورددوستانمدرسهوغیره.اینپروندهها
بهمرورزمانازطریقگزارشهاییبهاوجیدیازسویتماممخبرانیکهشمادر
تمامطولزندگیتانباآنهاارتباطداشــتهاید،امانمیدانستیدآنهاکیستندقطور
میشــود.وزارتخانهمخوِفاوجــیدیهمچنینامتیازیتحــتعنوان»زندگی
حزبی«داردکهیامیزانمشــارکتشمادررویدادهایمربوطبهحزبکارگرویا
اینکهبرایمثال،آیاشمامشتاقانهدرپروژههایکارِیداوطلبمشارکتمیکنید
یاخیراندازهمیگیرد.اینســازمانبااســتفادهازاینمواردوکنترلپیشینۀشما
تصمیممیگیردآیاقابلپذیرشهســتیدیاخیر.اگرهمهچیزروشــنباشد،آنها
توصیهمیکنندقائداعظمشــمارابرگزیندوشــمابهعنواننمایندۀحزبدرآن
کارخانهمنصوبمیشــوید،امادرموردچهرههایارشدمانندژنرالهایارتش
چطور؟همینسیستمدرموردآنهاهممصداقدارد.اینوزارتخانهدرحقیقتدو
بخشداردکهبهمسائلنظامیمیپردازد.درسال1991،کیمجونگایلحکمداد
تمامژنرالهابایدآزمونهایحزبیراپشــتســربگذارند؛اینآزمونهاازسوی
1.  Stasi
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ناظرانیبرگزارمیشودکهبهبخش13اوجیدیپاسخگویند)مسئولیت»ارشاد«
نظامــی(.بدینمعناکهآنهادوهفتهناپدیدمیشــوندودرخوابگاههاییدرکنار
دیگرژنرالهانگهداشــتهمیشــوند.آنهادرمعرضتبلیغاتوجلســاتانتقاد
عمومیایقرارمیگیرندکهاطاعتوترسراالقامیکند.پسازاینکهاینفرایند
تکمیلشــد،اوجیدیتصمیممیگیردکدامیکازآنهاشایســتهترفیعهستندو
کهانتصاباتنظامیرامدیریت کدامیــکبایدازطریقبخش4اینوزارتخانــهـ
میکندـتنزلمقامپیداکنند.کرهشمالیعمومًاخودرادولتسونگان2)دولتیکه
بهاصــل»ابتداارتش«وتقــدمنظامیانبرهمهامورمعتقداســت(جامیزند.
درحالیکهســهمزیادیازمنابعکشورجذبارتشمیشــود،انتصاباتنظامی
درنهایتتحتکنترلحزبیابهطورخاصاوجیدیاســت)کهرسمًابخشیاز
حزباســت(.برایغیرنظامیانهمچندانغیرمعمولنیستکهدرموقعیتهای
نظامیبسیارباالگماشتهشوند.هوانگپیونگسو3،یکیازچهرههایقدیمیدر
اوجیدیـهماکنونرئیسبخشنظارتیاینســازمانبــرامورنظامیومعاون
رئیسویکســانگجانگاست)سپهبدکهفقطیکقدمتاژنرالکلییاهمان
ارتشــبدیفاصلهدارد.باوجوداین،ویبیتردیدقدرتمندترازهرژنرالدیگریبا
سابقۀنظامِیمتعارفاست(.درمی2014،اومدیردفترسیاسیهمگانی4ارتش

خلقکرهبود؛دومینعنواننظامیعالیرتبهپسازکیمجونگاون.
اینکارفینفسهباعثقدرتمندترشدنهوانگپیونگسونمیشود.سلفاو
چوریونگهای5مدتیکوتاهاینعنوانراداشــتوســپساخراجشد.منابع
میگوینــد»چو«آنقدرکهتصورمیشــدمهمنبود.درعــوض،عنوانجدید
هوانگمهرتأییدیاســتبرقدرتیکهاوازقبلداشــت.نکتــۀمهمدرمیان
نیروهاینظامیدرکرهشــمالیایناســتکهواحدهایمختلفنظامیاجازه
2.  songun (military first) state
3.  Hwang Pyong So
4.  General Political Bureau 
5.  Choe Ryong Hae
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ندارندبهطورمستقیمبایکدیگرتماسبرقرارکنند.اینبهکیمجونگایلکمک
میکردتاقدرترامتمرکزســازدوازخوددربرابرکودتاهایاحتمالیحمایت
کند.خیالیخاماستکهیکژنرالسرکشبتواندمخفیانهآنقدرنیرووحامی
جمعکندورژیمراســرنگونسازدیاموادهستهایرابهالقاعدهبفروشد؛حتی
صحبــتازمقاماتحزبیاصالحطلبدربرابــرژنرالهایتندروـچنانکهدر
نهکمککنندهاستونهدقیق،زیرا رســانههایغربیمیبینیموشایعاســتـ
افرادزیــادیوجوددارندکهپاییدرهــردواردوگاهدارند.صرفنظرازاینها،
انتصابدرهردواردوگاهبامشــارکتوتعاملنزدیکودوجانبهخاندانکیم،
اوجیدیوبرایخدمتبهیکهدفانجاممیگیرد؛حفظوبقایسیستم.

بــااینحال،کنتــرلبرانتصاباتبخشــیازقدرتاوجیدیاســت.این
وزارتخانهکلیدیازحِقصدورارشادوراهنماییبرایتمامشاخههایتشکیالت
دولتیبرخورداراست.اساسًابدینمعناکهاوجیدیمیتوانددرامورهرسازمان
یــاادارهایکــهبخواهدمداخلهکنــد.همچنینازکنترلفراوانیبرجلســات
خودانتقادیوتبلیغاتدرمیانکارگرانکارخانهها،سربازان،اساتیددانشگاهو

غیرهبرخورداراست.
نمایندگاناینســازمانبهتمامنهادهاوارگانهااعزاممیشوندتاارشادات
خودرامنتقلکنندوبهاینترتیب،ممکناسترئیسافتخاریکارخانهراکنار
بزنند.اگراینروشمؤثروکافینباشــد،یکمربیاطالعرسانی1پنهاندرهر
سازمانگماردهمیشودتاازنمایندهمربوطبهآنجاسوسیوگزارشاتمرتبطرا
بهاوجیدیمنتقلکند.اینمربیممکناســتکارگریدربخشتولید2باشد،
امادرحقیقت،اوبخشمهمیازسیســتمکنترلمتمرکزکیمجونگایلاست.
شخصجانگسونگتائکهمدرحرفۀخودیکیازهمیندستمربیهابود.

1.  notification instructor
2.  shop floor worker
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ارشادنظامیبهطوررسمیازدفترسیاسیهمگانیانجاممیگیرد؛کمیسرهایی
داردکهبهعنوانســروانیاســرگرددرتمامواحدهاینظامیدرکشورخدمت
میکنند.اینکمیسرهامیتوانندژنرالهارانادیدهبگیرندوکنارشانبزنند.بااین
حال،ژنرالهاهمازحقدادخواستبرخوردارند.دفترسیاسیهمگانیدرنهایت
بهبخش13اوجیدیپاسخگوســت،چنانکهکیمجونگایلدرسال1992در
ســخنرانیبرایافســرانارشــدچنینفرماندادهبود.درنتیجهژنرالهاهماز

اوجیدیمیترسند.
احتمااًلتنهاکاریکهاوجیدیبرایآنســاختهنشــدهیادرزمرۀدستور
کارهایشتعریفنشــده،همانترســیمخطمشــیهاوسیاستهاست.این
برعهدهقائداعظماســت.کلماتوسخنانقائداعظمنهدرحکمقانونکه
خودقانوناســت.اگرکیمجونگایلبهیکیازدســتیارانشبگوید:»الزام
اســتزنانبایدلباسهایســنتیکرهرابرتنکنند«.آندستیاراینسخنرا
یادداشتمیکندوبالفاصلهبهسیاستوخطمشیدولتتبدیلمیشود،)12(
اماایناوجیدیاستکهمسئولپردازشومستندسازیآنیادداشتاستو
ایــنقانونیــاقاعدۀجدیدرادرتمامشــعباتوشــاخههایدولتیبهاجرا
درمیآورد.وقتیپیشنهاداتسیاســیازپایینمیآید،بایدازفیلتراوجیدی

عبورکندوسپسبهقائداعظمبرسد.

دبیرخانه فردی3
درنهایت،اعضایاوجیدیبهشدتدرگیرمدیریتامورخانهوحفاظتاز
خاندانکیمهستند.اعتقادبرایناســتکه9معاوِنرئیس4دراوجیدی

Personal Secretariat  .3؛ظاهرًاگروهیازافرادندکهبهعنوانمنشــیهایشخصِیکاغذبهدسِتقائداعظمتلقیمیشوندکه
همهجاودرهمهحالهمراهاوهســتندوســخناناوراکلمهبهکلمهیادداشتمیکنند.شــایدبتواندرجاهاییمعادل»منشیهای

شخصی«رابرایاینعبارتبهکاربرد.
4.  deputy director



علیه توسعه 142

هستند)چراکهاززمانمرگکیمجونگایلدیگرمدیریبرایاینسازمان
گماشتهنشد(ودرحالیکهچهارنفرازآنهانقشهایراستین1اوجیدیرا
دارندـاحتمــااًلدونفرازقدرتمندترینمعاونانعبارتنداز:هوانگپیونگ
امااین ســو،مسئولامورنظامیوکیمکیونگاوک2مسئولامورنظارتیـ
تصوروجودداردکهدیگرمعاونانمسئولدبیرخانهشخصی3رهبرهستند.
هیچکسنمیگویدمنبرایقائداعظمکارمیکنم.ایندرکرهشمالیتابو
استکهبهطورمســتقیمدرموردقائداعظم)13(سخنگفتهشود.فقط
بایدازاوباعباراتیکلیتمجیدشــود؛بنابرایننقشمعاونتاوجیدیدر
اینموردنقشیپوششیاستوتوجیهکنندۀمزایایباالییاستکهبهافراد
ردهباالدردبیرخانۀفردیدادهمیشــود.اینمزیتهاعبارتنداز:ســفربه
خارجازکشور؛تحصیالتبرایکودکاندرکشورهایخارجی؛دسترسی
بهمرکزدرمانیبونگوا4ـیکبیمارســتاندرِاِشِلجهانیاستوخدماتی
ارائهمیدهدکهمردممعمولیکرهشمالینمیتوانند،حتیآنرادرخوابهم

ببینند.)14(
دبیرخانهفردیچندینکارویژهدارد،بــهعنوانحائل5میانخانوادهکیمو
دیگــرانعملمیکند؛برنامههایکاریروزانۀقائداعظمراهماهنگمیکندو
هرجاکهرهبرسفرکندازتجهیزاتامنیتیولجستیکیمراقبتمیکند.بهگفتۀ
منبعی،اینترتیباتمیتوانندبینهایتدشواروحتیناخوشایندباشند،درمواقع
نادر.آنگاهکهکیمجونگایلبهخارجازکشــورسفرمیکرد،دبیرخانهمذکور
مدفــوعوادراررهبرراازتوالتهــایمخصوصیکهباخــودحملمیکردند
جمــعآوریمیکرد.اینکاربدیندلیلبودتاعوامــلخارجینتوانندبهپرونده

1.  proper
2.  Kim Kyong Ok
3.  Personal Secretariat (PS)
4.  Bonghwa Medical Center

Gatekeeper  .5؛معنایتحتاللفظیاینکلمه»دربان«است،امابرایتقریببهذهنازعبارت»حائل«استفادهشد.
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دیانِایکیمجونگایلدسترسییابند.اعضایایندبیرخانهدسترسیمستقیم
بهقائداعظمدارند.بدینمعناکهآنهامیتوانندتهدیدیبرایاوباشند؛بنابراین
کیمجونــگایلمایلبوداینافرادراازمیانکســانیبرگزینــدکهمدتهادر
استخدامشبودندودوستیدیرینباآنهاداشت؛برایمثالریجیگانگ6در
سال1973همراهباکیمجونگایلبهاوجیدیپیوستودرسال1975بهمقام
معاونرئیسانتخابشــد؛اوبهتأسیسدبیرخانهفردیهمکمککردوکارش
اســتخدامپرســنلدولتیبرایکیمجونگایلبود.اوبقیۀعمرخودرادرآنجا
ســپریکردوازقدرتیبرابرباهرخانداندیگریغیــرازاعضایخاندانکیم
برخورداربود.برخینیروهایایندبیرخانهفردی،پیوندهاینسلاندرنسلیبا
خانوادهکیمدارندوپدرانیاپدربزرگانشانبرایکیمایلسونگکارمیکردند.
بخشیازنقشریجیگانگشاملادارۀبخشپنجمکادرهاستکهمسئول
کیپئومچو7یاجوخهعیش8اســتومتشــکلاززنانیاســتکهمیرقصند،
میخوانندوحتیممکناستخدماتجنسیهمبهرهبر)15(یاکسانیکهرهبر
مایلبهشادمانکردنآنهاستارائهدهند.»ری«بهدلیلپسترسمیکهدارد
برپروندههایمخفیاوجیدیهماشرافدارد.بااینحال،ویدرسال2010در
حادثۀرانندگیدرگذشت.تئوریهایمتناقضیدرموردنحوهوقوعاینتصادف
وجوددارد،ازآنجاکهعصرروزتصادف،حســابینوشیدنیهایالکلیمصرف
کردهبودممکناســتحینرانندگیکنترلخودراازدستدادهباشد،ازسوی
دیگر،روایتیدیگرمیگویدترافیکدرپیونگیانگبسیارسبکاست؛بنابراین
ازتصادفاترانندگیاغلببرایسربهنیســتکردندشــمنانقدرتمنداستفاده

میشود.

6.  Ri Je Gang
7.  kippeumjo
8.  pleasure squad
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جانگ سونگ تائک
آنهــاکهمعتقدندمــرگ»ری«هدفمندبود،میگویندجانگســونگتائک
انگیزهایبرایدخیلشــدندراینمرگداشت.بهگفتۀچندینمنبع،جانگو
»ری«ـیاجانگوهســتههایاصلیاوجیدیکه»ری«همجزوشــانبودـ
درگیررقابتیدیرپابودند.اینرقابتاغلبازطریقحذفکسانیکهحضورشان
بهموضعاوجیدیکمکمیکردابرازمیشد؛مانندریوکیونگ،1معاونرئیس
دایرهامنیتدولتی2)ســازمانیکهبیتردیددرمداراقتداراوجیدیقراردارد(.
ریودرســال2010درحالکســبقدرتواعتبارودرحالیافتنوجههاینزد
افسراناعمازسرهنگانوباالترازآنهابود.جانگظاهرًابامشاهدهارتقایاو،
ویرابهمنزلۀتهدیدینوظهورمیدیدوکیمجونگایلدراوایلســال2011با

اعداماوموافقتکرد.
رقابتجانگبارؤســایاوجیدیومرتبطانشــانتاحدودیبهخاطراین
حقیقتبودکهجانگتنهاکانونچشــمگیرقدرتدرکرهشمالیخارجازدایره
خانــدانکیمیااوجیدیبود.اینقــدرتازمفیدبودناوبرایکیمجونگایل
برمیخیزد،زیرااینقدرتجانگبودکهباعثشدویپولکالنیبهجیبرهبر
کرهســرازیرکند؛قدرتیکهباعثمحبوبیتفردیجانگبودوباعثشدهبود
دیگرانازویحســابببرند،قدرتیکهازازدواجباکیمکیونگهویینشــئت
میگرفتوبــهدلیلرابطۀخونیکهبارهبرانکرهداشــتغیرقابلدســترس
مینمــود؛حتیکیمجونگایلبهعنوانگرداننــدهومتصدیزیرک،جانگرا
تشویقمیکرداوجیدیرامتوازنسازدوبهاواجازهدادگاهیشاخوبرگهارا

باتسویهوحذفهرسکند،مانندموردریوکیونگ.
 بهعنوانرهبــروزارتخانهامنیتخلق3ـ کیــمجونگایلقبــاًلجانگراـ

1.  Ryu Kyong
2.  State Security Department
3.  Ministry of People’s Security



145مسئول کیست؟

ترغیــبکردهبودتااعضاییازدایرهامنیــتدولتیرادراواخردهۀ90بهمنظور
کاهشبرتریاوجیدیبرسیستمهاینظارتیوجاسوسیتسویهکند.اوحتی
بخشیرادراوجیدیتأسیسکردبهنامدایرهاداری4وادارۀآنرادرسال2007 
بــهجانگواگذارکرد.تردیــدینبودکهاینکارانزجارزیــادیایجادکرد؛اما
کیمجونگایلگاهیالزممیدیدزهرچشــمیازجانــگبگیردواوراازکاخ
قدرتبهزیرآورد،بنابرایندرسال2004ریجیگانگرا)قبلازعزلویدر
سال2006(برانگیختتاجانگراتسویهوازشراوخالصشود.وقتیدرمورد
نظامرهبریدرکرهشمالیتأملمیکنیمبایدملکوامالک،رقابتهایفردی
وضرورتمتوازنسازیآنهاوراینگرانیهاییمانندایدئولوژیواینکهآیافرد
AتندرواســتوفردBاصالحطلبدرنظربگیریم.تســویهواعدامجانگدر
دسامبر2013ـدرصورتیکهدرمتنفرقهگرایِیدیرپاادراکشودـناگهانمعنی
مییابد؛بنابراینازســقوطجانگســونگتائکچهبایدفهمید؟چیزیرابا
قطعیتنمیتــوانگفت؛اینکهآیاکودتایاوجیدیبود،یاتصمیمیازســوی
کیمجونگایل،یاترکیبیازهردو،اماتاکنوننهتنهااوجیدیبیشترینبهرهرا
ازآنبردهاســت،بلکهجانگازنظرربودنفرصتهایاقتصادی)16(کهبرای
کرهشــمالیپیشمیآمد»بیشازحدحریص«تصورمیشــد؛بنابراینمردان
قدرتمندیوجودداشتندکهطبیعتًاازاینروندانزجارداشتند.اوهمچنینکنترل
 دومیــنکمیتهاقتصادی5راهمبهعهدهگرفت؛نهادیکهفعالیتهایتجاریـ
تسلیحاتیآنسویدریاهایکرهشمالیوسایتآزمایشهستهایکیلجو6رااداره
میکرد.اگرجانگنفوذفراترازتصوریبربرنامۀهستهایوتجاریکرهشمالی
داشــت،اینمیتوانســتبرایکیمجونگاونواوجیدیخطرناکباشــد.
عالوهبرانحصارفرصتهایتجاریواقتصادیدردســتجانگ،میتوانست

4.  Administration Department
5.  Second Economic Committee
6.  Kilju
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آنقدرکافیباشدکهائتالفیازنخبگانیراتشکیلدهدکهخواهانسربهنیست
کردناوباشند؛حتیایناحتمالهموجودداردکهجانگدرکنارفرقهگراییکه
دربیانیههایعمومیکرهشمالیدرموردحذفاووجوددارد،درحالتوطئهچینی
برایکودتا)یاالاقل،کودتاییبرضداوجیدی(همبود.میتوانستانگیزۀکافی
رابــهکیمجونگاون،معاونرئیس1اوجیدیودیگرچهرههایقدرتمندبرای

متحدکردنوپاسخبیرحمانهبدهد.)17(
بااینحال،حذفاوبیتردیدتأثیریبیثباتکنندهخواهدداشت،زیراشبکۀ
حمایتیاشوســیعبودونهتنهابهوزارتخانهامنیتخلقکهشــاملتمامدولت
میشد.طیچهاردهه،اوموفقبهساختخطی2عمیقوریشهدارازهزاراننفر
درکرهشــمالیشــد.مفهومخط،مفهومیقویدرشرکتهاونهادهایدولتی
کرهجنوبیهماست.ســتارهنوظهوردرسازمانکسانیراارتقامیدهدکهبااو
ارتباطاتینظامیداشــتهباشندیاپیوندهاییبازادگاهوارتباطاتیمدرسهایباآن
ستارهداشــتهباشــد،یااینکهآنفردارتقایافته،روابطخوبیباآنستارهداشته
باشــد.بهمرور،اینستارههاسریعترازدیگرانرشدمیکنندوخویشانخودرا
همواردکارمیکنند.درنهایت،اینستارۀنوظهوربهمقامیارشدتبدیلمیشود
کهصدهاوفاداروحامیرازیردستدارد.اگراوجایگاهخودراازدستبدهد،
هرکسیکهدرخطحمایتازاوقرارداشتبایدحامیجدیدیبرایخودبیابد
یااینکهمشاغلردهپایینتریبرایخوددستوپاکند.همینمسئلهدرکرهشمالی
هممصداقدارد،اماباتنزلمقاموروندشدیدتر؛درهنگامسقوطجانگ،تمام
کســانیکهدرخطاوقرارداشــتندتنزلمقامیافته،تسویهشــدهیابهتبعیددر

اقصینقاطکشوررفتندودربدترینحالتاعدامشدند.
خطحامیجانگسونگتائکتاحدودیبهخاطرعطایایدستودلبازانه
1.همانطورکهگفتهشداینسازمانبعدازمرگکیمجونگایلوبهپاساحترامبهاودیگررئیسندارد؛حتیکیمجونگاوننیزسمت

»معاونرئیس«راداردورؤسایبخشهاهمگیمعاونان»اون«هستند.
2.  line



147مسئول کیست؟

اوساختهشد؛روشیکهرئیسشکیمجونگایلروزگاریبرایکسبحمایت
وفادارانازآناستفادهمیکرد.اگرچهبرخیاوراحریصمیپنداشتند)ازجمله
کیمجونگایلکهچنددههدرمقابلاواحتیاطبهخرجمیداد(،زیردســتها
جانگراپدریمهربانوبخشــندهمیدیدند.اوفردیبودکهوقتینیازبهپول
داشتند»بهدیدنشمیرفتند«؛شایدماشینیاخانهایمیخریدیاهزینۀمراسم
ازدواجرامتقبــلمیشــد.طــیقحطینیمهدهــۀ90،برخیکســانیکهدر
سلسلهمراتبپایینخطجانگبودندبهواسطۀبخشندگیودستودلبازیهای
اوزنــدهماندنــدودرزمــرۀحامیانوفــاداراوباقیماندند.برخــیدردنیای
انگلیســیزباناوراباویلیام.ام.توئید3مقایســهمیکنندکهرئیستامانیهاِل
حزبدموکراتوبرشبکهایعظیمازرشوهونفوذسیاسیدردهۀ1850و1860 

فائقبود.
درنتیجۀحذفجانگ،هزاراننفرهمبایدخودراباچشماندازیتقلیلیافته
ســازگارکنندوهمفقدانرهبریراکهواقعًادوستشداشتندتجربهکنند.)18(
روششوکهکنندۀتسویهموجبترسووحشتواقعیدربرخیازاعضایارشد
خطاوشد.اینامراحتماِلبیثباتیونزاعونیزفرارراافزایشمیدهد.آنهایی
گاهبودند.وقتی کهجانگســونگتائکراحذفکردند،قطعًاازاینمسئلهآ
روندتسویهوحذفجانگشروعشد،کیمجونگاوندرشهریدرشمالاین
کشوربهنامسامجییون4بود.اینشــهردراسطورههایکرهشمالیجایگاهی
مهمداشتچراکهبهکوهپائکتوساننزدیکبود؛بهگفتۀدولت،کیمجونگایل
درآنجامتولدشــدهبود)خاندانکیمظاهرًاازدودمانپائکتو5هســتندوخون
پائکتودررگهایشانجاریاســت(.اینشهرهمچنینیکیازمراکزحفاظت

William M. Tweed  .3؛بهاورئیستوئیدهممیگویند.اورئیسماشــینسیاسیتامانیهاِلحزبدموکراتبودکهنقشیمهمدر
سیاســتشــهروایالتنیویورکدرقرن19ایفامیکرد.اودراوجقدرتونفوذخودسومینزمینداربزرگدرشهرنیویورک،مدیر

راهآهنِاری)Erie Railroad(،دهمینبانکملی،شرکت»نیویورکپرینتینگ«ومالکهتلمتروپولیتنبود.
4.  Samjiyon
5.  Paektu Hyoltongor
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شــدهاستکهاعضایخاندانکیمونخبگانارشددرمواقعبحرانمیتواننددر
آنجاجمعشــوند.مرزچیننزدیکهمینشهراســتودرصورتیکهوضعیت
واقعًابهحدبحرانبرســدوغیرقابلتحملشــود،رهبــروخاندانشبهراحتی
میتوانندپیادهازشهرسامجییونواردچینشوند.درمیانکسانیکهطیاین
تسویهدرکنارکیمجونگاوندرسامجییونبودندمیتوانبهمعاوناوجیدی
یعنیهوانگپیونگسووکیموونهونگ)رهبروزارتخانهامنیتدولت(اشاره
کرد؛امادرموردکیمکیونگهویی،دخترکیمایلسونگوبیوۀجانگسونگتائک
چطور؟یکیازاســرارآمیزترینبخشهایحماسهاعدامجانگنقش»هویی«
درآنبود)البتهاگرقائلبهنقشیبرایاوباشیم(.اوبخشیازدودمانپائکتوو
مجریامیالکیمجونگایلبودوتاهمیناواخرمسئولمیلیاردهادالرپولاین
خاندانکهدراقصینقاطجهانپراکندهبود.اوشبکۀبزرگخاصخودراداشت
و)همراهباجانگ(نایبالحکومهکیمجونگاونتلقیمیشد؛بنابراینمیتوان
گفتیااوبهمرگهمســرشرضایتدادهبودیااینکهنفوذخوددراینرویدادرا
تاحدچشمگیریازدستدادهبود.درمورداینمسئله،هیچشواهدقابلاعتمادی
وجودندارد،اماآنچهمسلمبودایناستکهکیمکیونگهوییبیشتراوقاتخود
رااینروزهاخارجازکرهشمالیمیگذراند.اومنازلیدرسنگاپوروفرانسهدارد
وایــنباوروجودداردکهدرزماننگارشاینکتابدرفرانســهزندگیمیکرد.
وضعیتسالمتیاوتعریفیندارد،)19(حتیاگرقدرتمییافتکهجانگرادر
نوامبر/دســامبر2013داوطلبانهتسلیمکند)براســاسبرخیروایتها،ازدواج
آنهادیگرحالوتگذشتهرانداشت(،بهزودیزمانیمیآمدکهکیمجونگاون
هــمدیگرازاقتداروحمایت»هویی«نفعینمیبــردوآنرابههیچمیگرفت.
میتوانیمقطعًامطمئنباشــیمکهازمیانکیمهایبازمانده،جونگچول،برادر
بزرگتراونویوجونگ)20(خواهرجوانترشدرسمتوسویاونهستند،اما

میزاننفوذشانروشننیست.
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توازن
کیــمکیونگهوییبهنوعیجانشــینهمدارد،کیمســولســونگ،1دومیندختر
کیمجونگایل.اوازهمســررسمیکیمجونگایل،یعنیکیمیونگسوک2بهدنیا
آمد)کیمجونگایلبهایندلیلباویازدواجکردتاباعثخوشحالیپدرخودشود،
اماهمزمانوبهطورمخفیبامعشوقهایدیگرارتباطداشت؛ویبازیگریبودبهنام
ســونگهایریم(.کیمسولسونگدراوایلدهۀ40عمرخوداستوعالوهبراینکه
درجهنظامیچانگجوآ3)ســرهنگدومی4(دارد،یکیازاعضایمرکزیدبیرخانه
فردیهمهســت.اومدیریتترتیباتامنیتیولجستیکیکیمجونگایلرابرعهده
داشــتوهمچنانهمکارینزدیکیبابرادرناتنــیاشکیمجونگاوندارد.پساز
درگذشــتکیمکیونگهویی،اواحتمااًلنقشوکیلخانوادگیوحسابدار5رادارد.
کیمســولســونگهمچنینیکیازمعاوناناوجیدیاستواینسمتدرحقیقت
پوششیبراینقشارشداودردبیرخانهفردیاست.بافرضاینکهکیمسولسونگ
برحسبآرزویپدرشدرکناربرادرناتنیاشایستاده،اینمسئلهدرنقطهمقابلاین
احتمالاستکهکیمجونگاونراعروسکیازسویبوروکراتهایمخفیمیداند

کهمنافعخودرادنبالمیکنندواورابهحرکتدرمیآورند.)21(
افزونبراین،ماشواهدینداریمکهنشاندهدمعاوناناوجیدیدررسیدن
بــههدفباهممتحدند؛برایمثالتمامآنچهمیدانیمایناســتکهاختالفات
زیادیمیانهستۀمرکزیاوجیدیواعضایدبیرخانهفردیاوجیدیمیتواند
وجودداشــتهباشد.درمجموع،برایبســیاریازاعضایارشداوجیدی،این
شغلدقیقًاپوششاســت.اوجیدیبهعنوانیکگروهقدرتیعظیمدارد،اما
رقابتهایداخلیبهکیمجونگاونوخانوادهاشاجازهمیدهدتاباتوازنسازی

1.  Kim Sol Song
2.  Kim Yong Suk
3.   Chungjwa
4.  lieutenant-colonel
5.  bookkeeper
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میاناینرقابتهامیزانیازکنترلرابرایخودحفظکنند.افزونبراین،غیرقابل
انکاراســتکهباوجودقدرتزیــاداوجیدی،معاونانشهمــوارهبهیکیاز
اعضــایدودمانپائکتو1بهعنــوانجلودار2نیازخواهندداشــت.پسازمرگ
کیمجونگایل،اوجیدیبدونمدیر)رئیس(بودهاســت.اینعماًلتنهانقش
باالیــیبودکهکیمجونــگاونازپدرشبهارثنبردکهنشــانمیدهد،مانند
پدرشتســلطیبراینارگانندارد.دلیلاحتمالیبرایاینمسئلهایناستکه
کیمجونگایلپیشازاینکهواگذاریکاملقدرتبهسرانجامبرسددرگذشت.
امروز،منابعبیشمارازپیونگیانگبراهمیتمعاوناناوجیدیگواهیمیدهند
وبــرایاولینبار،جرأتگفتنایــنرادارندکهیکیازکیمهادارایکنترلکامل
نیســت؛اماهمزمان،هیچمعاونیبهجایگاهمدیریتینرسیدهواینایدهتقویت

شدهاستکههیچاحدیواقعًاکرهشمالیراادارهنمیکند.
اگربخواهیمتعریفیازکرهشــمالِیامروزداشتهباشیم،میتوانیمبگوییماین
کشوردربهترینحالتوبهطوررسمیائتالفیغیرساختارمنداستمتشکلاز
کیــمجونــگاون،بســتگاننزدیکــش،اعضــایارشــداوجــیدیمانند
هوانگپیونگســووکیمکیونگاوکوهرعضوردهباالینظامییاحزبیکه
ازاعتماداینخاندانبرخورداراست.دراینمعنا،کرهشمالیباکشورهایدیگر
اشــتراکدارد.اینکشــورداراییکرأسقابلشناساییاست؛امادرپساو،
الیهایازمردانقدرتمندبامنافعوامیالفراوانقراردارندکهلزومًابامنافعکیم
وخاندانشســازگارنیستند.اگرسیاستتندروازســوییکمصلحیاستاره
نوظهوردنبالاماناگهانزمینگیرشود،بدینمعنانیستکهدیکتاتورمطلقیعنی
کیمجونگاونمهربانوغیرقابلپیشبینیاســت؛بدینمعناستکهنهاوونه

هیچفرددیگریکنترلکاملبرقدرتندارد.

1.  Paektu Hyoltongor
2.  front-man
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پی نوشت های فصل سوم
1.کرهجنوبیهمتفاوتچندانیندارد.قدرتمندترینمردانشفرزندانمردانبزرگهستند،

ازرئیسسامسونگتارئیسجمهورگواهیبراینامراست.
2.آنگونهکهبرخیتحلیلگرانادعامیکنند،چوهرگزبهکیمنزدیکنبودومردشماره2هم
نبود.تنزلمقاماودرمی2014دلیلیاستبراینامر.چو،ظاهرًاسرپوشیمفیددرتحوالت

پسازاعدامجانگسونگتائکبود.
3.کیــمجونگایلبهطورخاصهوادارمارتیناسکورســیزیبودومیتوانســتزوایاو
شاتهارادرتمامفیلمهایکارگردانهایامریکاییموردبحثقراردهد.وسوسهانگیزاست
دنیاییشادراتصورکنیمکهدرآنکیمجونگایلدرشرایطخانوادهاینرمالپرورشمییافت

وبهفیلمسازیدرخشانووسواسیتبدیلمیشد.
4.بــاوجوداینودرهمانحال،کیمجونگایلدقتداشــتتــادرموردرفقایچریک
قدیمیپدرشهمکهمشاغلباالییدردولتداشتندچاپلوسیبهخرجدهد.اوبادادنهدایا
وافتخاراتیبهآنهاتوانستحمایت)یاالاقل،رضایت(محافظانقدیمیراتضمینکند.

5.ایننشــانهرگزبرلباسهایبیرونیماننداورکتنصبنمیشود،بلکهرویلباسهای
زیرینالصاقمیشود.

6.سهانقالبعبارتاستاز:انقالبفرهنگی،فنیوایدئولوژیکی.
7.موفقترینفردیکهازاینجنبشســهانقالببیرونآمدوبهجایگاهیباالدستیافت،

جانگسونگتائکبود.
8.بهگفتۀمنبعی،کیمایلسونگتالشمیکردکاریانجامدهد،درحالیکهکیمجونگایل
درمســیریمخالفمیرفت.یکیازاینموارداینبود:»منشأبسیاریازبدکارکردیهادر

کرهشمالیکجاست«.
9.ویرایشفرهنگاصطالحاتسیاسیکرهشمالیدرسال1970جانشینیموروثیراچنین
تعریفکردهاست:»سنتارتجاعیبهرهبرداریازجوامع...کهبهعنوانابزاریبرایدائمی
ساختنحاکمیتدیکتاتوریازسویاشراففئودالپذیرفتهمیشود«.درویرایش1972این

خطحذفشدهاست.
10.تصادفینبودکهکیمجونگایل،اوجیدیراپرازکســانیکردکهتجربهحضوردرسه
انقالبراداشتند.جنبشسهانقالبمیتواندپیشگاماوجیدیتلقیشود،بهاینمعناکهاز

آنبرایمصادرۀقدرتمستقروانتقالآنبهکیمجونگایلاستفادهشد.
11.ژنرالرییونگهوپیشازتسویهشدندرسال2012چنینفردیبود.ازسال2003تا
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2009اوفرماندهیدفاعیپیونگیانگراادارهمیکرد،بدینمعناکهاومیدانســتتونلهاو
خانههایامنرهبرکشورکجاستودرمواقعوقوعکودتایاحملهچگونهمورداستفادهقرار
میگیرنــد.اگرژنرالریوتائکبهدنبالمــرگکیمجونگایلازتوانکافیبرایترکیبو

ادغامنیروهابرخورداربودند،شانسیقویبرایبهزیرکشیدنسیستمداشتند.
12.ایندرحقیقتاتفاقمیافتد،امابهآرامیبهبوتۀفراموشیسپردهمیشود.

13.گرفتندوشســتانگشــتبهطرفباالیا»thumbs-up«درکرهشمالیمیتواندبهمثابه
ارجاعبهرهبراینکشورتلقیشود.

14.وقتیمریلنیومان،تاجربازنشســتهامریکاییوازداوطلبانسابقجنگکره،درسال
2013درکرهشمالیدستگیرشد،بسیاریخواهاندانستناینمسئلهبودندکهآیاکرهشمالی
بهمرکزقلبیکهنیومانبهآننیازدارددسترســیداردیــاخیر.مرکزدرمانیبونگواخدمات

موردنیازرابهاوارائهداد.
15.کیمایلسونگفردیزنبارهوهوسبازبودکهتعدادبیشماریفرزندنامشروعداشت.
کیمجونگایلالبتهگزینشــیترعملمیکردوظاهرًاازکیپئومچوهابیشــتربرایارضای
نیازهایزیباییشناختیاشاســتفادهمیکرد.اوبهآنهادرموردنحوهرقصشان،اینکهچه
عطریبایدبزنندوغیرهتوصیههاییمیکرد.ازلحاظسلیقهواعتمادبهنفسباالیشدرارائه
یِژرکرین1  ایــنتوضیحات،برخیمنابعکیــمجونگایلرانســخهایکاریکاتــوریازِفِر
میدانند.کیمجونگاوندراینموردبیشتر»مردخانواده«تلقیمیشودوزمینیبرایبازی

بهاودادهنمیشود.
16.بارهابیانشــدهاســتکهبرخیازمهمترینمناقشــاتاقتصادیبرسرکنترلفروش
زغالسنگ)کهجانگمتهمبهفروشارزانآنهابرایثروتمندشدنخودشدهبود(وحلزون
بودهاســت.آنچهدرپسداستانزغالسنگپنهانمانده،تجارتنادرخاکاستکهمنبعی

مهم)والبتهروزافزون(ازدرآمدچیناست.
17.اینحقیقتکهجانگســونگتائکوتمامخویشــانخونیونزدیکشاعدامشدند
میتواندمدافعاینادعاباشــدکهاوبایدکاریخاصوخارقالعادهبرایتهدیدنظمموجود
انجامدادهباشــد؛معمواًلآنهاییکهتسویهمیشــونددرحبسخانگیقرارمیگیرندوبه
حومهشهرهایانقاطدورافتادهفرستادهمیشوند؛امااینخشونتشوکهکنندهایکهدرمورد
جانــگوخانوادهاشبهکارگرفتهشــد،شــایدبازتابترسرقبایشباشــد،شــایدآنها
میخواســتندتمامرداوراازمیانبردارندواطمینانیابندهیچکسازخانوادهاوباقینمانده

استتابعدهادستبهانتقامبزند.درمیانکشتهشدگانشاملکودکانهمبودند.
1.  Frasier Crane
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18.منبــعاصلیاطالعاتدرموردجانگ،اورا»آدمیبهغایتخوب«توصیفمیکندکه
وقتیوضعیتاموردرکشورشرامیدیدگاهیزیرگریهمیزد.

19.اینشایدبهمصرفالکلـکهچنددههاستبهآنمبتالستـوناامیدیوسرخوردگی
ازســویاومربوطباشــد.ازلحاظمادی،اوزندگیمرفهوعالیداشت؛اماازنظرجسمی
چنیننبود.وقتیجوانبودمادرشدرگذشتونامادریاشبااوبدرفتاریمیکرد.دخترش

همبهدلیلخودکشیجانخودراازدستداد.
20.برایاولینباررســانههایکرهشمالیدرمارس2014وطیانتخاباتپارلمانینامکیمیو
جونگرامطرحکردند)انتخاباتدراینکشورفرایندیبهشدتتشریفاتیونمادیناستکه
حرفدیرااولنامکرهشمالیمیگذاردتاناماینکشوررابهجمهوریدموکراتیکخلقکره
شــمالی2تغییردهد؛اماانتخاباتدراینکشــورفقطیکنامزدداردومردمملزمهستندکه

فقطبهاورأیدهند(.
21.مســلمًااینفرضیمهماســت.خانوادۀکیمهمثابتکردهکههمچونسایربخشهای
دولت،طیسالهاجناحیعملکردهاست.اینهمباتوجهبهتعدادخواهرانوبرادرانناتنی

پیراموناوچندانتعجبیندارد.

2.  the Democratic People›s Republic of Korea (DPRK)
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معروفاستکهکرهشمالیاردوگاههایی1رامدیریتمیکندکهبهلحاظقساوت
تنهاباقرنبیستمقابلمقایسهاست.نظامکیفریکرهشمالیبهگونهایطراحی
شــدهوبهاجرادرمیآیدتاهزینهچالشتراشیبرایرژیمرابینهایتباالببرد.
پیامدغیرمستقیماینچالشگستردهایناستکهبحثازحفظنظمدرسیستم
کرهشمالیرابهشیوهایتوصیفیوشفافبرایهرناظریدشوارمیسازد.انکار
وجودایناردوگاهها،شــکنجههاوسوءاستفادههاازسویکرهشمالیمسئلهرا
پیچیدهتــرمیکند.بــرایکنارهمگذاشــتنقطعاتیازاینکهسیســتمکیفری
کرهشــمالیچگونهکارمیکند،فردبهناگزیربایدبهشواهدیازسویفراریان
)ازجملهزندانیانســابقوزندانبانانســابق(،)1(سخنانمحرمانهوخصوصِی
برخیمقاماتکرهشــمالِیآنقدرشــجاعکهاینهارابــاخارجیهابهبحث
بگذارندمتکیباشد.کسینمیتواندایناردوگاههاراببیند)مگرازفاصلهایدور
وازطریقگوگلِارث(وکسیهمبیتردیدنمیتواندبهآمارقابلاعتماددرمورد

ایناردوگاههادسترسیداشتهباشد.
اغلبگفتهمیشوددویستهزارنفرازمردمکرهشمالیدرایناردوگاهها
اسکاندارند.بااینحال،بسیاربعیداستاینآمارشاملآنهاییشودکهدر
بهخاطرجرائمیکهدرهمۀدنیاوجودداردماننددزدی، نهادهایمعمولیترـ
زندانیاند.تخمینهایمنطقیترنشــانمیدهدحدود70هزار قتلوغیرهـ
نفربهخاطرجرائممتعارفزندانیاندوحدود80تا120هزارزندانیسیاسی
همهستند.باوجوداین،تمامبزرگساالنکرهشمالیازایناردوگاههامطلعاند
وبااینحــالنمیداننددردرونآنهاچهمیگذرد.مــردمازایناردوگاهها
میترســند؛بنابرایندرموردنقشایناردوگاههادرحفظکنترلهمنمیتوان

اغراقکرد.

1.  prison camps
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جرم غیرسیاسی
چنانکهدرباالاشــارهشد،کرهشــمالیدارایجرائم»معمولی«است.درهر
جامعهای،جوانانیهســتندکهدرداماعتیادبهمــوادمخدریابزههایکوچک
میافتند؛کســانیهســتندکهمرتکبتقلبمیشــوند؛کســانیهســتندکه
معشوقههایشانرابهجرمشــوروعشقواشتیاقمیُکشند؛کسانیهستندکه
شــعارهاییرویدیوارهامینویسند.درکرهشــمالی،مرتکبانچنیناقداماتی
سروکارشــانباسیستمجزاییاستکهفوقالعادهخشناست،امابامعیارهای
کشوریفقیروغیردموکراتیکچندانهماستثنانیست.حوادثمرتبطباجرائم
اســتاندارد2مانندســرقت،ازقحطیدهۀ90بهاینسو،بهحدانفجاررسیدهو
همراســتاباظهورفســادوافولکلِیاعتماداجتماعیبهپیشرفتهاست؛برای
مثالسرقتدوچرخهآنقدرزیادشدهاستکهساکنانآپارتمانهادوچرخههای
خودراشبهنگامبهداخلمیبرند.افزونبراین،مصرفگراییوکیفیتضعیف

کاالهایجدیدموجبشدهتاسرقتگوشیموبایلنیزرونقبگیرد.
اگربهکســیظنسرقتتلفنهمراهبرود،بایددربرابروزارتامنیتخلق3 
حاضرشــود.اینوزارتخانهحدود200هزارنیروداردواساسًابهعنواننیروی
پلیسکرهشــمالیعملمیکندوپاســگاههایپلیسرادرهرشــهر،ناحیهو
روســتاییادارهمیکند.اینوزارتخانهطیفیگســتردهازمسئولیتهارادارد.از
حفظنظمعمومی،کاهشناآرامیها،تحقیقوبررسیجرائم،بررسیکارتهای
شناســاییونظامثبتناممنطقهای4کهمردمرابهمناطقمحلزادگاهشانپیوند
میدهد)وآنهارابهخارجازپیونگیانگمیفرســتد(،تاحفظنظمومدیریت
جادهها،راههاوادارهزندانها.اینوزارتخانههمچنینمسئولیتتوزیعغذاراهم
داردوچنانکهمیدانیم،ایننقشــیاســتکهازنیمهدهۀ90بهاینســو)2(تا

2.  standard crimes
3.  Ministry of People’s Security (MPS)
4.  regional registration system
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حدزیادیغیرقابلاجراماندهاست.تازماناعدامجانگسونگتائکدرسال
2013،اینوزارتخانهمحلاســتقراروپاتوقجانگبودوسپسدرگیرروابطی

رقابتیباسایرشاخههایدولتشد.
شایدآنگونهکهتصورمیرودکسیازافسرانوزارتامنیتخلقترسیبهدل
راهنمیدهد.یکفیلمویدئوییوجودداردکهمخفیانهگرفتهشدهوبهخارجاز
کرهشمالیقاچاقشدهاستوبهدســتسازمانرسانهایآسیاپرس)3(افتاده
است.اینفیلمزنیمیانسالرانشانمیدهدکهدائمدرحالقسمخوردناست
وانگشــتخودرابهصورتافسرپلیسنشانهرفتهاست.ایندرواقعرویدادی
غیرمعمولدرجامعۀِســنمحورمانندکرهشمالینیست.همچنیندراینویدئو
شهرونداندیگرنشاندادهمیشوندکهپاپیشگذاردهوطرفآجومارامیگیرند.
افســرپلیسدرنهایتازجروبحثکردنبااوکوتــاهمیآیدوراهخودراپیش
میگیردومیرود.چنینرویدادهاییاســتثنانیستندوبهطورکلیمیتوانگفت
خارجازپیونگیانگشهروندانمعمولیترسچندانیازافسرانپلیِسمعمولی
بهدلراهنمیدهند.اینبهخاطرمحیطاجتماعیدورانپساقحطیاستکهدر
آنرشوهبههنجارتبدیلشــدهاستورژیمدیگراشتیاقوتوانمندیالزمبرای
وضعوتحمیِلنظمسفتوســختتردرجاییخارجازپیونگیانگراندارد،

مگرجاییکهتهدیداتسیاسیاقتضاکند.
دلیلیکهیکزنازدســتپلیسخشمگینمیشودهممهماست.پلیساز
ویتقاضایرشــوهمیکند.فساددرکلجامعهنفوذکردهوپخششدهاستو
افزونبراین،وزارتامنیتخلقبخشبسیاربزرگیازیکدولتبسیارفقیرو
درماندهاست؛بنابراینرشوهنهفقطراهیبرایمقاماتوزارتامنیتخلقبرای
کسبدرآمدهایمضاعف،بلکهراهیاستبرایکلاینسازمانبرایتداومبقا.
مشکلبرایبســیاریازجرائمقابلحلاست،فقطفردبایداندکیپولداشته
باشــد.بستهبهثروِتفرِدمظنونوشدتآنجرم،رشوههممیتواندفرقداشته
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باشــد؛جرمیکوچکشایدبارشوهایبهاندازۀیکپاکتسیگارحلشود،اما
جرمیبزرگممکناســتصدهادالرآببخورد؛برایمثالســوداگرانیکهبا
موبایلهایچینیگرفتارشوند،هزینهشانباالترمیرودواحتمااًلبایدبیشترین
رشوهرابدهند.قحطینیمهدهۀ90قرارداداجتماعیمیاندولتوشهروندانرا
گسستوجمعیتیمیلیونیازمردمراایجادکردکههرکاریبرایبقایشانانجام
میدادند.اینامرانگیزۀدزدیرافراهمآوردواکنونفرهنگرشوهدهیفرصتی

برایفرارازآن]فقرودرنتیجهدزدی[رابدستمیدهد.
افزونبراین،وزارتخانهامنیتخلقدرمواردنســبتًاجزئیمیانجیگریهم
میکند؛برایمثالجوانیکهرویدیواریشعارنویسیمیکند،ممکناستاز
ســویصاحبآندیوارگرفتارشود.دراینجاممکناستنمایندهوزارتامنیت
خلقمداخلهوبادادنهشداریقاطعبهآنجوانیانوجواناورارهاکند.عضو
جوانخانوادهممکناســتدرگیررفتاریضداجتماعیشــدهباشدکهموجب
شرمســاریوالدینشباشد؛بنابراینمحتملاستپدرشاورابهگونهایاصالح
کنــدکهدیگرازخطبیروننزندوبهجــادهخاکینرود،اماوقتیفردیجرمی
جدیترمرتکبمیشودیادربرابرافسریمتعصبقرارمیگیردکههیچاحساسی
ازنرمبودنیانرمخویینداردچه؟درچنینوضعیتی،فردممکناســتدادگاهی
شود.همچونکشورهایدیگر،سطوحیمختلفازدادگاهدرکرهشمالیوجود
دارد.درپایینترینســطح،فردممکناستازسویدادگاهخلق1محاکمهشود
کهرئیسآنپیرمعتمدروستایاشــهراست؛سپسدادگاههایاستانی2استو
درنهایتدادگاهملیمرکزی3.رویههایرسمیبراینامزدیقضاییوجوددارد،
امادرعملقضاتازسویاوجیدینامزدمیشوند)البتهاگرنگوییمکهرسمًا

ازسویاوجیدیانتخابمیشوند(.

1.  people’s court
2.  provincial courts
3.  national Central Court
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دادگاههــاومحاکمرنگولعابیازانصــافوعدالتدارند.هموکیلوهم
مدعیالعمــوموجودداردکههریکدربرابــرقاضیکارخودراانجاممیدهند.
قاضیگاهیمتهمرابیگناهتشخیصمیدهد؛اینشایدبهخاطررشوهباشدیا
شــایدریشــهدراینباورداشتهباشــدکهپلیسومدعیالعمومفردرااشتباهی
گرفتهاندوحتیدرجاییکهمحکومیتیوجودداشتهباشد،درخواستاستیناف
هممیسراست.کرهشمالیکشوریبسیاربوروکراتیکاستورگههاییقویاز
رویههایرسمیدرآنوجوددارد)اگرچهمهمترینتصمیماتکاماًلاینرویهها
رادورمیزند(ودراینروند،پروسۀطوالنیدادخواهیواستینافوجودداردکه
ممکناستدرمواقعینادربهشکلموفقیتآمیزیمورداستفادهقرارگیرد.)4(

زندان های متعارف
پنجنوعمکاندرکرهشــمالیوجودداردکهمیتوانافرادرادرآنجانگهداشت.
اولینمکانازســویوزارتامنیتخلقادارهمیشــودواصطالحًازندانهای
غیرسیاســیاند.ایناولینمکانکوریوجانگ)5(یاپاســگاهپلیسنامداردکه
مظنونانپسازدستگیریبهآنجامنتقلمیشوندوموردبازجوییقرارمیگیرند.
دومینمکاننوعیبازداشــتگاه1یامکاننگهداریاستکهجیپیوسو2نامیده
میشود.فردممکناستدرآنجانگهداشتهشوددرحالیکهتحقیقازاودرحال
انجاماســتیاپیشازاینکهحکماوقطعیشــود؛برایمثالآنهاییکهبهطور
غیرقانونیواردچینمیشوند،پیشازاینکهبهاجبارازاینکشوربهکشورخود
برگشتدادهشوند،معمواًلدرجیپیوسونگهداشتهمیشونددرحالیکههمزمان
وزارتامنیتخلقتصمیممیگیردباآنهاچهکند.اعضایوزارتامنیتخلق
شــایدفردیدرتماسوارتباطبا معتقدندگذرازمرزجرمیسیاســیاســتـ

1.  remand
2.  jipgyulso
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میسیونرهایمسیحییاکرهجنوبیاستیااینکهتمایلداردبهکرهجنوبیبرودـ
بنابراین،آنفردبهدایرهامنیتدولتیســپردهمیشود.آنهاییکهگمانمیرود
فقطبهخاطرتجارتیاکاربهچینرفتهاند،احتمااًلبهسطحدیگریازنهادهای3 
وزارتامنیتخلقفرستادهمیشوندتاحکمشانازچندماهتایکسالبهاجرا

درآید.
آننهــادنامشرودونگتینیوندی4اســت،مرکزآمــوزشکار.دراینجا
کســانیکهازمرزعبورمیکننددرگیرجرائمنسبتًاسطحپایینمیشوندمانند؛
دزدیهایکوچکوقاچاقموادمخدر.آندستهکهدارایسونگبون)6(خوبی
هستند]دارایجایگاهاجتماعیاند[وهنگاماستفادهازموبایلهایچینیگرفتار
میشوند،احتمااًلبهایننهادفرستادهمیشــوند.بهخاطردغدغهدولتبرای
ترویجبهداشــتاجتماعی،5آنهابازنانیارتباطمیگیرندکهجرئتپوشــیدن
شلوارهاینازکوبدننمارادارندیامردانیکهجرئتمیکنندمویخودرابلند
کننــد.برخیمنابعمیگویندزندانیــان»نیمیازوقتخــودرابهکاراجباری
میگذراننــدونیمیدیگررابهدریافتآموزشهایتبلیغی«.تمایلدولتهمانا
شستوشویمغزیدوبارۀاینهاپیشازبازگرداندنآنهابهجامعهاست.نظم
وانضباطدررودونگتینیوندیسفتوسختاستوخشونتهمرایج.با

اینحال،امنیتچندانباالنیستوفرارهمگاهگاهیرخمیدهد.
آنهاییکهبهجرائمجدیترمتهمومحکوممیشوندسروکارشانباجیواسو6 
میافتــد،جاییبرای»بهبودواصالحازطریقآمــوزش«کهفردمحکومبرای
گذراندندورانمشخصچندسالۀمحکومیتبهآنجافرستادهمیشود.جیواسو
نیزنهادیغیرسیاســیاستکهازســویوزارتامنیتخلقادارهمیشود،اما
درحقیقتبســیاریدرآنجانگاهداشتهمیشــوندبهخاطرآنچهدربسیاریاز
3.  institution
4.  rodong danryondae
5.  social hygiene
6.  gyohwaso
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کشــورهایدیگرجرائمسیاسیتلقیمیشــود،برایمثالفردیکهبهخریدو
فروشویاتجارتدی.وی.دیهایخارجیمیپردازد،ممکناستبهجیواسو
فرستادهشودآنهمبهخاطراینحقیقتاقالمیکهمیفروشدبهتضعیفکنترل
دولــتبرفراینداطالعاتواطالعرســانیکمکمیکند.زندگیدرجیواســو
فوقالعادهسختاست.شواهدیاززندانیانسابقزندانشماره12جیواسوـدر
جونگوری1درشمالاستانهامگیونگ)نزدیکمرزچین(ـنشانمیدهدجیره
غذاییدرآنجاآنقدرناچیزاستکهحتیکمترازسطحبقاومعیشتاست،به
گونهایکهزندانیانمجبورمیشــوندهرحشرهیاجوندهایراکهمیجنبدبرای
سیرکردنخودشکارکنندوبخورند.ازدستدادنوزنحدود30کیلوگرمبرای
مردانمحبوسدرجیواســوامریمتداولاســت.برایبسیاری،آنجاآخرخط
کهحدود3تا4هزار اســتواسیرمرگمیشوند.زندانشــماره12جیواسوـ
دراینمورداستثناییرابرنمیتابد. زندانیرادرخوددارد)ازجملهیکهزارزن(ـ
درعینحال،زندانیانجیواســوبایدکارهایســختواجباریراهمتحمل
کنند.مردانزندانشماره12بهاردوگاهمعدنمسفرستادهمیشوندکهشاید14 
ســاعتدرروزکارمیکننــد.تجهیزاتایمنیوجودنــداردوازاینرو،مرگو
آسیبهایشدیدبسیارمتداولاست.همچنیندرآنمحلکارخانهمبلسازی
هســتکهسوانحوحوادثبسیارمکرردرآنرخمیدهد.زندانیان5ساعتدر
شــبانهروزمیخوابند؛بنابراینترکیبخستگیوتجهیزاتازردهخارجموجب
میشودهرچندروزیکبار،یکنفربمیرد.تنهاتسلیبرایزندانیهایجیواسو
همانااحتمالرهاییوآزادیاتفاقیشاناست.برخالِفزندانیانیکهدربندهای
سیاسیاند،آنهاییکهدرجیواســودورانمحکومیتراسپریمیکننداحکام
ثابتومشخصدارندوپسازگذراندنایندورانحقوقشهروندیشاندوباره
بهآنهاعودتدادهمیشود)هرچندبهشکلیبسیاراندک(؛حتیکسبعفویا
1.  Jonggori
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آزادیزودهنگامبانوشــتننامهایبهقائداعظمودرخواســتبخشــشمیسر
اســت.ایننامههاواردکانالاوجیدیمیشودوگاهی،فردخوشبختآزادی
خودرابهاینشــکلبدســتمیآورد.ایناقدامهمظاهــرًاازطریقبرگههای
خاصیازسویمربیانتبلیغاتی2دراردوگاهانجاممیگیرد.)7(کاملشدندوران
محکومیتزمانیتسریعمیشودکهخویشانفردپولیبهصورترشوهبدهندیا

نفوذیسیاسیداشتهباشند.

زندانی سیاسی: فرق آن چیست؟
درتمامسطوحسیستموزارتامنیتخلق،قساوتوبیرحمیامریشایعاست.
جیرههاییکهکفافبقارانمیدهد،شــکنجهوضربوشــتمهمگــیاقداماتی
استانداردومعمولاند.اعدامعلنیکسانیکهبکوشندازجیواسوفرارکنندامری
عادیتلقیمیشــودوابزاریاستمؤثربرایدلسردکردندیگرانازتالشبرای
فــرار.بازجویانکوریوجانگ3وقتیبخواهندازمظنونیاعترافبگیرندهرکاری
بتوانندودوســتداشتهباشندانجاممیدهندوهیچمحدودیتیندارندونگهبانان
زندانهموقتیمیخواهنــدانضباطراپیادهکنندازهمانمصونیتبرخوردارندو
سادیســمخودراآشکارمیسازند.میتوانگفتکشورهایدیگریهمهستندکه
شرایطزندانسختوخشنرابهاجرادرمیآورند.تفاوتکرهشمالیباآنکشورها
درسیستمزندانهایسیاسیاشاست.زندانسیاسییاگوالیسو4شبیهبهجیواسو
استکهدرآننهادیبرایکاراجباریاستومشخصهاشقساوتاست؛امااین
سیستم،آنخشونترابهحداعالمیرساند)چنانکهخواهیمدید(.افزونبراین،

زندانیانگوالیسوشهروندنیستند5وهیچامیدیهمبهآزادیندارند.)8(
شایدمهمترازهمه،زندانیشدنبهدالیلسیاسینهتنهافقطشاملخوِدفرد
2.  propaganda instructor
3.  Kuryujang
4.  gwalliso
5.  non-citizens
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نمیشود،بلکهکلخانوادهاشراهمدربرمیگیرد.اصلیکهیانجاچه1یاجرمبا
مشارکت2نامیدهمیشود؛بدینمعناســتکهسهنسلازیکخانوادهرابهخاطر
جرمیکنفربهگوالیســومیفرستند.طبیعتًا،اینامربهصورتبازدارندگیبزرگ
دربرابربهچالشطلبیدنرژیمعملمیکند؛مثاًلاگرفردیاعالمیههایبینامو
نشــانپخشکندکهمشــتملبرانتقادازخاندانکیمباشد،ممکناستفرزندیا
فرزندانــش،برادرانوخواهرانمجردشووالدینشهمگیبهاتفاقبهگوالیســو
فرستادهشوند؛امایکاستثناهمهست،اگرهمسرشبالفاصلهازاوطالقبگیرد
ممکناســتبخشــیدهشــود؛البتهخواهرانمتأهلآنفردنیزهمــراهاوزندانی
نمیشوند]وایندومیناستثنااست[،زیرامفهوِمسنتِیکرهایخانوادهپدرساالرانه
اســتووقتیزنازدواجمیکند؛یعنیازخانوادهخودجداشدهاست.دراینجا،
یکباردیگرمیتوانیمروحیۀفئودالیکرهشــمالیراببینیم.ایدۀســهنسلاصواًل
کمونیستینیســت،بلکهریشهدرگذشتۀپادشــاهیکرهدارد.دردورانسلسله
چوســان،مردانیکهدرامتحاناتملِیسختقبولمیشدندواردخدماتدولتی
میشــدندوبرایسهنســلبهآنهازمیندادهمیشــد.بهاینترتیب،فرزندانو

نوادگانمجرمانومخالفانسیاسیموردتبعیضدولتقرارمیگیرند.)9(
سیســتمزندانبرایفعالیتهایسیاســیکاماًلمتفاوتومجزاازسیستم
کیفریاستکهازسویوزارتامنیتخلقادارهمیشود.سازماندیگریبهنام
دایرهامنیتدولت3مسئولادارهآناست.اینسازمانکوچکترازوزارتامنیت
خلقاســتوحدود50هــزارنیرورادراســتخدامدارد.دایرهامنیتدولتکه
بهمنزلۀپلیسمخفیکرهشــمالیاســت،فعالیتنظارت،رصدـازجملهرصد
و شــبکهموبایلکوریولینک4ومقاماتکرهشــمالیمستقردرآنسویآبهاـ
بازجوییازمظنونانسیاســیراانجاممیدهد.اینزندانهایسیاسیکاماًلدر
1.  yeonjwaje
2.  guilt by association
3.  State Security Department (SSD)
4.  Koryolink
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حیطهاختیارومسئولیتاینهاستودرحقیقتخارجازحوزهسیستمحقوقی
ودادگاههاقراردارد.دوســازمانوزارتامنیتخلــقودایرهامنیتدولتدر
باالترینسطوحخصمیکدیگرند.معمواًلوقتییکیجایشرویچشماست،
دیگریازچشــممیافتد.)10(جانگســونگتائکپیشازاعدامش،سالها
وزارتامنیــتخلقرارهبریمیکردویکگــروهرقیبرادربرابرگروهاصلی
اوجیدیعلمکردکهدایرهامنیــتدولتهمزیرمجموعهآنبود.)11(مقامات
دایرهامنیتدولت،جانگرافردیاندکینرمخو5معرفیمیکردندکهمایلاست
تاجاییکهسیستماجازهمیدهدرویکردینرمدربرابرتجاوزکاراناتخاذکند.با
اینحال،تصورایناســتکهوزارتامنیتخلقمظنونانسیاســیرابهدایره
امنیــتدولتواگذارمیکند.یکمنبعادعامیکندوزارتامنیتخلقدردوره
رهبریجانگ)بهاحتمالزیاددرازایرشــوه(گاهیبیخیالمردممیشــدو
اجازهمیدادآنهابهراهخودبروندوآزادانهبگردند.طبیعتًابسیاردشواراستکه
اینکهاوبهعنوان اینادعاهارااثباتوتأییدکنیم؛امادوداستاندرموردجانگـ
مقامارشدکرهشمالینسبتًامهربانتروبامروتتربودودیگراینکهدربرابرجذبه

پولبسیارآسیبپذیربودـاینماجرارامنطقیترمیسازد.

چگونه دایره امنیت دولت افراد را دستگیر می کند.
تماممردمکرهشمالیبخشــیازواحدهاییاندکهبهجایگاهاجتماعیشاندر
زندگیمرتبطاســت.واحدهایشغلی،واحدهایاتحادیهجوانان،واحدهای
کشــاورزیوغیره.اینمردمهمچنیناعضایواحدهایهمسایه6یااینمین
بان7هســتند)تحتاللفظییعنیگروهمردم8(کهمتشکلاز20تا40خانواده
استودربخشیازیکبلوکآپارتمانییاهمسایگیزندگیمیکنند.رهبرآن
5.  a little soft
6.  neighborhood units
7.  inminban
8.  people’s group
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معمواًلبانوییمیانسالباســونگباِن1خوباست.اوکسیاستکهمقامات
ویراقابلاعتمادمیدانند.اینمینبانظاهرًابرایانتقالایدئولوژیدولتیبه
مــردمطیدیدارهــایهفتهاییکیــادوبار)مانندچونگهوا2یاجلســات
خودانتقادی(ونیزبرایاینکهمسیریباشدکهازطریقآنمردمدرپروژههای
کاریشریکشوندبکارمیرود،مانندتمیزکردنخیابانها،زیباکردنمناطق
عمومی،جمعکردنغذابرایارتشوغیره.تماماینواحدهاازجملهاینمین
بانکارکرددیگریهمدارند:جاسوســی.دردروناینمینباندســتکمیک
خبرچیــندایرهامنیتدولتویکخبرچیــنوزارتامنیتخلقوجوددارد.
خبرچیندایرهامنیتدولتمعمواًلســونگبانسطحپاییناستیاضعفهای
دیگریداردکهمقاماتدایرهامنیتدولــتمیتوانندازآنبهرهبرداریکنند.
برخیازاینخبرچینانباپرداختپولبهخدمتگرفتهمیشــوند،امابیشــتر
اینهاخودشــانقربانیانیاندکهمجبوربههمکاریاند.نمایندگاندایرهامنیت
دولتآنهارامیربایند،بهشــدتموردضربوشــتمقرارمیدهندوآنهارا
مجبــوربهاعترافبهجرائمشــانمیکنند؛اینافراددرازایتبدیلشــدنبه

خبرچینمیتوانندعفوشوند.
اینمینباناهمیتزیادیپیشازقحطیداشــت.گفتهشــدهاســتکه
رهبرانشهمهمهچیزرادرموردافرادمیدانستند؛حتیمیدانستندچندقاشق
چپســتیک3]چوبکغذاخوری[درخانهتانداریــد.آنهاهمچنینازتوانایی
ورودبــههرخانهایکــهارادهکنندبرخوردارندوکلیــدزاپاسدرهایاندرونی
همسایگانراهمدارند.رشدرشوهدردورانپساقحطی،تواناییروزافزونمردم
برایرفتنبهاطرافکشــوربرایتجارتوافولبــاوربهدولتتواناییوتمایل
مخبراناینمینبانراتضعیفکردوباعثشــدهمسایگانشــاندچارمشکل

1.  songbun
2.  chonghwa
3.  chopsticks
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شوند.صرفنظرازاین،تهدیدهمچنانهســتومیتواندبینهایتخطرناک
باشد.اگرکســیازشماخبرچینیکندـخواهازسویاینمینبانباشد،خواه
دایرهامنیتدولتممکناستتصمیمبهبازجویی واحدکارییاهرجایدیگرـ

وتحقیقازشمابگیرد.
بهگفتۀیکمنبعکهتماسیفردیبایکعضوبازنشستهدایرهامنیتدولت
داشــت،مقاماتدیدارهایهفتگیبرگزارمیکنندوتصمیممیگیرندبراساس
گزارشهایدریافتیچهکســیراموردپیگردوتعقیبقراردهند.هرچهتهدید
برایحکومتخاندانکیمبزرگترباشــد،شانساقدامآیندههمبیشترمیشود.
گاهی،ســهمیههااقدامراهمضروریمیسازد.اگردایرهامنیتدولتازباالبه
خاطرانحرافازکارموردنقدقرارگیردیارهبریدستورسرکوبصادرکند،در
اینصورتخطردستگیریباالمیرود.اگرکسیازشماخبرچینیکندوبهنقل
ازشمابگوید:»کیمجونگاونجوانترازآناستکهبتواندکشورراادارهکند«
یا»مادرکیمجونگاوندرژاپنمتولدشدهاستوپدرشهمبرایوزارتجنگ
ژاپنکارمیکرد«،مقاماتدایرهامنیتدولتپیشینهشمارابررسیخواهندکرد.
اگرســونگباِنشماخوبباشد،درسوابقشــمااظهاراتیمشابهدیدهنشود،یا
پســتیمهمداشتهباشیدایناطالعاتازسویدایرهامنیتدولتدرپروندهشما
ضبطوحتیدرپروندهمخفیشــمادرفایلهایاوجیدیهمگذاشتهمیشود.
اگربقیهزندگیسیاســیتانبدونحادثهســپریشــود،احتمااًلهرگزنخواهید
دانستدایرهامنیتدولتازشماتحقیقکردهاست.شاید5سالبعد،اگریکی
ازبهتریندوســتانتانتصمیمبگیردکهبهکرهجنوبیپناهندهشــود،دایرهامنیت
دولتمیتواندپروندههایشــکایتازشمارابگشایدوازآنعلیهشمااستفاده
کند،صرفنظرازاینکهاتهاماتدرستباشدیاغلط.اگردایرهامنیتدولتشما
رادستگیرکند،زندگیتانبرایهمیشهتغییرخواهدکرد.شمادردادگاهنمایشِی
مختصراعترافمیکنیدودراینصورتبهزندانسیاســیفرستادهمیشویدکه
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احتمااًلهرگزبازگشــتیازآندرکارنخواهدبود.مهمترینسؤالباقیماندهاین
اســتکهآیاخانوادهشمابهشماملحقخواهندشــدیاخیر.اینتصمیمهماز
ســویدایرهامنیتدولتاتخاذمیشــود؛هیچفراینددرست،شفاف،یاقانونی

وجودندارد.

مرحله عدم بازگشت
عواملدایرهامنیتدولتبهراحتیمیتواننددرمنزلشماحضوریابندوشماـو
اگربخواهندخانوادهتانـراباخودبرایبازجوییببرند.یکمنبعمیگویدآنها
تماممتعلقاتوهســتونیستشــماراباخودمیبرندوآنهارادرجایینگه
میدارند)عجیبایناســتکهاینمتعلقاتدســتنخوردهباقیمیماندودر
هنگامآزادیبهشماپسدادهمیشود(.گاهیاوقاتازافرادخواستهمیشوددر
ســاعتوزمانمشخصخودرامعرفیوتســلیمکنند.افرادمطمئناندکهاگر
چنیــننکنندوطفرهبروند،اوضاعبدترخواهدشــد.غیرازبرانگیختنترس،
درخواســتازشمابرایتسلیمخودتاننفعیمضاعفوترسناکهمبرایدایره
امنیتدولتدارد.اگرشماپیشازمعرفیخودیادستگیریتانمرتکبخودکشی
شوید،موجبصرفهجوییدرهزینههایمادیوتالشهایدایرهامنیتدولت
برایبرخوردباخودتانخواهیدشد.مراکزبازجوییدایرهامنیتدولتمعمواًل
بهشکلمستطیلسازماندهیمیشوندودوردیفسلولدرطرفینآنقراردارد
کهبایکراهروجدامیشودودرآخرراهروهماتاقبازجوییقراردارد.زندانیان
براساسجنسیتجدامیشوندواحتمااًلدرهرسلول5نفرنگهداشتهمیشوند.
سهمیهغذاییدراینمراکزفقطدرحدزندهماندناست.بسیاریمیگوینددر
طولدورانبازجویینهتنهااجازهشستوشــوواســتحمامدادهنمیشود،بلکه
گاهیاجازهدریافتنورخورشــیدهمدادهنمیشود)سلولهایزیرزمینیرایج
است(.یکیازروشهایمعمولشــکنجهایناستکهفردمجبورمیشوددر
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وضعیتیخاصساعتهابنشــیندبدوناینکهذرهایبهخودتکاندهدیاحتی
صداییتولیدکند؛ناتوانیدررعایتایناصولسفتوسخت،موجبضربو

شتمشدیدمیشود.
خشونتوتهدیدبهخشونتبخشهایمهِمهرگونهجلسۀبازجوییاست؛
برایمثالممکناســتبهاتاقبازجوییتاریکونموریبردهشــویدکهدرآن
عاملدایرهامنیتدولتروبهرویشــمامینشــیندوشــروعبهپرسیدنسؤال
گاهید؛ میکند.اگرچهشــمااورانمیبینید،ازحضوردونفردرپشتسرخودآ
یکیسمتچپودیگریسمتراســت.اگرپاسخشمابهپرسشاقناعکننده
باشد،بازجوبیدردسرسراغسؤالبعدیمیرود،امااگراوگماندروغبهپاسخ
شماببرد،عالمتیبهیکیازآنمردانیکهپشتسرتانایستادهمیدهد.اوسپس
ازپشــتسرباچوبشمارامیزند.سؤالآنقدرتکرارشدهوکتکآنقدرزده
میشــودتاپاسخدلخواهدادهشــود.گاهی،زندانیانآنقدرشدیدموردضربو
شتمقرارمیگیرندکهازشــدتصدماتواردهمیمیرند.خانوادهفرِددرگذشته
هیچحقیبرایشکایتازاینمسئلهندارد)شایدحتیبهآنخانوادهاطالعداده
نشودکهعزیزشانربوده/کشتهشدهاست(.زندانیکهتاسرحدمرگکتکزده
شدهاست،شایدبهخانهفرســتادهشود.نگرشغالبظاهرًاایناستکهبهتر
آنستدرجایدیگربمیرند؛اگرزندهبمانندیاممکناستبهقدرکافیمجازات

شوندویابهزندانمحکومشوند.
هدفازبازجوییشکســتنمتهماستوســپساعزاماوبهدادگاه،کهاین
دادگاههمدقیقًامحلاســتماعیاستکهازســوینیروهایدایرهامنیتدولت
ادارهمیشــود.فهرســتیازاتهاماتقرائتودرنهایتمتهمبهزندانیااردوگاه
فرســتادهمیشود.اگرفردمتهمشناختهشود،بهجاییکهبایدمنتقلمیشودو

موردبازجوییقرارمیگیرد.
بازجوییآنقدراسترسآوراستکهدرزمانمحاکمه،زندانیترجیحمیدهد
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کهزمانبهسرعتسپریشــودوحکمبرایشبهاجرادرآید.پسازاینکهاتهام
زندانیاعالمشد،بهزندانیااردوگاهسیاسیمرتبطفرستادهمیشود.بالقوه،او
ممکناستبهدستسیستموزارتامنیتخلقبیفتدوبهعنوانفرددربندوارد
جیواســوشود.اینشایدبرایویشانستلقیشود.ظاهرًاهیچرویهیامنطقی
درپساینتصمیماتنیســت؛تاجاییکهبهدایرهامنیتدولتمربوطاســت،
همهچیزدلخواهانهاست.بااینحال،زندانیممکناستدادخواستیعلیهحکم
خودارائهدهدیادرخواســتعفونماید.اینگمانهوجودداردکهیکیازدالیلی
کهجانگســونگتائکبهدادگاهویژهنظامیمعرفیشــداینبودکهبهلحاظ
رویــهای،ایندادگاههیچحقیبــرایتجدیدنظرپسازاتهــامارائهنمیدهد.

دشمنانجانگمیخواستنداوهرچهزودترازصفحهروزگارمحوشود.

زندان های سیاسی
سیستمزندانهایسیاسی1درکرهشمالیبهاواخردهۀ50بازمیگردد،زمانیکه
کیمایلسونگباالهامازاستالینشروعبهتوقیفرقبایسیاسیکرد.درمجموع
بیشاز10گوالیسووجودداشت،امابگیروببندهابدینمعناستکهامروزچهار
تاازآن10گوالیسوها)تاجاییکهمامیدانیم(عملیاتیاند.نبایدازاینحقیقت
چیزیاســتنباطکنیم:ازطرفی،شــایدبهاینمعناباشــدکهکمترکسیبهاین
زندانهافرســتادهمیشــود؛ازطرفدیگر،اعدامهاومرگهابهدلیلگرسنگی
احتمااًلموجبنیازکمتربهاینزندانهایااردوگاههاشدهاست.بیتردید،بهطور
منطقیمیتواندگفتهشــودجمعیتکلزندانهایسیاســیدرسالهایاخیر
کاهشداشتهاست.بااینحال،دریافتاطالعاتدقیقدرموردایناردوگاهها
وارزیابیآنهابســیاردشــواراست.بزرگترین ـبهویژهاطالعاتآماریاشـ
ازاردوگاههایدیگرمتمایزاستوبه یودوک)گوالیســویشماره15(ـ اردوگاـ
1.  political prison camp system
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دوبخشمجزاتقســیممیشــود.اولینبخشمنطقۀانقالبی2نــامداردوبرای
مردمیاستکهرژیمآنهارابهطوربالقوهقابلرهانیدنمیداند.آنهاییکهآنجا
فرستادهمیشوندشایســتهآزادینهاییهستند،البتهاگرآنهابتوانندازشرایط
اردوگاهیــازنــدانزندهبیرونآینــد.آنهادرمعرضتبلیغاتوشستوشــوی
مغزیانــد،مانندآنهاییکهدرسیســتموزارتامنیتخلقهســتند.فرزندان
زندانیانهمبهمدرســهدسترسیدارند.زندانیانمنطقهانقالبییاخویشاندیگر
زندانیانسیاسیاندیاآنهاییهستندکهبهخاطراتهاماتیمانندرجوعبهرادیوی

کرهجنوبییاانتقادازسیاستهایدولتبهآنجافرستادهمیشوند.
زندانیاندیگردرمنطقهکنترلکامل3هســتندوشایستهرهاییهمنیستند.
زندانیانمنطقهکنترلکاملدیگرشــهروندانکرهشمالیتلقینمیشوندوحتی
امتیازدوگانهدرمعرضتبلیغاتقرارگرفتنهمبهآنهادادهنمیشــود.)12(به
آنهاهیچاجازهایبرایارتباطبادنیایخارجدادهنمیشودوعلنًابهآنهاگفته
میشــودفقطشایســتهمرگاند؛امابهخاطرمحبتدولتبهآنهااجازهداده
میشــودبهعنوانکارگرانزندانروزراببینند.سهاردوگاهیازنداندیگرکاماًلاز
سویمنطقهکنترلکاملادارهمیشود.فردچهکاریبایدکردهباشدکهاینگونه
بااورفتارشود؟غیرازجرمیکهبهفرددیگریمربوطاستکهدولتازاوواقعًا
متنفروعصبانیاســت،جرائمواتهاماتدیگریوجودداردکهاحتمااًلموجب
مجازاتمیشود.اولینموردازاینجرائم،مخدوشکردنمجسمههاوتصاویر
یادبودخاندانکیماســتکهبهمنزلــۀطغیانبالقوهعلیهرژیمتلقیمیشــود.
همچنیندرموردتوزیعادبیاتوجزواتضدکیماست.اگرچهکیمجونگایل
شخصًادوستنداشتخدا4پنداشتهشــود،هرگزباورصادقانهکسیرادربارۀ

خودنشنیدومیدانستکلسیستمبهالوهیتسازیازاووابستهاست.

2.  Revolutionizing Zone
3.  Total Control Zone (TCZ)
4.  god
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طبیعتًا،زندانهایمنطقهکنترلکاملشاملافرادبسیاریبود،متهمبهاینکه
بخشیازجناحضدکیمهستند.بسیاریازاینهاکسانیاندکهدرزدوخوردها
ورقابتهایجناحیگرفتارمیشوند؛مثاًلاعضایخطقدیمیجانگسونگ
تائک.ضرورتًامهمنیســتکهآیافردیبهراستیدرحالتوطئهعلیهرژیماست
یاخیر؛مهمتراینحقیقتاستکهموردآنهادیگرانراحتیازفکرکردندرآن
رابطهبازدارد.گروهدیگریازجرائم،اقتصادیاست،مثلربودنمنابعازدولت.
رژیمایندزدیرااقدامیسیاسیمینگرد.دزدیدنمنابعدولتیاززمانقحطی
بهاینسوبهشدتمتداولشــدهوازخالیکردنشرکتهایدولتیازلولههای
مسگرفتهتافروشعمدهزغالســنگازمعادنکرهشــمالیبهچین.فراگیری
گستردهمورداولوانگیزههایمالیایجادشدهازسویمورددوم،تعقیبوپیگرد
رادراینموارددشــوارساختهاســت،امابرایکسانیکهمجرمشناختهشوند،

مجازاتبسیارشدیدخواهدبود.
30تا40زندانیدریکاتاقمیخوابند،آنهمدرفضاییکثیفبهمســاحت
حدود50مترمربع.اینجاهمسهمیهغذاییدرحدزندهماندناست)حدود100 
تا200گرمحریرهذرت،ســهباردرروز)13((وقطعغــذابهمثابۀابزاریبرای

مطیعساختنآنهامورداستفادهقرارمیگیرد.
روشهایشــکنجهماننــدغرقمصنوعــیدرآبوموقعیتاســترسزا1 
مجازاتهاییمعمولهستند،چنانکهضربوشتمهابرایتخطیهایسبکبا
مجازاتشــدیدمواجهمیشود.تجاوزوسوءاستفادهجنسیازسوینیروهای
امنیتیظاهرًاممنوعاســت،امااینبهمعنایرخندادنآننیست.درهرصورت،
قربانیانهیچمنبعیبرایشکایتندارند.آنهاکهمظنونبهدزدییاتالشبرای
فرارند،ممکناستدربرابرچشماندیگرزندانیاناعدامشوند.وقتیزندانیاز
pigeon stress position  .1؛کهبهآنموقعیتتسلیمهمگفتهمیشود.دراینوضعیتجسمانسانرادروضعیتپرتنشوپرفشار
قــرارمیدهدووزنزیادیرابرقســمتخاصــیازبدنتحمیلمیکند،مثاًلنشســتنطوالنیمدتبهحالتکالغپریاایســتادن

طوالنیمدتروییکپایااسکواترفتنبهتعدادزیاد.
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هیچحقوقیبرخوردارنباشد،اینمیشودکهبخششزندانیانگوالیسودردست
زندانبانقرارمیگیرد.برخینگهبانانگوالیسوگاهیحسترحمبرایزندانیانشان
 مییابنــد،امابرایبهحداقلرســاندناینحس،عواملدایــرهامنیتدولتـ
بهگفتۀیکمنبعـبهعمدبیمارانروانــیرابرمیگزینند.طیآموزشنیروهای
حفاظتی]گارد[،ایننیروهایتازهنفسترغیبمیشوندکهدراردوگاهزندانیان
وازمیــانآنهاقربانیانیرابهصورترندوموبهمیلخودانتخابکنندومورد
ضربوشتمقراردهند.افزونبراین،مدیرانبرخیازاینزندانهااغلبمقامات
دایرهامنیتدولتاندکهبهنوعیدچارناکامیشدهاند)14(وبرایتنبیهشانآنها
رابرایادارۀزندانهایگوالیســومیفرستند؛اینموضوعفرهنگیتلخرانشان

میدهدکهازباالبهپایینرابهمجازاتوتنبیهمیکشند.

تبعید
باوجوداینحقیقتکهزندانیانگوالیسوبیشتراوقاتبیداریخودرادرکارهای
معدنی،کاردرکارخانههاومزارعزندانسپریمیکنند،آنهمدرازایقوتیدر
حدنمردنوشرایطزیستیدهشــتناک.کرهشمالیظاهرًاحفظاینسیستمرا
بسیارپرهزینهمیبیند.درنتیجه،روشقدیمیکرهایبرخوردبادشمناندرحال
بازگشتاست.اگرچهکرهشمالیمدتهایمدیدمجرمانسیاسیرابهجاهای
دورافتــادهتبعیدمیکــرد،تکرارچنینمجازاتیامــروزهروندیصعودیگرفته
اســت.اینسیستمبسیارابتداییوبدویاست.دشــمناندولتبهکوههابرده
میشوندوبدونهیچآبوغذاییبهحالخودرهامیشوند.انتظارایناستکه
آنهاهمانجابمیرند.بااینحال،نویسندگاناینکتابهیچشاهدیدالبراین
قضیهنیافتهاند.احتمااًلکســانیکهبتوانندبهپایینکوهبرســندوواردشهریا
روستاییشوند،درصورتیکهگرفتارشــوندبهشدتمجازاتخواهندشد؛زیرا
اجازهحضوردرآنجاراندارند.کرهشمالیهمچنیندارایچندینجزیرهغیرقابل
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ســکونتاستوگفتهمیشودگاهیبرایمجازات،افرادبهاینجزایردورافتاده
وغیرقابلســکونتتبعیدمیشوند.گاهیممکناســتبهمقاماتعالیرتبه
امتیازاتیمازادبردیگراندادهشــود،مثلقفســیطالیــی.1رییونگهو،که
روزگاریچهرۀنظامیقدرتمندبودوفرماندهیدفاعیپیونگیانگ2رابرعهده
داشــت،بهدنبالرویکارآمدنکیمجونگاونکنارزدهشد.رسانههایدولتی
بازنشســتگیاورابهدلیلبیماریاعــالمکردندواورابهعنوانیکیازخادمان
بزرگکشورموردتمجیدوتجلیلقراردادند.بهاومنزلیاشرافیدرحومهشهر
دادهشد،اماخانهایکهاونمیتوانستازآنخارجشود.بادورکردناوازشبکه
قدیمیرفقایشوازمرکزقدرتدرپیونگیانگ،نفوذاواکنونمحدوداســت.
اگرچههمچنانازریطیبازنشســتگیاشبهعنوانقهرمانیملییادمیشود
)بهجایاینکهمجازاتشــدهیابهجایدوردستیفرستادهشود(،رژیممیتواند

قدرتاورابامحبوسنگهداشتنشدرخانهخنثیکند.

1.  golden cage
2.  Pyongyang Defense Command
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پی نوشت های فصل چهارم 
1.برایمطالعۀمجموعهکاملوبهروزشدهازچنینشواهدیبهگزارششورایحقوقبشر
سازمانمللدرموردجمهوریدموکراتیکخلقکرهشمالیبنگریدکهدرفوریه2014منتشر

شد.
2.بااینحال،یکمنبعادعاکردهاستکهجانگسونگتائکبهعنوانوزیرامنیتخلق

پیشازمرگشدرحالتمرکزبرتالشهاییبرایاحیایتولیدغذاییبود.
3.آسیاپرسناشرمجلهریمجینگ ـ گنگاست.

4.بااینحال،اینامرمیتواندبهتنبیهاتسختترهممنجربشود.
5.اگرچــهمیتوانبهامکاناتبازجوییدایرهامنیتدولتهمباعنوانکوریوجانگاشــاره

کرد.
6.ســونگبونبسیارمهماست.داشتنجایگاهاجتماعیخوبمیتواندحکمیسبکبرای
متهمبهدنبالآورد.داســتانهاییازافرادیباجایگاهاجتماعیعالیوجودداردکهبهخاطر
ارتکابجــرمباپرداختمبالغیرهاشــدند،درحالیکهافرادمعمولیاعدامشــدند)برای

اطالعاتبیشترر.ک.:بهفصلهفتم(.
7.عجیباســتکهکیمجونگاونبرایزندانیکهچنیننامهایمینویســدیکساعت

مچیطالییمیفرستد،اماهمچنانآنهارادرحبسنگاهمیدارد.
8.زندانیاندریودوک3کهکمپ15همنامداردودرمنطقهانقالبی4نگهداشــتهمیشــوند،

استثناهستند.اگرزندهبمانند،ممکناستدرنهایتآزادشوند.
9.باوجودتحقیرعصرچوسانبهعنوانعصریفئودالیوعقبمانده،کرهشمالیبهراستی
ازواژۀچوسانبرایارجاعبهکرهاستفادهمیکند.همچونسلسلۀچوسان،رژیمکنونیهم

باپادشاهیتفاوتیندارد.
کرهشمالیکانوندیرپایمناقشهمیانایندوسازمانبوده 10.کنترلامنیتونظممرزچینـ
اســت.اینمرزهماکنوندردســتدایرهامنیتدولتاســتودردورانکیمجونگاونبا
شــدتبیشتریموردنظارتقرارمیگیرد.رشوهدادنبرایعبورازمرزیاپریدنبهآنسوی

مرزاکنونبسیاردشوارترشدهاست.
11.بااینحال،بهنظرمیرسدپسازمرگریجیگانگدرسال2010،دایرهامنیتدولت
موقتًازیرنفوذدایرهاداریجانگقرارگرفت.دایرهاداریبخشیازاوجیدیبود،اماازآن
مجزابودودرسال2007ازسویکیمجونگایلبهمنزلۀابزاریبرایکنترلقدرتاوجیدی
بهجانگواگذارشــد.اکنونکهجانگدیگرنیســت،میتوانتصورکردهمهچیزدرحال
3.  Yodok
4.  Revolutionizing Zone
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بازگشتبهسویاوجیدیاست.
12.شــیندونگهیوکازقسمت»فرارازاردوگاه14«میگویدکهدرشرایطزندانمنطقه
کنترلکاملمتولدشــده،پرورشیافتهوبزرگشدهاست.اومیگویدتاقبلازآزادیازاین

زندانهیچتصورینداشتکهکیمجونگایلیاکیمایلسونگکیستند.
13.بااینحال،بهشکلیتراژیک،درستاستکهزندانیانگوالیسوبهترازبرخیشهروندان

معمولیکرهشمالیتغذیهمیشوند.
14.یکعاملدایرهامنیتدولتکهعملکردبدیدرمأموریتهایخارجیبراینظارتبر
فعالیتهایتجاریدیپلماتهایکرهشــمالیداشتهاست.پستبینالمللیماننداینپستی
بسیارجذابتلقیخواهدشــد،زیراهممشتملبرسفراستوهمفرصتهایپولسازی.
بااینپیامدکهبهآنهاهرگزشغلیشرافتمندداده انتقالبهداخلکشورومدیریتیکزندانـ

نخواهدشدـموجبتلخکامیخواهدشد.



فصل پنجم

پوشش، مد
و گرایشات
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دریکــیازدیالوگهایســریالتلویزیونی5قســمتیکهاکنــون)الاقلازبعد
بینالمللی(بســیارمضحکبهنظرمیرسدوبرایاولینبارهمدرتلویزیونمرکزی
کره1درسال2004پخششد،گفتهمیشد:»بیاموهایخودمانرابهسبکوسیاق
سوسیالیســتیکوتاهکنیم.«ایننمایشجروبحثهایالکیبهراهانداختدالبر
اینکهچرامویبلندازعملکردفکریکاســتهاســتوبنابراینازمردانینامبردو
شرمسارشانکردکهجرئتکردهبودندموهایخودراتاگوششانبلندکنند.بهاین
ترتیب،کســانیکهسبکپوششنامتعارفیدرکرهشمالیداشتندمحکومبهتنبیهیا
کهبیشازهرپوشــش شرمســاریعمومیبودند.برایمثال،شــلوارهایجینـ
دیگرینمایانگرامریکاییشدناســتـممنوعاست؛بنابراینکسانیکهپوششی

اینگونهدارندبهزندان)اردوگاهکار(رودونگتینیوندیفرستادهمیشوند.
هــمبرایمردانوهمبرایزنان،مدلهایرســمیمووجودداردکهبایداز
میانآنهادســتبهانتخاببزنند.همچنینپوشــشبایدمحافظهکارانهباشد؛
زنانیکهفرارکردهانداغلبازرنگبســیارروشنلباسهاوپوششعجیبیکه
زناندرچینوکرهجنوبیدارندابرازتعجبمیکنند.امروزباتوجهبهگســترش
رســانههاونگرشهایشانبهسرمایهداری،بســیاریهستندکهعالقۀاندکیبه
دنبالکردنسبکسوسیالیستیدارند.گرایشجالبیدرنوعپوشش،مو،آرایش،
معیارهایزیباییوجراحیهایزیباییدرکرهشــمالیدرحالبســطوتوسعه
است.آنهاییکهچنینچیزهاییرابیاهمیتمیشمارندبایدباردیگربیندیشند؛
اینگرایشاتدرحالتغییراحســاسمردمدرموردمقاماتکرهشمالیوحتی

الهامبخشبرخیبرایفراراست.

جرائم مربوط به پوشش و پلیس مد
اولازهمه،دولتکرهشــمالیدوستداردشهروندانشچگونهباشندیاچگونه
1.  Korean Central Television
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بهنظربرسند؟تعدادمعدودیسبکپوششیدرکرهشمالیوجوددارد.بسیاری
ازمردان،بهویژهآنهاییکهپســتومقامیدارند،پوششیبهسبکمائوبرتن
دارندکهپوشــشمائوئی2نامیدهمیشــودودرزبانمحلیهمبهآنیانگبوک3 
میگویند.درزبانکرهای،یانگبوکبهصورتتحتاللفظییعنیپوششغربی
ومعمواًلبهکتوشلواراشارهدارد.درکرهشمالی،آنچهغربیپنداشتهمیشود
دارایمشخصهایبیشترشورویگونهاست.ازاینرو،کتهاییکهداراییقهتا
شــده)یقههفت(وبلندبهرنگخاکســتری،مشکییاآبیاندازسویاستالین
بابشــدوانواعیازآنهمازسویرئیسمائووکیمایلسونگبهتنمیشد.
یکدســتکاملیعنیکتوشــلوارشدربازارهایرســمی20دالرفروخته

میشودواحتمااًلدرجانگمادانگهمباقیمتکمتریپیدامیشوند.

اینکتوشلوارهاخوببرشدادهشدهوازپارچههایچینیبریدهمیشوند
کهاساسًابرایهدفدیگریاستفادهمیشدند.غیرمعمولنیستکهُکتیازنوع
کتکیمجونگاونخریداریشــود،امادرداخلآنلوگویجعلیپرادایچین
یالوییویتونیافتشود.همچونکتهایغربیکهتاجراندرهمهجامیپوشند

2.  Mao suits
3.  yangbok
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وُمهــرغربیرویآنهاخوردهاســت،یانگبوکهایکرهشــمالیهماتیکت
خاصخودرادارند.زیریقههایسفیدبهصورتمجزافروختهمیشودوطوری
طراحیشدهاستتایقهرویآنقراربگیرد،بهشکلیکهچندمیلیمترازآندور
گردنوباالترازیقهدیدهشود.ازنظرآنهاییکهدرجامعهسنتیترند،کسانیکه
اینامررارعایتنکنند،گناهیاجتماعیمرتکبمیشوند؛حتیبرایکسانیکه
یانــگبــوکبرتــننمیکنند،ضروریاســتکــهپوشــشمحافظهکارترو
نامحســوستری1داشتهباشــند.اینصرفًامســئلهایمرتبطبامتحدالشکلی
کمونیستینیســت.ضربالمثل»خواهینشویرسوا،همرنگجماعتشو2«
اصطالحیاستکهنگرشهایسنتیکرهبهنبودیکنواختیرادرشمالوجنوب
منطقهغیرنظامیخالصهمیکند.درحالیکهکرهجنوبیامروزبهسرعتدرحال
تغییراســتومیتوانپوششهاییبایقههایروشــنرادرهمهجادید،امااین
معدودجنوبیهاییاندکهبهراستیوضعموجوددرزمینۀمدیابهطورکلیزندگی
رابرهممیزنند.بســیاریازجوانانکرهجنوبیامروزازسازگاریمداومجامعه
کرهشــکایتمیکنند.)1(دردورکردنعمدیمردمکرهشمالیازآلترناتیوهاو
تنبیهمدلهایخودســتایانه)برخــالِفکرهجنوبیدرعصرپســادیکتاتوری(،

مقاماتکرهشمالیفقطبراینجهتگیریتاریخیسازگارانهافزودهاند.
عماًل،اینبهمعنایپوشــشهایآبیومشــکیفراواناستوبرایزنان،
بیتردیدیعنیپوشیدنبهشیوهایغیرتحریکآمیز.هانبوک3هایسنتیکره،که
برجستگیهایزنانهراپنهانمیسازد،بهخاطراصالتکرهایوُحجبیکهدرآن
مستتراستمحبوبیتزیادیدرمیانمقاماتکرهشمالیدارد؛انتظارایناست
کهزناندرتعطیالتملیودیگرمــواردخاصهانبوکبرتنکنند.درعوض،
دامنهایکوتاهدرکنارکفشهایپاشنهبلند،لباسهاییکهپایینآنبرشخورده

1.  inconspicuous
2.  monan doli jeong majneunda (“the pointed stone meets with the chisel”)
3.  hanbok



181 پوشش، مد و گرایشات

وکوتاهشدهاستوهرنوعپوششتنگوچسبانموردمخالفتقرارمیگیرد.
درحقیقت،لباسهایروشــنیاسکســیبهمنزلۀشــکلیازمخالفتازسوی
حکومتتعبیروتفســیرمیشود.براســاسگزارشهایبرخیفراریان،حتی

گوشوارههایمیخیهمتاسال2010ممنوعبود.

کهازسویوزارتخانهامنیتخلقودانشجویان شکلیواقعیازپلیسُمد4ـ
متعصــِباتحادیهجوانانسوسیالیســِتکیمایلســونگاجراییشــدـدر
کرهشمالیوجودداردوبهدنبالاطمینانیافتنازایناستکهشهروندانشبا
نوعپوشــشخویشبهمخالفتنپردازندیامرتکبجرائممرتبطباپوشــش
نشوند.یکیازنگرانیهایپلیسمددرموردمویسراست.مردانباهرنوع
مویبلنــد)حتیبهاندازهایکهرویگوشهایشــانرابپوشــاند(میتوانند
مجازاتشوند.اگرجرمشانواقعًاسنگینباشدممکناستبهاردوگاههای
کارفرســتادهشــوند؛متخلفانیکهجرمکمتریمرتکبمیشوند،مجبوربه
حضوردرجلساتخودانتقادیمیشوندیادستکممجبورمیشوندمویشان
راکوتاهکنند.)2(طیفگستردهتریازسبکهایموردپذیرشبرایزنانوجود
دارد؛فر5وبافت6موهردورایجاســت.رنگکــردنموهمغیرقابلپذیرش
اســت.برخیمویخودرابارنگقهوهایرنگمیکنندوادعامیکنندرنگ

4.  fashion police
5.  perming
6.  braiding
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طبیعیمویشاناســت،اماهرچیزیکهرنگشودآشکارامیتواندبهزندانی
چندماههدررودونگتینیوندیبینجامد.

دنیای جدید شجاعانه
امروزهبسیاریپیدامیشــوندکهقانونشکنند.درموردتغییراتاجتماعی
گســتردهدرکرهشــمالی،قحطینیمهدهۀ90رامیتواننقطۀعطفدانســت.
فروپاشــیسیستمتوزیععمومیمردمراوابســتهتروآنهارابراینادیدهگرفتن
قواعــددولتیآمادهترکرد.یکمنبعمیگویدشــهرزادگاهشازلحاظســبک
پوششــیدرسال1998متفاوت1شــد.افزونبراین،تغییرمجددواحدپولدر
سال2009اینتغییرراسرعتبخشیدواینبربیگانگیمردمازقواعدومقررات
دولتیافزود.مرگکیمجونگایلدرســال2011همتأثیریچشمگیرداشت.
کتسبزرنگجامبای2کیمـکهبهبخشجداییناپذیریازوجوداو)وموضوع
مضحکهفراوانبینالمللی(تبدیلشــدهبودـمحبوبیتداشت،بهویژهدرمیان
مردانیکهمیخواستندحسیازقدرتمندبودنرابهطرفمقابلالقاکنند.بااین
حال،امروزاینکتقدیمیومنسوخپنداشتهمیشود.سبکپوششجانشین
اویعنیکیمجونگاوننیزازمدافتادهتلقیمیشود،امااوهمدالیلدیگریبرای
پوشیدنیانگبوکدارد؛)3(اینپوشش،مردمرابهیادپدربزرگشمیاندازد.

کتســبزرنگجامباکههموارهبرتنکیمجونگایلدیدهمیشد،گوییبه
جزئیجداییناپذیرازوجودکیِمپدرتبدیلشدهبود.

ریسولجو،همسرکیمجونگاون،همبهنوعیُمددوست3است.سبک
پوششــیاوهمخاصزنانجدیدوثروتمندپیونگیانگیاستکهبااینحالبه
شکلیافراطیهمنمایشدادهنمیشود.جالباینکهاوگاهیسنجاقسینهایبه

1.  diverse
2.  jamba
3.  trend-setter
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جاینشانکیمایلسونگبرسینهنصبمیکندکهدررویدادهایرسمیامری
متداولواســتاندارداســت.اوهمچنینکتوشــلواربرتنکردهوکفشهای
پاشــنهبلندمیپوشیدکهتاهمیناواخرالقیدیوالابالیگری4تلقیمیشد،اما
اکنوننمادخصلتزنانگیاست.ازآنجاکهخانمریهمبانویاولاستوهم
محبــوبمردم،بنابرایندرحالبابکردنمعیارجدیدیازپوشــشبرایزنان

جواناست.
گروهمورانبونگ5،گروهیکهظاهرًاازســویشــخصکیــمجونگاون
پایهگذاریشــدهاست،دامنهایکوتاهمیپوشندورنگایندامنهاهمعمدتًا

سفیدیاسبزروشناستتاچندانسنتیهمجلوهنکنند.
بنابراین،اگرچهقواعِدموجودرنگهایروشــن،شــلوارجین،رنگکردن
موهاودامنکوتاهراممنوعســاختهاست،چنینبهنظرمیرسدکهقائداعظم
شــخصًاچنداناهمیتیبهاینمســائلنمیدهد.درحالیکــهاتحادیهجوانان
سوسیالیستهمچنانبهاینموارداهمیتمیدهد،چناننیستکهارتباطاتو
رشوههانتواندذهنیتآنهاراتغییردهد.زنیدردهۀ20عمرشـکهزادگاهخود
درهوریون6)نزدیکمرزچین(رادراکتبر2008ترککردهبودـمیگفتیکبار
کهشــلوارجینمشــکیدرخیابانبرتنکــردهبودازســویاتحادیهجوانان
سوسیالیستدستگیرشد.آنهااورابهناکجاآبادبردندوبهمدت9ساعتمداوم
برایاونطقکردند،اماپسازاینکهمادرشواردمیدانشــدودرخواستداد،
آزادشد.مادرشبســیاریازمقاماتارشدرامیشناخت؛بنابراینمسئلهحل
شــد.بســیاریمیگویندپرداختپولباارزخارجیهممیتواندتأثیریمشابه
داشتهوراهگشــاباشد؛البتهکســانیهســتندکهنمیتوانندازموقعیتخود

4.  wantonness
The Moranbong Band  .5؛اینگروهکهبهارکســترکوهموراننیزشناختهشــده،یکگروهکاملدخترانۀکرهشــمالیاســتکه

اعضایشبهوسیلۀرهبرکشورشان،یعنیکیمجونگاونانتخابشدهاست.
6.  Hoeryong
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سوءاســتفادهکنندیابرایخروجازمشکلرشوهبدهند.درچنینمواردی،آن
مدلیکهقانونشکنیمیکندبهاردوگاهکاراجباریفرستادهمیشودکهدورهاش
ازیکیادوماهتایکســالمتغیراســت؛بنابرایننبایدتعجبیداشتهباشدکه
تعدادفراوانیازپوشندگانشجاع1ـکسانیکهپوششخاصیبرتنمیکنندـاز
خانوادههایثروتمندیانخبهبرمیخیزند.جامعۀکرهشمالیجامعهایاستکه
بــاپولوارتباطاتادارهمیشــود؛البتهتمامانگیزههایقانونشــکنیازدرون
برنمیخیزد.درعصــریو.اس.بیهــاودی.وی.دیها،بســیاریازمردمان
کرهشمالیُمدهایجنوبیرادیدهوبهایننتیجهرسیدهاندکهمدجنوبیهابسیار
بهترازمدخودشــاناســت.محرکبیشتراینمدســلبریتیهایند؛برایمثال
هی2،بازیگرکرهجنوبی،اســتفاده نمونههــایجعلیازکفشهاییکهکیمتائهـ
میکــرددرمغازههایپیونگیانگبه120دالرحراجشــد.کیــمتائهـهینزد
هوادارانکرهشــمالیاشهالیــوونامیدهمیشــودوبهمنزلۀنمایندهپیشــگام
زیباییهایکرهجنوبیشناختهمیشــود؛بنابراینکسانیکهپولدارندهرچقدر
نیازباشــدخــرجمیکنندتاازســبکاوکپیبرداریکننــد.وونبین3بازیگر
کرهجنوبی،درکرهشمالیمحبوباست؛بنابراینقربانیاِنَمرِدُمدتوجهزیادیبه

موهاوپوششاومعطوفمیدارند.

چونگجین، پایتخت ُمد
شــهرچونگجینـکهتراژدیدورانقحطیاشدراثــرباربارادمیک4باعنوان
امروز چیزیبرایحسادتوجودندارد5بهشکلیعجیببهتصویرکشیدهشدـ
همدرحالبسطشهرتیدیگرگوناست.چونگجینشهرصنعتیبزرگاستو

1.  bolder dressers
2.  Kim Tae-hee
3.  Won Bin
4.  Barbara Demick
5.  Nothing to Envy
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ازنفوذقدرتمندایدئولوژیکپیونگیانگبسیاردوراست.اگرچههمچنانتحت
کنترلسفتوسختدولتاســت،درمیانشمالیها،شهرُمداست.آدمهای
متوســطدرآنجاهمچنانفقیرند،امادرعصرسرمایهدارینوظهور،اهمیتاین
شــهربندریبهعنوانپایگاهتجاریدرحالافزایشاست.چونگجینبهاولین
مکانبرایحضورمدلهایخارجیتبدیلشدهاست؛حتیپیونگیانگهمدر
زمینهسبکومدبهپایچونگجیننمیرسد.اینشایدتعجبآمیزبهنظربرسد،
زیراپیونگیانگمحلاســتقرارپولجدیدوقدرتقدیماســت؛اماامنیتدر
پایتختبســیارسفتوســختتراستوانطباقهمباشــدتبیشتریبهاجرا
درمیآید.بدینمعناکهلباسهاییکهزنجوانپیونگیانگیتنهامیتوانددرخانه
بپوشد،شایدپوشــیدنآندرخیابانهایدیگرهمقابلپذیرشباشد.)4(گفته
میشودپیونگیانگشهروفادارانبهرژیماست.معروفاستکهکیمجونگایل
یکبارگفتهبوددولتشتازمانیمیتواندبقاودوامیابدکهکنترلسفتوسختی
برپیونگیانگاعمالکند.اوچندانعالقهایبهاستانهایدیگرنداشتواین

درتوزیعمطلوبیتهاواجرایقوانینبیشترنمایانمیشود.
ازاینرو،پیونگیانگتنهابخشــیازکشوراســتکهدولتدرآنجاکنترل
کاملنظمعمومیرابدستدارد.)5(دولتهمچنانهرگونهمخالفتجدیدر
هرنقطهایکهبرخیزدراســرکوبمیکند،امابهطورکلــیفاقدمنابعواحترام
اســت.برایاجبارمردمدراستانهاتاازطیفیازقوانینومقرراتتبعیتکامل
کنند.تصورمیشــودمقاماتچونگجین،بهطورخاص،رویکردسستتریبه
نظمعمومیدارند.افزونبراین،چونگجینهمشهریمرزیاستوهمبندری
تجاری.ترکیباینمؤلفههاچونگجینرابهنزدیکترینمکانبهغربوحشــی
تبدیلکردهاست.تاجرانچونگجینبهطورمکرربستههای100کیلوگرمیلباس
راباقایقازژاپندریافتمیکنند.بازهممقاماتازاینکاررخدرهممیکشند،
امانهتاحدیکهمقاماتمحلیچونگجیندرآچمزبمانند.محتویاتاینبستهها



علیه توسعه 186

راکســینمیداندتازمانیکهبازشوندومحضاحتیاط،تمامبرچسبهاییکه
مشــخصکنندۀکشــورمبدأبرایهرقلمباشدبرداشتهمیشــود.بااینحال،
ژاکتها،شلوارجینها،دامنهاودیگراقالمیکهدراینبستههاهست،همانا
اجناسدورریختنیاستکهمصرفکنندگانژاپنیدیگرمایلبهاستفادهازآنها
نیســتند.آنهاکیفیتباالتر،بهروزتروُمدترینســبتبهکاالهاییدارندکهدر

کرهشمالی)یاچین(ساختهمیشوند.
برایزنانجوانچونگجین،حتیســبکریسولجوهمچندانتأثیرگذار
مشکیخانم نیست.زنجوانفراریازاینشهراظهارمیداردسازوبرگقرمزـ
ریواقعًاچیزخاصینیســت،اگرچهاینزِنجواِنفراریلباسسبزرنگیراکه
گاهیبانویاولدرمحیطبیرونوهمراهباکیمجونگاونمیپوشدموردتمجید

قرارمیدهد.
اینزنفراریادعامیکندمدلمویبانویاولجومچونسئوروپدا1نامدارد
)شــایدبتــوانآنرا»اندکیکهنهوفاقدُمد«ترجمهکــرد(واوهرگزچیزیرا
نمیپوشــدکهزناندیگرکرهشمالیتوانخریدآنراندارند.باوجوداین،برخی
منابعپیونگیانگیخانمریراسنتشــکنمینامند؛بنابراینتفاوتهایمیان
ایندوشــهررابرجستهمیکنند.کرهشمالیهمچنینپارچهخاصخودرادارد
کهوینیلون2مینامدوتبلیغاتدولتیچنینوانمودمیکندکهاینپارچهنمونهای
ازابداعاتوابتکاراتوخالقیتدراینکشــوراســت.متأســفانه،وینیلون
محصولیاستکهاحساسراحتیباآنندارید)البتهنمیگویمجنسیبیخاصیت
اســت(.برایجوانانکرهشمالی،تقریبًاهرآنچهدراینکشورتولیدشدهباشد
نامطلوباست؛امامحصوالتژاپنوامریکاـکهبهعنواندشمنانمهمدولت
محصوالتیمورداســتقبالمردمهستند.وقتیاین کرهشــمالیتلقیمیشوندـ

1.  jom chonseuropda
2.  vinylon
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بســتههای100کیلوگرمیبازمیشــوند،مردمتمایلزیادیدارندکهبسیاریاز
اقالمشرابرایخودیادوستانشاننگاهدارند؛بنابراینوقتیلباسهایژاپنیاز
طریقچونگجیندرکلکشورپخشمیشود،محلیهااولینبستههارادریافت
میدارند،اماامروزمردمچونگجینچهمیپوشند؟برایکسانیکهعالقهمندبه
چنینرویههاییهســتند،چونگجینجاییدرکرهشــمالیاستکهشلوارهای
جیِنچسبانوبدننماابتدادرآنجامدشد.یکفراری،کهسال2010کشورش
راترککرد،بیانمیداردشــلوارهایجینوهرنوعپوشــشدیگریکهبدنرا
نشاندهدممنوعشدند،امااینفراریوبسیاریدیگرشلوارهایجینچسبان
رابهایندلیلمیپوشــیدندکه»پاهایشــانظریفتروبهترازآنچهمیتواندید
جلوهکنــد.«)6(برایزنانجــوان،جلوهکردناینچنینــیتجربهایجدیدو
رهاییبخشاســت،حتیدرچونگجینشــلوارهایجینآبیخارجازمرزها
رفتاریاست،پذیرفتهشده.جوانانفیلمهایخارجیمیبینندومشاهدهمیکنند
کهبازیگران)زنیامرد(موردعالقهشاناینشلوارهارامیپوشند،اماازآنجاکه
»آنهابیشازحدخارجیبهنظرمیرسند«مقاماتاتحادیهجوانانبهاحتمال
زیاداســتثناقائلمیشــوند؛بنابراینمردمتمایلدارندشلوارهایجینمشکی
بپوشــندکهکمترروشناستیاکمتردمپاگشاداست.برایپوشیدنشلوارهای
جینمشــکیدرکرهشــمالی،فردبایدکتبلندیبپوشــدتاکارپلیسرابرای
شــناختنآندشوارســازد.همچنینعاقالنهاستشــلوارجینراشبهنگام
بپوشند.بااینحال،کسانیهستندکهآنقدرشجاعتدارندکهروزهمدستبه
ریســکبزنند.درپوشــشتاریکیهــوا،مدهایدیگریوجــوددارندکهرخ
مینمایند.دامنهایکوتاهیکهباساقشلواریهایمشکیپوشیدهمیشوند،
درچونگجینودیگرشــهرهامحبوبیتدارند،بهویــژهدرمیانزنانجوانیکه

میخواهنددرموقعغروبدوستانخودرامالقاتکنند.
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محصوالت کپی برداری شده داخلی
البتههمهلباسهایمددرکرهشمالیوارداتینیستند.بسیاریهمساختداخل
اســت،آنهمازســویخیاطانوکفاشانیکهبهدرخواســتهایبازارپاسخ
میدهند.بیشــترآنچهتولیدمیکنندارزاناســت،اماتعدادمعدودیصنعتگر
بسیارماهرهمهستندکهمیتوانند،کپیهایتقریبًامشابهیازپالتوهایمعروف
ِبرِبری1بدوزند.اینمحصوالتدرنهایتبهاعضاینخبگانمالیجدیدباقیمت

300دالرفروختهمیشود.
مردمانکرهجنوبیدوســتدارندبگوینداگرچهچینعظیمترینحجماز
محصوالتوطرحهایتقلبــیراتولیدمیکند،هیچکسنمیتواندکپیهای
داخلیرادرزمینۀکیفیتشکســتدهد.ازاینرو،توریســتهایچینیدر
منطقهمیونگدانِگســئولدوســتدارندکهکیفهایکپی)ِفیک(لویی
ویتــون،کمربندهایگوچــیوهرفقرهتقلبــی2دیگررابارکننــدوِبَبرند.
کرهشــمالیهمبهنوعیهمینطوراســت؛تاجرانچینیهممکررًاازکیفیت
شهریکهدر عالیاقالِمتقلبِیتولیدشــدهدرمنطقۀکانگســون3درنامفو4ـ
دهانۀرودخانهتائهدونگگانگ،5پاییندسِتپیونگیانگـواقعشدهاست
ابرازشگفتیمیکنند.کانگسون،پایتختاجناستقلبیدرکرهشمالیاست.
دراینشــهرپیراهنهاییبراســاسمدلبرندهایخارجیباقیمت10دالر
دوختهمیشودوشلوارهاییهمکهدوختهمیشونداندکیبیشازآنپیراهنها
قیمتدارد.خیاطانآنجااقالمیازپارچههاراازچینوژاپنبدستمیآورند
ورویآنهــاکارمیکنندتاببینندچگونــهمیتوانندازآنکپیبرداریکنند.
محصولنهاییشان،درمیانجواناننوکیسهودانشجویاندرمؤسساتمهم

1.  Burberry
2.  fake items
3.  Kangsun
4.  Nampho
5.  taedong-gang river
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ماننددانشگاهکیمایلسونگخریداردارد.
ظاهــرًا،برخیخیاطانکانگســونبنابهدرخواســتهایزنــانثروتمند
پیونگیانگی،کپیهاییراازلباسهاییکهریســولجومیپوشدمیدوزند؛
اماکلاینداســتانبهنوعیبینالمللیشــدنهالیوویاموجکرهایرانشان
میدهد.آنهاپارچههایچینیرامیگیرندوازآنبرایکپیکردنلباسهای
طراحانمشــهورکرهجنوبیوحتیلباسهایزیردرفیلمهایکرهجنوبیو
امریکاییاســتفادهمیکنند.اگرســریالهایدرامکرهجنوبییافیلمهایاین
 ازطریقیو.اس.بییادی.وی.دیـ کشوردرکرهشمالیبهشکلزیرزمینیـ
نمایشدادهشوند،خیاطانمیکوشندبفهمندچگونهلباسهاییراکهستارگان
اینفیلمهامیپوشــندکپیکنند.آنهاییکهبتوانندچنینکنندبهســرعتبه

زندگیمرفهیمیرسند.
اینمسئلهبااینباورمتعارفجوردرنمیآیدکهبگوییممردمکرهشمالی،
جنوبیهارامردمیسردمزاجتلقیمیکنندکهارزشتقلیدندارند،امابهخاطر
آشناییشــانبافیلمهــایتلویزیونــیکرهجنوبیازطریــقیو.اس.بیهاو
دی.وی.دیها،اکنونمردمکرهشمالیهمتایانجنوبیخودرامردمیبلندقد،
خوشسیماوبااســتانداردهایبســیاربهتریاززندگینسبتبهخودشان
میبینند.برخیُپرگویان6وحّرافاناســتداللمیکنندکهکرهشــمالیهرگز
نمیتوانداصالحاقتصادیراتعقیبودنبالکند،زیراهرگونهبازگشایی،مردم
اینکشورراقادرخواهدکردتادرموردکیفیتبرترزندگیکهدرجنوببخش
منقطعغیرنظامیجریاندارد»بیشــتربدانند«،اماحقیقتایناست،مردم
کرهشــمالیپیشازاین،دراینموردچیزهاییمیدانســتند؛البتهبدینمعنا
نیستکهآنهاخواهانسرنگونیرژیمباشندـاینالبتهچیزیاستکهبرای
بسیاریازمردمکرهشمالیرخنخواهددادـاماآنهامیخواهندرژیماصالح
6.  talking heads
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شــودوبازگشاییاقتصادیرادنبالکندتاهمهبتوانندازکیفیتبهترزندگی
برخوردارشوند.

محصوالت آرایشی، زیبایی، و درمانی
مردمکرهشمالیمشتاقاینهستندکهبگوینددرجانگمادانگهمهچیزهست
جزشــاخگربه.1ایناصطالحعجیببهاینمعناســتکهتنهاچیزهاییکهدر
جانگمادانگنمیتوانیافتچیزهاییاستکهاصاًلوجودندارد.همانطورکه
ذکرشد،قوطیهایکوکاکوال،فیلمهاودی.وی.دیهایکرهجنوبیوامریکایی
والکلهایخانگیدردســترساند.آرایشزنانهممحبوبیتدارد.برایزنان
ثروتمند،خریددربازارهایکرهشــمالییعنیسایهچشم،ریملوهرچیزیکه
یکزنمــدرنخواهانآنبرایزیباکردنخوداســت.بــرایزنانیکهدرآمد
متوسطیدارند،محصولیخاصکافیاستتاکارشــانراراهاندازد.ِکِرمهای
زیبایی2یابیبی.اینِکِرمهادرآلمانابداعوســاختهشــدند،امادرکرهجنوبی
محبوبیتیافت.زنانکرهجنوبیازدهۀ80برایپوشاندنلکوپیسصورتشان
ونرمولطیفترکردنآنشــروعبهاســتفادهازاینِکِرمهاکردند.ازآنپس،این
ِکِرمهــادرجهانبهنوعیمحصولمعجزهگرتبدیلشــدندکهمیتوانندتأثیری
مانندیکآرایشدرست]برصورت[برجابگذاردآنهمباهزینهوتالشیاندک.
برایزناِنسختکوششهرِیکرهشمالیکهدرآمداندکیدارند،ِکِرمهایزیبایی
نعمتیخداداداســت.اینِکِرمهادرحالجایگزینشدنبهجایترکیباتبیخوِد
روغنموهایداخلیوپودرهاییاســتکهزنانزیباییدوسِتکرهشمالیقباًل

مدافعآنهابودند.
همچونبســیاریازمحصوالتدیگرجانگمادانــگ،کرمهایزیباییاز
horn one can buy anything in a jangmadang other than a cat’s  .1؛معادلتحتاللفظیکهدرمتنآمدهچنیناست،

اماشایدبدنباشدازضربالمثلفارسی»ازشیرمرغتاجانآدمیزاد«برایآناستفادهکنیم.
2.  Blemish Balm cream (BB)
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چینواردمیشوند.برخیکرمهادرچینساختهمیشوند،امابهترینکرمهادر
کرهجنوبیتولیدمیشــوندوباوجودقیمتهایباالیشــانمحبوبیتبسیاری
دارند.کرمهایزیباییاکنونکاالیاستانداردخانگیدرپیونگیانگاستودر
حالتبدیلشدنبهمحصولیشایعواستاندارددردیگرشهرهاست.بااینحال،
چنانکهانتظارمیرود،تعدادمعدودیدرحومۀشــهرازآنهااستفادهمیکنند.
برایزنانروستایِیمتوسطالحال،زندگیهنوزحولکشاورزیوتأمینوتدارک
معاشبرایخانوادهمیگردد؛چنانکهدرکشــورهایفقیردراقصینقاطدنیا
چنیناست.غیرازکرمهایزیبایی،کرهجنوبیبهخاطرشکلدیگریازمسائل
مرتبطبازیباییهمشهرتدارد.جراحیپالستیِکباکیفیتباالوقیمتمناسب
ورقابتییکیازصنایعدرحالرشداینکشوردرقرن21استکههممشتریان
داخلیبهخودجذبکردهاســتوهمخارجی.زنانــیازچین،ژاپنومناطق
دوردستبهسئولمیآیندتابازســازیهایدردناکگونه،بزرگسازیپستان،
لیپوساکشن،جراحیایجاد3یادرشتکردنپلکوتزریقهایبوتاکسراانجام
دهند.جراحیپالستیکاکنونپدیدهایزیباسازدرمیانزنانجوانکرهجنوبی
است.محرکاینگرایشنهبیهودگیکهرقابتاست.کرهجنوبیاحتمااًلیکی
ازرقابتیترینجوامعدردنیاســت؛مردمآنجابرســردستاوردهایدانشگاهی،
شغلی،نمادهایمنزلتوظاهروفیزیکشانبسیاربیشازمتوسطجوامعغربی
)بیشازآنچهتصورمیشود(رقابتمیکنند.فضایرقابتیکرهجنوبیفراریان
شمالیراهم)کهبهاینکشورمیرسند(بسیارمتعجبساختهاست؛اماجنون
جراحیپالســتیکاکنوندرحالتوسعهبهســویمناطقشمالی]منظورکره

شمالی[است.
double-eyelid operation  .3؛اینگونهعملهادرکشورهاییمانندچین،ژاپنودوکرهبسیارمتداولشدهوباعثمیشودچشم
ازآنحالتبادامیشــکِلکوچکخارجشودوحالتیدرشتتربهخودبگیرد.ایننوعجراحیباعثمیشودُفرمچشمانمردماناین

نواحیشبیهبهنژادهایغربیشود؛برایاطالعاتبیشترر.ک.:
Viola Zhou (12 June 2017), why double eyelid surgery is on the rise in Asia: rising incomes and 
acceptance, and star power of Fan Bingbing, Angelababy, https://www.scmp.com/lifestyle/health-
beauty/article/2093921/why-double-eyelid-surgery-rise-asia-rising-incomes-and
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فیلمهــاوتلویزیونکرهجنوبــی،همچونمد،محرکونیرویپیشــران
درخصوصمســائلزیباییبانواِنکرهشــمالیاســت.بازیگران)زنومرد(
کرهجنوبیبهلحاظفیزیکیجذابتلقیمیشــوندوبخشبزرگیازدلیِلاین
کارهمجراحیپالستیکوبوتاکساستکهبیشترشانچنینمیکنند.بااین
حال،بهدلیلفقدانپولوکمبودپزشکانیکهبدانندچگونهچنینعملهاییرا
انجامدهند،رویهایشــایعدرکرهشــمالیوجوددارد:جراحیایجادپلک.
باوریرایجدرشــرقآسیاوجودداردکهچشــمانبزرگباخطوطآشکاردر

پلکهاجذاباست.
برخیافرادازبدوتولدباآنزادهمیشــوند؛امااکثریتچنیننیســتند.این
بهراحتیباروندسادهجراحیبلفاروپالســتی1اصالحمیشود.اینامرمستلزم
جراحیسرپاییاســتوحدود10دقیقهطولمیکشــد.)7(درکرهشمالی،
ثروتمنداناینجراحیراباپرداختپولیخوببهجراحواقعینجاممیدهند.با
وجوداین،برایبســیاریاینجراحیبهشــکلغیرقانونــیومخفیانهانجام
میگیرد.درچنینمواردی،هزینهاینکارکمتراز2دالرمیشودودرمنزلبیمار
همانجاممیشود،بدونکمکدارویبیهوشی.بسیاریازکسانیکهاینعملها
راانجاممیدهند،حتیپزشکهمنیستند.درحقیقتبرایهرکسیمیسراست
کهبیاموزدچگونهچیِنپلک2درســتکند.آنهاکهاینکارراانجاممیدهنداز
مزایایتمجیدزبانیبرخوردارمیشــوندوزندگیخوبیهممیسازند.درمورد
انواعجراحیهایپالستیک،ایننوعجراحیپلکهمدرکرهشمالیغیرقانونی
اســت.بااینحال،درمیانزنانجوانشــهریازتمامطبقــاتاجتماعیاین
جراحیآنقدرشــایعشدهاستکهمقاماتنمیتواننددراینموردکاریکنند.
اثباتاینکهکســیاینجراحیراانجامدادهدشواراست،زیراکسانیهستندکه

1.  Blepharoplasty
2.  eyelid fold
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پلکشانمادرزادیبزرگاستونیازیبهایندستجراحیهاندارند.کسانیهم
کهگرفتارمیشوندمیتواننددوستانواقوامیبیابندکهشهادتدهندپلکهایشان
طبیعیاســت،حتیاگراتهامهمثابتشــود،رشــوهحاللمشــکالتاست.
همچنینبسیاریاززنانهستندکهابروهایالبهایخودراتتومیکنند.چنین
کارهایــیهزینهایکمترازجراحیایجادیادرشــتکردنپلکدارد.همچنین
عمدتًادرپیونگیانگوازمیانطبقاتبســیار تعداداندکیاززنانوجوددارندـ
ثروتمندـکهجراحیبینــیانجاممیدهند.ظاهرًاایننوعجراحیدرمیانزنان
جوانیمتداولاستکهدرآرزویبازیگرشدنیانوازندگِیآالتموسیقیهستند.
روندجراحیزیباییدرکرهجنوبیدرمیانقشــرپولدارشروعشد،امابادرنظر
گرفتناینکهاقتصادکرهشــمالیدرحالازســرگذراندنتغییراتجدیاست،
بســیارمحتملبهنظرمیرســدکههــردوگزینهودردســترسبودنجراحی

پالستیکدرکرهشمالیدرسالهایآیندهافزایشیابد.

از غیرطبیعی ها تا طبیعی ترین ها
نمایندگیبینالمللیرســانههادرکرهشــمالیامریبیمفهوماست.شهروندان
کرهشمالییاپیرواِنکوِرتبلیغاِتدولتینمایشدادهمیشوندیاقربانیانبییارو
یــاورآن؛امــااینحقیقتکــهجوانانیدرمیانمردمکرهشــمالیهســتندکه
رابهجانمیخرندتازیباجلوه ونیزطردوالدیــن)8(ـ مجازاتهایســختـ
کنند،بایــدخوانندهراازایناشــتباهیامفهومکاریکاتوریوسادهسازیشــده
درآورد.آنهاکهازایندیدگاهکلیشــهایتبعیتمیکنند،بایدمســئلۀافزایش
روبهرشدصنعتکلبهایاتاقهایســاعتی3راکهدرتمامشهرهایکرهشمالی
وجوددارددرنظربگیرند.همچونمردمانسراســردنیا،مردمانکرهشمالیهم
آرزوهاوتمایالتیدارندوهیچنوعمحدودیتیاممنوعیتینمیتواندجلویابراز

3.کلبههاییکهشاملاتاقیکوچکمیشودودرسراسرکرهشمالیبهصورتساعتیاجارهدادهمیشود.
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اینتمایالترابگیرد.درکشوریکهروابطجنسِیپیشازازدواجممنوعاست،
حتیدســتدردستداشتِندختروپســردرانظارعموممیتواندمنجربهبیان
عباراتیموهنازسویاوباشاتحادیهجوانانشود.بااینحال،جوانانیهستند
کهخطررابهجانمیخرندوواحدهاییرافقطبرایداشتنروابطجنسیاجاره
میکنند.زوجهایجوانکرهجنوبیازگزینهُمتلهایعشــاق1برخوردارندکه
صنعتیعظیمدراینکشوراست،اماجوانانکرهشمالیفاقدچنینگزینههاییاند
واینامرموجببروزراهحلهایمردمیدربازارآزادشــدهاست.درمحلههای
هستندکهآپارتمانخودرابه بانوانمیانســالـ شــهرهایبزرگ،آجوماهاییـ
صورتساعتیاجارهمیدهند.زمانموردعالقهاینآجوماهابعدازظهرهاست؛
یعنیزمانیکهفرزندانشاندرمدرســهوهمسرانشانسرکارهستند.زوجهای
عاشــقدِرخانــهاورازدهومبلغیپولبهاومیپردازند.آجوماســپسخانهرا
تحویلدادهوآنهارابهمدتیکیادوساعتتنهامیگذارد.آجومامدتیرادر
پارکیدرهمانحوالیقدممیزندیاازآنپولبرایخریددرجانگمادانگیکه
درهمانحوالیاستاستفادهمیکند.اینفرایندبسیارسادهاست،امااینروشی
برایسازگاریمردمبادورانپساقحطیدرکرهشمالیاست.اینکارغیرقانونی
وغیررســمیاســت؛امابانیازهایاساســیبشرمنطبقاســتو100درصد

کاپیتالیستیاست.

1.  love motels
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پی نوشت های فصل پنجم 
1.بــراینمونهایازایــنبنگریدبهکارتوناینترنتیهجوآمیزبهنامجیونگداپســاهویی2 
)»جامعهدرســتپاسخ«(کهضرورتورودبهدانشگاِه»درست«واخذمعدودمشاغلیرا
که»خوب«تصورمیشوندمســخرهمیکند،همانلباسهایُمدیرامیپوشدکهمردمدر

جاهایدیگرمیپوشند.
2.دردورۀپارکچونگهی،کرهجنوبینیزپلیسُمدداشتکهبهگردشمیپرداختوموی

مردانراکوتاهمیکرد؛حتیآنهاخطکشهمداشتندتاارتفاعموهارااندازهبگیرند.
3.یانگبوِککیمجونگاونازخطوطراهراِهسیاِهتیرهبافتهمیشودوظاهرًاازپارچههای

گرانقیمتواردشدهازسویلروی3لندنبافتهمیشود.
4.میتواندیدکهزناندرهرشــهروروســتاییمیتوانندســواردوچرخهشــوندمگردر
پیونگیانگ.کیمجونگایلروزگاریدوچرخهســواریراممنوعکردهبود،امااینقاعده
امروزفقطدرپیونگیانگاجرامیشود.اینممنوعیتبعدهابرداشتهشد،اماناسازگاریبا

آنهمچنانباقیاست.
هارتلند کهباماشــینیکساعتازپیونگیانگفاصلهداردـ 5.نزدیکپیونگســونگـ
سرمایهدارِیجدیِدکرهشمالیواقعاست.اینمنطقهآنقدربهپایتختنزدیکاستکهیک
خانوادۀطبقۀمتوســطمیتوانددرآنجااســتقراریابد،اماآنقدردوراستکهبتوانددوراز
کنترلکاملدولتیباشــد.برخیتحلیلگرانمیگوینددراینجاستکهبرخیاشکالطغیان
طبقهمتوســطعلیهدولتمیتوانشروعشــود،البتهاگراینطغیاناحتمالدورازدسترس
باشد.ســاکنانپیونگسونگدلیلخاصیدارندکهاینروزهاعصبانیباشند،شهرشانبه
طوررســمیروزگاریبخشــیازپیونگیانگبزرگبود،اماکنونچنیننیســت؛بنابراین

روزهایبخشندگینسبیازسویدولتهمبهپایانرسیدهاست.
6.قسمتدمپاگشادنیزبهاینمعناستکهازچشماندازیسریع،نمیتوانبهسرعتدریافت
اینشلوارهایجینازنوعبدننماوچسبانهستند،بهویژهاگرپوشندهآنکتبلندیهمبر

تنداشتهباشد.
7.البتهدریوتیوبویدئوهاییوجودداردکهگامبهگامبهشمامیگویدچهکاربایدانجامدهید.
8.آنهاییکهموهایخودرارنگمیکنندقانونشکننیستند؛بهگفتۀبرخیفراریان،آنها
ازســویپیرانافرادیدیوانهخطابمیشــوند.ازآنجاکهفرهنگکرهشمالیدارایسنت

قدرتمندسلسلهمراتبِسّنیاست،اینموضوعکوچکینیست.

2.  jeongdap sahoi
3. Savile Row
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یکیازچشمگیرترینتغییراتیکهدر5سالگذشتهدرکرهشمالیرخداده،ظهور
تلفنهایهمراهاســت.ازآغازبهکارشبکهاپراتورکوریولینکدرسال2008به
اینسو،بیشازدوونیممیلیونشهرونداینکشورتلفنهایهمراهخریداریو
گوشیهایخودرارجیسترکردهاند.همانطورکهموبایلدراوایلدهۀ90برای
کشــورهایتوسعهیافتهنمادمنزلتبود،درکرهشمالینیزهممنزلتوجایگاهو
همابزاریفردیبرایکســبوکارتلقیمیشود.همچونبسیاریازکشورهای
فقیر،مردمکرهشمالیبهشکلیگستردهدرحالترکتلفنهایثابتوروآوردن
بهتلفنهایهمراههســتند.درحقیقــت،اینتلفنهایهمــراههمچوناتاقی
خصوصیاســتکهدرآنتلفنثابتهمهست؛ایننبودمگرتاسال1997که
کرهشمالیشــروعبهجایگزینیتکنولوژیتلفنهایخودکاربهجایتلفنهای
قدیمیکرد.درحالیکهمقاماتعمومًادربرابرتغییرمقاومهستند،کوریولینک
بهراحتــیموردرصدقرارمیگیردهمچنینمنبعپولخوبیبرایدولتاســت.
جنبۀشــگفتیآوردیگریهمازاینانقالبموبایلدرکرهشــمالیوجوددارد،
کســانیهستندکهبهشــبکههایموبایلچینوصلاندوامکانارتباطوانجام

دادندادوستدومعامالترادورازچشمانشکارگردولتمییابند.

تاریخچه مختصری از تلفن های همراه در کره شمالی
دوشــبکهاولموبایلدرکرهشــمالیعمرکوتاهیداشتند.درسال1998،
شــرکتهنگکنگیلنســلوتهلدینگز1ودرسال2002همشــرکتتایلندی
الکسِلیپاسیفیکبیلتســانت2شبکهایکوچکدرپیونگیانگونامفودایر
کردند؛اینشرکتتایلندییکسالبعدتوانست20هزارمشترکبدستآورد؛
بهخاطراینحقیقتکهایناشــتراکمحدودبهنخبگانبود.ظاهرًابایدآنفرد

1.  Lancelot Holdings 
2.  Loxley Pacific Built Sunnet 
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معاونکمیتهخلقاســتانیامقامیدراینحدمیبودتاایناشــتراکرابدست
آورد.اینســرویسهــمبهلحاظجغرافیاییمحدودبودوفقــطدرمنطقهآزاد
ســونبونگ،3تفرجگاهکوهستانیکومگانگوپیونگیانگ، اقتصادیراجینـ
دردســترسبود.بااینحال،در24می2004تلفنهایهمراهناگهانازســوی
دولتممنوعشدند.شایعهاینبودکهانفجارمهیبدرریونگچون4،در22آوریل
بمبگــذاریعمدیبــودهوعلتانفجارهمتلفنهمراهبــود.کیمجونگایل
درســتچندســاعتقبلازآن،ازاینمسیرعبورکردهبودوطبیعتًااینتئوری
تقویتمیشــدکهشایدبرنامهترورقراربودهاتفاقبیفتد.تقریبًا2هزارخانهدر
همانحوالیبهواسطۀاینانفجارنابودشدندودراقدامیبیسابقهدولتدست
بهدامانکمکهایخارجیبرایحلوفصلاینفاجعهشــد.برایبسیاریاز
ناظــرانکرهای،زمانبندیایــنمحدودیتتأییدکنندۀارتبــاطمیانتکنولوژی
موبایلوانفجارریونگچونبود.بااینحال،درموردداســتانهایتأییدنشدهدر

خصوصکرهشمالی،مهماستکهجایهیچگونهتردیدیباقینگذاریم.
صرفنظرازاین،چهارســالونیمقبــلازآنبودکهکیمجونگایلاجازه
تأسیسشبکۀتلفنهمراهدیگریدرکرهشمالیراداد.دردسامبر2008،شرکت
مصریاوراســکامتلکام5شــروعبهادارهکوریولینکباسرمایهگذاریمشترک
میانخودوکرهشمالیکرد؛75درصدســهممتعلقبهاینشرکتمصریبود.
اینبــار،نتایجموفقیتآمیزتربود؛ازآنآبونمــاناولیۀکمتراز10هزارنفر،تعداد
کاربرانفزونیچشمگیریافتودردسامبر2010،دومینسالگردبازگشاییآن،
بــه432هزارنفر،درفوریــه2012به1میلیوننفــرودراواخرمی2013بهدو
میلیوننفررسید.اکثریتســهاماوراسکامتلکامدرسال2010ازسویشرکت
تلکامروســی6خریداریشد.کوریولینکبخشیازاینمعاملهنبود،امادرکنار
3.  Rajin-Sonbong
4.  Ryongchon
5.  Orascom Telecom 
6 Vimpelcom
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منافعلبنانیومصریاینشــرکت،کوریولینکبهصورتبخشیازیکشرکت
جدیدبهناماوتیامتی1حضوریافت.فهرستاصلیاینشرکتدربورسقاهره
اســت.آنهاییکهباســرمایهگذاریدربازارهایمرزیـونیزدرموردمیزان
 محدودیتهایواقعیدردادوستدهایکرهشمالیدرعصرتحریمهاکنجکاوندـ
شایدعالقهمندباشندبدانندکهاوتیامتیفهرستدومیهمدربورسلندندارد.
کرهشمالی25درصدسهمدرکوریولینکدارد؛بنابراینکسانیکهسهاماوتیامتی
رامیخرند)ازلندنیاقاهره(بهشرکایتجاریکیمجونگاونتبدیلمیشوند.

استفاده از تلفن های کوریولینک
اینروزهامیتــوانبیلبوردهایتبلیغاتیکوریولینــکوتصاویرمردمیراکهاز
موبایلدررسانههایدولتیاستفادهمیکننددرپیونگیانگدید.اینشبکهتمام
شــهرهاوحومههاونیزخطوطبزرگراهیوریلهایآهنراپوششمیدهدو
باداشتندوونیممیلیونمشترک،دیگردرُقُرِقنخبگانسنتینیست،بلکهبرای
طبقاتدرحاِلظهوِرتاجروســوداگرهمقابلدســترساســت.تماسهای
بینالمللیودسترسیبهاینترنتهمچنانمسدوداستـواحتمااًلتامدتهای
اماحداقلایناستکهاکنونمشاهدهاینمسئله مدیدهممسدودخواهدماندـ
کهمردمکرهشمالیتماستلفنیبرقراروپیامهایمتنیارسالمیکنند،بهامری
معمولتبدیلشــدهاست.اکثرپیونگیانگیهایمیان20تا50سالتلفنهمراه
دارندوبرخیحتیتلفنهایهوشمنددارند،هرچندفقداندسترسیبهاینترنت
ازارزشآنهامیکاهد.اگرکســیبخواهداپلیکیشــنیرادرکرهشمالیدانلود
کند،بایدبهفروشــگاهکوریولینکبرود،پولیبهیکــیازکارکنانبپردازدتاآن
کارمندبرنامهمدنظررابررویتلفنوینصبکند؛اماخریدورجیستریکردن
موبایلهادرکرهشمالیچگونهاســت؟همچونهرچیزدیگریدرکرهشمالِی
1.  OTMT
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امروز،تنهاالزاِمواقعیپولاســت.باپرداختیک200دالریدرفروشگاههای
کوریولینک،یکگوشیخریداریمیشودورجیستریانجاممیگیرد.اینمبلغ
همباارزهایخارجیقابلپرداختاست،نهُونکرهشمالی.الزمبهذکراست
ایــننمونهدیگریازهمدســتیدولتدرفرایندبازاروپذیرشآناســت.هیچ
سیستمصدورصورتحســابیاعقدقراردادیبرایتماسهایدقیقهایوجود
نــدارد،مگرهزینهماهانــه3هزارُونی.تنهاگزینهبــرایتماسهایمضاعف
پرداختهایمضاعفاست؛بنابراینوقتیمدتزمانیااعتبارتماسماهانهفرد
به200دقیقه)و20پیاممتنی(میرســد،بایدبهفروشــگاهبرودواعتباراضافی
خریداریکند.اینهمباارزخارجیانجاممیگیرد.تااوایل2013هزینهتماس

مضاعف200دقیقهایچیزیحدود8/40دالرمیشد.
بهویژههزینــۀتنظیماتونصب درچنیــنکشــورفقیری،اینهزینههــاـ
بــرایمردمخــارجازپیونگیانگفوقالعادهگراناســت؛امااین 200دالریـ
حقیقتکهبیشاز10درصدازجمعیتمشــترکشدهاندبسیارمفیدوآموزنده
است.بهدلیلفرایندبازاریشدِنپساقحطی،اکنونبسیاریازمردمتوانخرید
دارند.درحقیقت،آنهاییکهدرکرهشــمالیمشغولســوداگریومعاملهگری
هســتند،اینتلفنهارانهتنهالوکسنمیدانند؛بلکــهآنرادرامرتجارتالزم
میشمرند.درگذشته،کسباطالعاتدرموردقیمتهادردیگرمناطقکشور
دشــواربود.همینمســئلهدرمورداطالعاتعرضهکنندگانومشتریانبالقوه
درســتبود،امااکنون،بایکتماستلفنییاارســالیکپیــاممتنیمیتوان
بهراحتیبهایناطالعاتدسترســییافت.جالباینکه،اینموضوعتأثیریبجا
برقیمتکاالهادربازارخواهدداشت.تلفنهایهمراهفرصتهاییبهاصطالح
آربیتــراژ2دربازارراکاهشمیدهدومعاملهگریراکمســودترمیســازد)اما

arbitrage opportunities  .2؛کســبدرآمدباخریدهمزمانکاالییمخصوصبهپایینترینقیمتبازاروفروشآنباباالترین
قیمتدربازاردیگری.
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قیمتهابرایمشترینهاییمعقولترمیشود.()1(بزرگترینبازندهدراینفرایند
طبیعتًامعاملهگریاستکهتلفنهمراهندارد.برایآجوماهایمعاملهگرهماین
گوشــیهاابزاریمهمبرایبدهوبستاناســت،امابرایجوانان،نمادیبرای
منزلتوجایگاهاســت.چیزیکهبهوالدینبرایخریدآنهافشــارمیآورد؛
بنابراینشــماثروتمندوجهانوطنــیجلوهخواهیدکــرد.)2(بههمیندلیل،
شمالیهاییهستندکهدارایگوشیدارندونمیتوانندازآنهااستفادهکنند.)3(
منبعیبیانمیداردبرایبســیاری،گوشــیهایموبایلیکچراغقوۀ
گرانقیمتاســت.بهعبارتدیگر،یکفقرۀنمایشــیکهتنهاکاربردش
استفادهازچراغقوۀپشتآناست.درکشوریکهقطعیبرقبسیارمتداول
اســت،اینشایدامریقابلانتظارباشد)تقریبًابهامریبسیارشایعتبدیل
شدهاستکهازگوشــیهایموبایلبهعنوانچراغقوهیانوعیمشعلدر
هنگامتاریکیوقطعبرقاســتفادهشــود(.درکرهشمالی،شمارهتلفنتان
اطالعاتیدرموردجایگاهتانمیدهد.درحالیکهشمارههاییکهبا191یا
193شــروعمیشــود)وبعدازآن7رقمدیگرمیآید(برایمردِممعمولی
اســت.رجیسترکنندههایخاص)یاسرشمارههایخاص(براینخبگان
شــمارههاییرادرنظرمیگیرندکهبا195شروعمیشود.حدود300هزار
ازاینشــمارههاهستکهبهکادرهایحزبی،افســراننظامییامقامات
دولتیتعلقدارد.اینشمارههای195،شبکهایکاماًلمجزاباکوریولینک
دارند.اینشبکهازسویاوراسکامبهاینشرطنصبشدکهاجازهاجرایی
شدندراینکشوردادهشود،امابرخالِفکوریولینک،مالک100درصدی
اوراسکام،کرهشمالیاست.آنمعدودافرادخوششانسیکهازآناستفاده
میکنند،100دقیقهتماستلفنــیمضاعفو10پیاممتنیمضاعفدرماه
دریافتمیکنند.هزینهآنها840ُونکرهمیشود،مبلغیمعادلحدود10 
سنتامریکاییدربازارآزاد؛البتههنگامنوشتناینبخشازکتاب.روشن
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استاینرقمسودینیستکهاوراسکامیادولتبخواهدآنرابهشهروندان
عادیهمتسریدهند.

وضعیت در مرزها چگونه است؟
اگرچهکوریولینکافرادراازنظرکاریکهمیتوانندانجامدهندتوانمندمیسازد
وبرایآنهاآسایشــیرادرســبکزندگیبهارمغانمیآوردکهابتدادردهۀ80 
دنیایثروتمندازآنبرخوردارشــدهبود،نبایدبهایننتیجهبرسیمکهاینشبکه
قدرتتضعیفکنترلدولترادارد.کوریولینکبهشــدترصدمیشــود؛برای
مثالپیامهایمتنیاشهموارهزیرذرهبینقرارداردوبههمیندلیلحتیمیتواند
بهحفظکنترلدولتهمکمککند.اینشــبکهالبتهمنبعیمطمئنوروزافزون
ازدرآمدزایــیبرایدولتاســت.شــرکتاوتیامتی1هرگــزدادههاییدرمورد
کوریولینکمنتشرنکردهاست،غیرازشمارۀمشترکانش،اماپیشازساماندهی
دوبارهاینشرکت،حاشیهســودناخالص2براساسمتوسطدرآمدهرکاربرکه
تقریبًا15دالردرهرسهمبود،حدود80درصدمیشد.باپایگاهکاربریبیشاز
2میلیونِیرجیســترکنندگانمعمولی،سهمسودبهدستآمدهبرایدولتکمتراز
10میلیوندالردرســالاســت.آنچهبراینافزودهمیشــود،حاشــیهفراوان
بهدســتآمدهازگوشیهاییاستکهبادویاسهبرابرارزشواقعیشانفروخته
میشوند.)4(بهگفتۀحسابرسانمؤسسهدیلویت،3کوریولینک422میلیوندالر

1. OTMT
gross profit margins  .2؛حاشــیهسودناخالصهرشرکتیازاختالففروشوبهایتمامشدۀکاالیفروشرفتهبدستمیآید؛

یعنیقیمتتمامشدۀکاال-درآمد=حاشیهسودناخالص.
Deloitte .3؛یکیازچهارمؤسسۀبزرگحسابرسیدرجهانکهبه»چهاربزرگ«معروفاند.اینمؤسساتعبارتنداز:پرایسواتر
هاوسکوپرز،دیلویت،ارنســتاندیانگوکیپیامجی.اینچهارمؤسســه،بزرگترینشــبکههایخدماتحرفهایبینالمللیدر
حسابداریاند؛وخدماتیازجملهحسابرسی،اطمیناندهی،مالیات،مشاوره،ریاضیاتبیمهسنجی)اکچوئری(،تأمینمالیشرکتیو
حقوقیعرضهمیکنند.اینچهارمؤسسهاکثرقریببهاتفاقحسابرسیهایشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسهاوهمچنینبسیاری
ازحسابرســیهایشــرکتهایخصوصیراانجاممیدهندوعماًلانحصاردرحسابرسیشرکتهایبزرگپدیدآوردهاند.برگرفتهاز

ویکیپدیایفارسی.برایاطالعاتبیشتردرمورددیلویتر.ک.:
https://www2.deloitte.com/us/en.html
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)ظاهرًاازعملیاتســوداگرانهاش(درکرهشمالیپولبهجیبزدهاست.اینکه
چقدرازاینمبلغراقراراســتاوتیامتیازکرهشمالیخارجکندنگرانیبزرگ

مدیریتاوتیامتیاست.تاکنونپاسخصفربودهاست.
اینسودآوریتاکنونبرایرژیمخوببودهاست؛اماهمهموبایلهابهطور
رســمیبااستقبالمواجهنمیشوند.طی15ســالگذشته،تلفنهاییکهبه
شــبکههایموبایلچیندرشــهرهایمرزیمانندســینویجو،هایسانو
هوریونگ1دسترســیدارندبهتغییروضعیِتدرآمدِیکسانیکهنزدیِکاین
ابرقدرتدرشمالزندگیمیکنندکمککردهاست.ازتلفنهایچینیبرای
صحبتبااعضایخانوادهکهدرچینوکرهجنوبیزندگیمیکننداســتفاده
میشــودونیزبرایترتیبدادنکارهایسوداگرانهوتجاری،ردوبدلکردن
اطالعاتوحتیازآنهابرایتســهیلفرایندفرارهماســتفادهمیشود.به
چنیندالیلی،درکرهشمالیاتصالبهشبکهموبایلچینبهشدتغیرقانونی
اســت.یورشهاوبرخوردهایگاهوبیــگاه،مجازاتهاوتنبیهاتمیتواند
بینهایتســختباشد،اماچیزیازاعدامشنیدهنشدهاست.مقاماتهرگز
نمیتوانندبهدلیلوجودانگیزههایمالیامیدواربهازمیانرفتنچنیناقدامی
باشند.ســوداگرانچینیگوشیهارابهشکلانبوهوارداینکشورمیکنندو
بهنوعــیبامقاماتکرهشــمالیهممعاملهمیکنند،اماکســانیکهبهدلیل
اســتفادهازتلفنهایچینیگرفتارشوند،بیشــترمواقعمیتوانندباپرداخت

رشوهازمجازاتبگریزند.
مقاماتهمبهطورمستقیمدراینکاروکاسبیدخیلاند.یکیازمنابعماکه
ازفراریانبودونزدیکمرزچینزندگیمیکردمیگوید:هنگاماستفادهازتلفن
چینی،ازسویافسروزارتامنیتخلقدستگیرشدهوبرایآزادیمجبورشد
3هزاریوانرشوهبپردازد.گوشیاوهممصادرهشد،اماازآنجاکهنمیتوانست
1.  Hoeryeong



205ارتباطات

کاســبِیمرزیخودرابدوناینگوشیانجامدهد،پسازمدتینزدهمانمقام
رفتوباپرداخت1800یوانگوشیخودراپسگرفت.بهعنواناقداماحتیاطی
دربرابردســتگیریدوباره،اویکگوشــیدیگربرایهمانمقاموزارتامنیت

خلقخرید؛البتهبهقیمتیپایینترتاپشتیبانیاوراجلبکند.
تضعیفبیشــترکنترلدولتیـالاقلبهمعنایروانشــناختیآنـاستفاده
بیشــترازتلفنهایساختکرهجنوبیدرمیانکاربرانشبکههایچینیاست.
دالیــلمتعــددیبرایاینامــروجوددارد،امــامهمتریندالیــلعبارتنداز:
محصوالتکرهجنوبیبهخاطرآثارهالیوویاهمانموجکرهای،ُمدترهستند.
آنهاکیفیتباالتریدارندوتصوربرایناستکهمقبولیتبهتریداشتهباشند؛
هموارهفهرستیبهزبانکرهاینیزدارند.ثروتمندانوکسانیکهبهدلیلنیازهای
کاریشــاننیازمندکیفیتباالیتماساند،بهطورروزافزونیازگوشیهایال
جییاسامسونگاستفادهمیکنند.درکرایهدادنگوشیهایموبایِلمتصلبه
شبکههایچینیهمبرایبرخیافرادپولوجوددارد.بیشازنیمیازتماسهایی
کهباگوشــیهایچینیباخارجازکرهشــمالیگرفتهمیشــودمتعلقبهخود
تماسگیرندهنیســت.بهچهمعنا؟بهاینمعناکهاکثردارندگانموبایلدرازای
وجهیبهدیگراناجازهمیدهندازگوشیهایشــاناســتفادهنمایندوتماس
برقرارکنندوبهدوستانواعضایخانوادهخودهماجازهمیدهندبهرایگاناز
اینگوشیهااســتفادهکنند.اینحقیقتکهمردماطمینانبیشتریدارندکهبه
دیگراناجازهاســتفادهازگوشیهایغیرقانونیشــانرابدهند،نشانۀروشنی
بدســتمیدهددالبراینکهآندستهازمردمکرهشــمالیکهدرمناطقمرزی
زندگــیمیکنندترسکمتریازمراجعقدرتونگرانیکمتریهمدرخصوص
احتمالجاسوســیازخــوددارند.پیشازقحطی،حتیاعضــایخانوادهاز
یکدیگرجاسوسیمیکردند؛حالیابهخاطرترسیاباوریکهاینکاررادرست

میانگاشت.امروزدیگراینمسئلهمطرحنیست.)5(
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گفتهمیشــودمردمحینبرقراریتماساقداماتاحتیاطیاتخاذمیکنند.
بــرایجلوگیریازردیابیســیگنال،دارندگانتلفنهمراهگوشــیهایخودرا
خاموشمیکنندتازمانیکهواقعًانیازیداشتهباشندوبخواهندازآنهااستفاده
کنند.بــههمیندلیل،مدتزمانتماسکوتاهمیشــود؛مدتزمانبیشاز5 
دقیقه»طوالنی«تلقیمیشود.برخیهموقتیپشتتلفنازبرخیموضوعات
حســاسمانندفراریاپناهندگیســخنبهمیانمیآورندازکدهایمخفییااز
پیشتعیینشــدهاستفادهمیکنند.برخیهمبهشیوههایغیرمعمولاحتیاطبه
خرجمیدهند.یکفراری)کهدرنوامبر2010کرهشــمالیراترککرد(میگفت
هربارکهباگوشــیغیرقانونیچینیاشصحبتمیکند،مجبوراســتسینک
ظرفشــوییراپرازآبکندودِرقابلمهبرنجرارویســرشبگذاردتابتواندبه
واسطۀسروصدایناشیازشیرآبیکهداخلسینکمیریزدیادِرقابلمهایکه
اوراپنهانکردهســخنبگوید.دلیلاینکارچهبود؟ظاهرًاباورداشتنداینکار
باعثمیشــودردیابیسیگنالهایموبایلازســویدولتغیرممکنیادشوار
شود.ایننشــانمیدهدکهباوجودتغییراتاخیر،جامعهکرهشمالیهمچنان
جامعهایبسیاربستهاســتودرغیاباطالعاتصحیح،تمامانواعایدههای

عجیبونظریههایتوطئهبهراحتیپخشمیشود.

مسدود کردن، پارازیت فرستادن و پخش رادیویی از خارج
دولتاینقابلیترانداردکهبررویسیگنالهایخارجیبهطورکاملپارازیت
بفرســتدوآنهارامثاًلمســدودکند،زیرااینکارمستلزمامواجثابتباقدرت
باالســت.باوجوداین،مقامهایکرهشمالیبهشدتمیکوشــندکاربرانرااز
شبکههایموبایلچینیســرخوردهومنصرفســازند.نتیجهارسالپارازیت
تماسهاییاستکهقطعووصلمیشودوکاربرمجبورمیشودبرایبرقراری
تماسبهتررویتپههایاجاهایبلندبرود،یعنیهمانجاهاییکهدستگاههای
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شناساییســیگنالنصبشدهاســتتاافرادراردیابیودستگیرکنند.بهطور
خاصدرعصرکیمجونگاون،عصریکهدرآندولتبهدنبالسفتوسخت
کــردنکنترلهــایامنیتیوجلوگیریازفراراســت،ارســالپارازیتبهمنبع
روزافزونیازناراحتیبرایکسانیتبدیلشدهاستکهدرمناطقمرزیهستند،
امامردمکرهشمالیبیشازیکدههاستکهازتلفنهایچینیاستفادهمیکنند
وحاضربهکنارگذاشتناینمهمترینابزارارتباطیخودبادنیایخارجنیستند؛
البتهکاربریکهدستگیروگرفتارمیشودبایدرشوهبدهددرغیراینصورت،یا
موردضربوشتمقرارمیگیردیابهدستپلیسهایبیرحمومتعصبمیافتد.
امواجرادیوییخارجازکرهشمالینیزدرمعرضپارازیتهستند،هرچندباز
هم،کســانیکهمیخواهندبهآنهاگوشســپارندقادرخواهندبودراهیبرای
گوشدادنبهآنهابیابند.منطقهپیرامونمنطقهغیرنظامییکیازشــلوغترین
مناطقدرخصوصترافیکرادیوییدرجهاناست.شایدجالبترینموردـکه
البتهســخنکمیهمدرموردآنگفتهشدهاستـازپخشرادیوییازخارجبه
داخلکرهشمالیهماناایستگاههایشمارهای1کرهجنوبیاست؛ایستگاهیکهبا
وجودتالشهایکرهشمالیبرایانسدادآن،پخشیمنظمبرایچنددههداشته
است.اینایستگاههایشمارهایپیامهایکدگذاریشدهرابهنفععواملمخفی2 
انتقالمیدهد.معروفاستکهعواملکرهشمالیدرکرهجنوبیحضوردارند.
عکسآننیزدرســتاســتویکیازروشهاییکهکرهجنوبیباعواملخود
ارتباطبرقرارمیسازد)6(هماناارسالمجموعهایازشمارههاستکهازسوی
یکمجــریدرمجموعــهایازفرکانسهایِایِامخواندهمیشــود.برخیاز
خبرپراکنیهاباآوازبانگاپســیومیدا3شــروعمیشــود،یعنــی»ازدیدارت

1.  numbers station
2.  secret agents
3.  Bangapseumnida
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خوشحالم1«،هرچنداکنونمعمولنیستکهآهنگشمارههشتمپیانوسوناتا2را
بشــنویم.وقتیآوازتماممیشود،صداییکزنشنیدهمیشودکهشمارههارا
31ـ73«وغیرهوازالگوینظامیخوانششمارههابهکرهای میخواند:»56ـ
اســتفادهمیکندکهازابهاماحترازجوید.برایشــنوندگانمعمولی،اینصدا
چیزینیســتجزبازیمشــکوکبینگو؛امابرایعاملیکهدفترچۀراهنمایا

کتابچۀکدرادارد،اینشمارههانوعیدستورالعملاست.
کرهشــمالیروزگاریایستگاههایشــمارهایخاصخودراداشت)ودر
اواخردهۀ90جاسوسانکرهشمالیدرحالیدرکرهجنوبیدستگیرمیشدندکه
کتابچههایکدشناسیدراختیارداشتند(،اماتصورعمومیایناستکهاینکار
درحدودســال2000ادامهنیافت.)7(اینالبتهشــاهدیبرعالقۀروبهکاهش
کرهشــمالیبهجاسوسینیست.کرهجنوبیکشــوریبسیاربازاستوازاینرو
برایعواملکرهشــمالیکاماًلمیســراســتکهبــرایدریافــتفرمانهاو
دســتورالعملهاازطریقتلفن،ایمیلواینترنتدرآنجااســتقراریابند؛اماهم
کرهشمالیوهمکرهجنوبیدرخبرپراکنیهایتبلیغاتی3علیهیکدیگرفعالاند.
هــردوطرفیکدیگرراباپخشاخبارباموجهایکوتاهومتوســطهدفقرار
میدهندوهردوازخوددربرابردیگریباارسالپارازیتدفاعمیکنند،هرچند
بامیزانمحدودیازموفقیت.اقداماتکرهشــمالیدرتبلیغاترادیوییصدای

1.  Nice to Meet You
2.  Piano Sonata 
3.بــهدنبالدیداررهبراندوکرهدرروســتایپانمونجومدر7اردیبهشــتماه97برابرباجمعه27آوریــل2018،دولتکرهجنوبی
بلندگوهایتبلیغاتِیخصمانهعلیهپیونگیانگدرمرزهایمشترکباکرهشمالیرابرداشتتاروندآشتیمیاندوکرهسرعتبیشتری
بگیرد.رسانههاازاینکاربهمنزلۀ»حسننیتیدیگرمیاندوکرهدرروزهایمنتهیبهمذاکراترهبراندوکشور«نامبردند.صدایاین
هستهایشمالیهابود. بلندگوهایتبلیغاتیرامایلهادورترمیتوانشنید.اینهاابزارتبلیغاتیجنوبیهادربرابرآزمایشهایموشکیـ
اگرچهکرهشــمالیهمروشهایســخنپراکنیوتبلیغاتیخودراداشت،درگذشتهدرمقابلاینرفتارکرهجنوبیدرتبلیغاتازطریق
بلندگوها،بازبانگلولهوآتشپاســخمیداد.درفوریه2018نیزکرهشــمالیصدایبلندگوهایشرادرمرزوپسازبازیهایالمپیک

زمستانیدرکرهجنوبیکهورزشکارانشنیزدرآنحضورداشتند،پایینآورد؛برایاطالعاتبیشترر.ک:
Joshua Berlinger and Yoonjung Seo (23 April 2018), South Korea stops blasting propaganda as summit 
looms,https://edition.cnn.com/23/04/2018/asia/north-korea-south-korea-upcoming-summit-intl/index.
html
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کره4نامیدهمیشــودوبهزبانهایکرهای،انگلیسی،ژاپنی،چینی،فرانسوی،
آلمانی،روسی،اسپانیاییوعربیپخشمیشود.صدایکرهموسیقیواخباررا
همپخشمیکنــدودراینخبرپراکنیهارهبرانکرهجنوبــیراپادو5ونوکرو
رهبرانامریکاراامپریالیســتمیخواند.سئولتالشمیکندباایجادصداهای
مکررگرومگروم،خشخشیاصداییمشابهباصدایپروازهواپیماازرویباند6 
بررویهمانفرکانسایجاداختاللکند؛امابهطورکلیامکاندریافتسیگنالها
بهصورتواضحدرنقاطمرتفعکرهجنوبیبهقدرکافیهست.)8(همینمسئله
درمــورداقدامکرهجنوبیبررویایســتگاهرادیوییاصلیکرهشــمالی،بانام

خبرپراکنیمرکزیکره7،هممصداقدارد.
کرهجنوبــیهمموردیمشــابهبرایصدایکــرهداردکهنــدایامید8و
خبرپراکنیقومیکره9)کا.بی.اس(نامیدهمیشود؛گروِههدِفآناقوامکرهای
استکهدرخارجازکرهجنوبیزندگیمیکنند)البتهشاملمردمکرهشمالیهم
میشود(.کرهشمالیمیکوشداینایستگاههاونیزدیگرخبرپراکنیهایرادیویی
کا.بی.اسرامسدودســازد،آنهمباایجاداصواتیمشابهباصدایبلندشدن
جنگندهازرویباندفرودگاه.همچنینتالشهاییباحمایتمالیامریکابرای
هدفقراردادنشنوندگانرادیوییکرهشمالیوجوددارد،مانندصدایامریکاو
رادیوآســیایآزاد10کهبهزبانکرهایپخشمیشــود.افزونبراین،ومهمتراز
همــه،بنگاههایخبرپراکنمســتقل)9(مانندرادیویآزادبرایکرهشــمالی11،
صدایآزادرادیو12،رادیواصالحکرهشــمالی13ورادیویآزادکرهشمالی14وجود
4.  Choson-ui Sori (Voice of Korea)
5.  lackey
6.  chugging
7.  Choson Joongang Bangsong (Korea Central Broadcasting)
8.  Heuimangeui Meari (Echo of Hope)
9.  Korean Broadcasting System, KBS’s Hanminjok Bangsong (Korean Ethnic Broadcasting)
10.  Radio Free Asia
11.  Open Radio for North Korea
12.  Radio Free Chosun
13.  North Korea Reform Radio
14.  Free North Korea Radio
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داردکهازکرهجنوبیادارهمیشــوندواغلبنیروهایشفراریانکرهشمالیاند.
همچنینســازمانهایمشابهژاپنیهمهستندکهشنوندگانکرهشمالیراهدف
قرارمیدهندودستکمدوایستگاهمسیحیهمهستندکهچنینکارهاییانجام

میدهند.)10(

تأثیرات رادیو
همچونتلویزیون،رادیوهاییکهدرکرهشمالیبهصورتقانونیفروختهمیشوند
بادسترسیهایازپیشتعیینشــدهبهکانالهایکرهشمالیفروختهمیشوند.
مالکیترادیویازپیشتنظیمشدهیارادیویخارجیکهباندهایشازپیشتنظیم
شــدهاستبهواسطۀقوانیناینکشــورامریاستقابلمجازات؛اماچنانکه
انتظارمیرود،اینامرسوداگرانجانگمادانگوتاجرانچینیراازفروشاین
رادیوهابازنمیدارد.راهحلگرفتارشدنهمهمانپرداخترشوهاست.مقامات
مالــکانودارندگانرادیوهاوخوداینرادیوهــارابهمنزلۀطعمهایمیبینندکه
ارزشچنــددالربهجیبزدنرادارد.اینرادیوهادرصورتتوقیف،مصادرهو
دوبارهفروختهمیشوندواینالبتهدرراستایمنافعآنمقاممربوطاست.تحت
پیگردقراردادنمالکرادیوباعثمیشــودفرصتچنینسودیازمیانبرود؛
بنابراینگــوشدادنغیرقانونیبهرادیومیتواندبارادیوهایخریداریشــدهاز

چینوتغییراتغیرقانونیدرتنظیماترادیوییکرهشمالیگسترشیابد.
گفتهمیشــودرادیویخارجیبــهاندازۀتلویزیــونوفیلمهایخارجیدر
کرهشمالیمحبوبیتندارد.دلیلآنواقعًابسیارسادهاست،درستمانندمردم
دردیگرنقاطجهان،مردمکرهشمالیتلویزیونراسرگرمکنندهترمیدانند.)11(
مسئلهدیگرمسئلهدریافتاست،یعنینیازینیستفردسیگنالهایالکترونیکی
قابلاعتمادبرایمشــاهدهدی.وی.دینمایشــنامهوینترسوناتا1کرهجنوبیرا
1.  Winter Sonata
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دریافــتکند.ازاینروحــدودنیمیازفراریاِنبررسیشــدهتلویزیونخارجی
میدیدنــد،درحالیکهفقط27درصدبهرادیویخارجــیگوشمیدادند،زیرا
رادیوهاارزانترندوبهدلیلقابلاطمیناننبودنولتاژبرقدرکرهشمالیمیتوانند
باباتریکارکنندواززمانقحطیدرنیمهدهۀ90بهاینسوبسیاردردسترستر
شــدهاند.باوجوداین،رادیوقــدرتزیادیدارد.اگرچهمردمآنرانســبتبه
تلویزیونچندانسرگرمکنندهنمییابند،رادیوراابزاریارزشمندواطالعرسانتر
میدانند.اینفقطدرموردشــنوندگاندائمیمصداقندارد،بلکهدرموردمردم
کرهشــمالیبهطورکلــیمصــداقدارد.بدینخاطرکهرادیوخبریتراســتاز
مجموعههــاوزنجیرههایدراموازآنجاکهبیشــترمحتویــاترادیوییبهطور
خاصمختصمردمکرهشــمالیاســت،بهموضوعاتیمیپردازدکهبرایآنها
اهمیتداردوشکافاطالعاتِیناشیازنبودجزئیاتواقعیازسویرسانههای
دولتیراپرمیکند.بههمیندلیل،فقداننســبیشــنوندهرادیوباتأثیرچندگانه
گفتاریجبرانمیشــود.برخیاخبارخاصوجالبرادیوییسریعترازاخبار

تلویزیونکرهجنوبیمنتقلمیشود.
برایمردممتوســطومیانهحالکرهشمالی،رادیوتنهامنبعواقعیمرتبطبا
اخبارواطالعاِتدردسترساست.اینحقیقتکهفردمیتوانداخباریدرمورد
رویدادهایآیندهرادررادیوبشــنود،مثاًلمحمولههایکمکیوسپسانتظارآن
رویدادهارابرایخودبکشد،تأییدکنندۀقابلیتهاووثاقترسانههاست.اغلب،
رســانههایدولتیکرهشمالیذکریازاخبارمهمبهمیاننمیآورندیاگزارشدر
مــوردآنهاراباتأخیروتعویقمواجهمیســازند.رادیویکرهجنوبیموثقتراز
کشورهایدیگرتلقیمیشود.چرا؟اول،هنوزهمپوشانیهایفرهنگیزیادی
میاندوکرههست.دوم،سالهاستبهمردمکرهشمالیگفتهشدهاست،باوجود
اینکهکرهجنوبیازســویگروهیدستنشــاندهادارهمیشــود؛اماجنوبیها
همچنانخواهرانوبرادرانشمالیهایند.)12(ازسویدیگر،صدایامریکاهم
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ازســویدشــمنیبیگانهتولیدمیشــود.)13(اگرچــه،فیلمهــایهالیوود،
دی.وی.دیهــاویو.اس.بیهادرحالدگرگونســاختناینمفاهیماند،مردم
کرهشمالیبیشترباهمتایانجنوبیخودجفتوجوردرمیآیندتاباامریکاییها.
رادیوهایساختهشدهومحتواهایتولیدشدهازسویفراریانهمواقعًاقدرتمند
اســت.شنیدناینمسئلهکهکسیبالهجهشمالیازکیمانتقادواززندگیخود
درسئولتعریفمیکندـجاییکهزندگیکاملنیست؛امابهلحاظمادیبسیار
بهترازکرهشــمالیاستـهمشگفتآوراســتهمالهامبخش.خبرگزاریها
چنینوانمودمیکنندکهفراریانحمایتروانیوامیدبهکســانیمیدهندکهبه

فکرفرارازکرهشمالیهستند.

چه کسی؟ چه چیزی؟ چه زمانی؟
بهنظرمیرسدرادیویخارجیدرکرهشمالیجنبهایمخفیتروزیرپوستیتراز
تلویزیــونخارجــیدارد.اینبهخاطرمحتوایشاســتکهبیشــترمتمرکزبر
کرهشمالیاست،تهاجمیتراستوبهطوربالقوهتهدیدیبرایرژیممحسوب
میشــود.آنهاکهبهرادیویخارجیگوشمیدهندمایلاندبهفراســویخبر
بروند.بهترینزمانخبریبرایمردماینکشــوراز10شبتا1بامداداست.به
همیندلیل،بیشــترخبرگزاریهایخارجیکهاخبارکرهشــمالیراپوشــش
میدهند،شبکههایشبانگاهیهستند؛یعنیبیشترشبهاخبرپخشمیکنند
تاروزها.بیشــترایناخباربررویفرکانسهایمــوجکوتاهاند.بدینخاطرکه
سیگنالهایموجکوتاه)برخالِفسیگنالهایرادیوییپخشعمومیاستاندارد
افام(حالــترفتوبرگشــتیدارنــدومیتوانندفواصــلدوررابپیمایند.نه
کرهشمالیونهچینخبرگزاریمستقلکرهشمالیرادرخاکخودراهنمیدهند،
اماامواجکوتاهاینمســئلهرابیربطمیســازد.بااینحال،پخشخبرِیموج
کوتاهپیامدمضاعفدیگریهمدارد؛دســتگاههایموجکوتاهبهطورقانونیدر
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کرهشمالیفروختهنمیشوند.سوداگرانچینیآنهاراواردکرهشمالیمیکنندو
تکنسینهاممکناسترادیوهایموجودراتغییردهند،امااقلیتچشمگیریاز
مالکانرادیوهنوزدسترسیبهموجکوتاهندارند.ازاینرو،تالشهایروزافزونی
ازســویفعاالنحقوقبشرکرهشمالیشروعشدهاستتااینکشوررامملواز
جریاندریافتکنندههای]ریســیورهای[موجکوتاهسازند،ولیهنوزهستند
میلیونهانفرکهبهرادیوگوشمیدهند.درحقیقتامکانپذیراستکهشنوندگان
رادیوییکرهشمالیرابرحسبسنوسال،پیشینهوجایگاهاجتماعیتقسیمبندی
کنیم،درستهمانطورکهمحققاندردیگرکشورهاچنینمیکنند.بهطورکلی
مردانبیشاززنانعالقهمندبهرادیوهستندوکهنساالنعالقهمندترازجوانان.
تصوربرایناســتکهنخبگانـبهویژهدنیادیدهترهــاوتحصیلکردههاـاخبار
ســخت1بهویژهاخبارمربوطبهروابطدوکرهراترجیحمیدهند.طبقهتجاری
جدیــدودرحالظهورکهجاهطلبتروموفقتربودهاند،اغلببهدالیلتجاری
ذائقهایمشابهدارند.یکمحمولهبزرگامدادیبرنجباعثمیشودقیمتاین
محصولدرجانــگمادانگپایینآید.تحریمهایروزافزونســازمانمللبر
قیمتهاوبردســترسپذیربودنبرخیکاالهایخــاصتأثیرگذارند.تغییردر
کرهشــمالیهمتأثیریمشابهداردواحتمااًلبرنرخ ســطحامنیتمرزیچینـ
تغییــرقیمتهمتأثیرمیگذارد.ســرکوبهاهمتجــارتبرخیاقالمخاصرا
خطرناکمیسازد.هیچکسدرکرهشمالینمیتواندچنیناطالعاتیرابهشکلی
روشــن،بهروزوبهموقعازرسانههایکرهشمالیبشنود؛بنابرایناخباررادیوی
خارجی»باید«و»الزام«برایتاجریاســتکهممّردرآمدشدرکرهشــمالی
تجارتاســت.آنانیکهتحصیالتکمیدارندترجیحمیدهنداخبار»نرمتر«را
گوشدهند،ماننداخباریکهمشتملبرنامههاییازفراریانبهخانوادههایشاندر
کرهشمالیاست.اگرچهاخباریازایندستکمترارزشخبریدارندوچندان
1.  hard news
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پرخبرنیســتند،چنینمحتواهاییفوقالعادهقویاســت؛زیراشاملاطالعاتی
دربارهتفاوتهایمیاندوکرهاستوبهلحاظاحساسیمهیجاست.ایناخبار
میتواندکاریکندکهمسئلهفرارچنداندلهرهآورنباشد،حتیکسانیهستندکه

گفتهاندایننوعخبرپراکنیالهامبخشآنانبرایفراربود.
اهدافمقطعیکهچنینتفاوتهاییرابازتابمیدهداکنونمیســرشــده
اســت.شنوندگانگزینههایبسیارمتنوعیدارند.تعدادایستگاههایمتمرکزبر
کرهشمالیاکنوندورقمیشدهاست.همینامرشنوندگانراقادرساختهاست
گاهترشــوند،بنگاههایخبریراکهبرایشــانغیرجذاباستقطعکنندودر آ
جســتوجویبنگاههایخبریدیگربرآیند.نظرســنجیهاوبحثهانشــان
میدهدمالکانرادیوبربنگاههایخبریخارجیپافشــاریمیورزند،حتیاگر
آنراکسلکنندهبیابندیانتوانندسیگنالرابهخوبیدریافتکنند.اینروزهاآنها
هممانندبسیاریازما]اماآهسته[بهپیشمیروندوبنگاههایخبریخارجی

رابهرسانههایداخلیترجیحمیدهند.
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پی نوشت های فصل ششم
1.همچنینازتأثیرافزایشکاراییبازاروافزایشرقابتمیانتاجرانبرخورداراست.

2.چندینمنبعادعاکردهاندمردانجوانازاینگوشــیهابرایتأثیرگذاریبرزناناســتفاده
میکننــد.آنهاییکهپولدارنداکنونمیخواهندباگوشــیهایهوشــمندخودنماییکنند
هرچندکهنمیتواندرکرهشــمالیبهاینترنتوصلشد.کرهشــمالیهماکنونگوشیهای
هوشمندخاصخودراداردبانامآریرانگ.1اینگوشیهاکهبسیارشبیهبهتبلتهایسامجی
یوناست،قطعًاساختکرهشمالینیستوغیرازاین،آنهاییکهپولدارندترجیحمیدهند

برندخارجیبخرند.گوشیهایآریرانگمظهرغرورملیکرهشمالیتلقیمیشود.
3.حتیگوشــیهایبدلیواســباببازیهمدرجانگمادانگبــرایفروشوجوددارد.

بچههاهمازگوشیهایتلفنیاسباببازیبرایبازیکردناستفادهمیکنند.
4.خریدگوشیهاباارزخارجیانجاممیگیرد؛بنابرایندولتـکهدرکنترلاستفادهازارز
خارجیناتواناستـضرورتًامیپذیردکهبرایپولدرآوردنبهآنهاملحقشودوازچنین

سیستمیجیبخودراپرکند.
5.ایناتفاقیمهماســت.بهخاطرقدرتکنترلدولتدرگذشتهبودکهبسیاریازکودکان
جاسوسیازوالدینخودراامریبهلحاظاخالقیدرستتلقیمیکردند.بهمخوردنقرارداد
اجتماعیبهدلیلقحطیورشــدبدبینیبهرژیمدردورانپساقحطیعلتاصلیاینتغییر

خوشاینداست.
6.البتههیچکسآشــکارامدعیمالکیتاینایستگاههایشــمارهاینیست،امابامیزانی
منطقیازقطعیتمیتوانتصورکردکهاینایســتگاهشــمارهایخاصمتعلقبهکرهجنوبی

است.
7.هوادارانغیرحرفهایرادیوکهســالهایگذشتهاینایستگاههایشمارهایکرهشمالیرا
مــوردرصدقراردادهبودند،درســال2000خبریراشــنیدند.ایســتگاهکرهجنوبیکهنزد

شنوندگانشبهV24معروفبودهمچنانخبرپخشمیکرد.
8.امابههوشباشیدکهانجامدادناینکاربرخالِفقانونامنیتملیدرکرهجنوبیاست.
9.باوجوداین،برخیهمازسویموقوفهملیبرایدموکراسی2تأمینمالیمیشوندکهخود

اینموقوفههمازسویدولتامریکاتأمینمالیمیشود.
10.همچنینیکایســتگاهمخفیمستقردرغربســئولقرارداردکهبرایشمالیهاخبر
پخشمیکندوبهعنوانایستگاهرادیوییزیرزمینیدزداندریاییجلوهمیکند.اینایستگاه
قطعاتقدیمیموسیقیکرهجنوبیوگزارشهایخبریدرموردفعالیتهایرئیسجمهور
1.  Arirang
2.  National Endowment for Democracy (NED)
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کرهجنوبیراپخشمیکند.دولتکرهجنوبیمنکروجودآناستوموقعیتآنهمدرحوزه
برجهایفرســتندهرادیوییازتصاویرماهوارهایدروبسایتهاینقشهبرداریکرهجنوبی

سانسورمیشود.
11.گفتهشــدهاسترشــدتلویزیونخارجیدرکرهشــمالیموجبتغییرذائقۀشنوندگان
رادیوییموجودووداعبارادیونشــدهاست.بســیاریازهردواستفادهمیکنند.تخمینها
نشانمیدهدکهشنوندگانرادیوییبارشــددی.وی.دیهاوتلویزیونهاییو.اس.بیدار

تقریبًاثابتماندهاست.
12.فراریانیکهبهکرهجنوبیمیرســنداغلبدچارســرخوردگیمیشــوندوقتیمیبینند
عکسآنچیزیکهبهآنهاگفتهشدهدرستاست.معدودیازجنوبیهااینروزهافعاالنه

بهدنبالاتحادندوشمالیهابهطورکلیوبهشکلیکمتربهفراریانکمکمیکنند.
13.بیبیســیســرویسزبانهایخارجیخودراتاجاییگســترشدادهاستکهشامل
شبهجزیرهکرههمبشود،اماظاهرًابهدلیلکمبودبودجهازسویدولتبریتانیامتوقفشده

است.



فصل هفتم

شکاف اجتماعی
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درســتهمانطورکهدولتکرهشــمالیدارایجناحهایمختلفبادســتور
کارهایمختلفاست،مردمکرهشمالیهمتودۀُرباتگونهومصممکهازسوی
رسانههایدولتیکرهشمالیورســانههایبینالمللیترسیممیشود،نیستند.
مردمکرهشــمالیکهبابیانآشــکارحقایقدرخطرند،نهتنهابایکدیگربلکهبا
جنوبیهاهمتفاوتدارند.درکرهشــمالِیامروز،ســهحوزۀخاصشــکاف
اجتماعیمیتوانداطالعاتزیادیدرموردماهیتاینکشوردراختیارماقرار
دهــد:طبقهاجتماعی،منشــأقومیوپیشــینۀمنطقهای.دوتایاولشــاید
شگفتآمیزبهنظربرسندزیراکرهشــمالیبهعنوانکشوریکمونیست)یعنی
کشــوریبیطبقه()1(وبهلحاظقومییکدســتتلقیمیشود.باوجوداین،
کرهشمالیدارایسیستمسلسلهمراتباجتماعیاستکهازسویدولتایجاد
شــدهاســتونیزجامعهایبهشــدتتأثیرگذارچینیداردکهپیشگامتجارت
غیررسمیروزافزونکرهشــمالیوتبادلاطالعاتبادنیایخارجاست.مورد
سومآشکارتراست؛برایمثالپدیدهساکنانپایتختکهنگاهیتحقیرآمیزواز
باالبهپایینبهسایربخشهایکشوردارند،قطعًامحدودبهکرهشمالینیست،
اماتفاوتهایمنطقــهایمیتواندبهماایدهایبدهــددرمورداینکهتغییرات
سیاســییااجتماعــیـاقتصادیدرآینــدهدرکجاممکناســترخبدهد.
روستائیانکرهشمالیمثلقبلهستند،امابسیاریازمردمیکهدرشمالشرق
زندگــیمیکننداکنــونازرویدادهایجهــانخارجمطلعانــدوازرژیمکیم
گاهوروشنهستند،امامنافعشان سرخورده.ساکنانپیونگیانگنیزبهشدتآ
بیشــتربهرژیمنزدیکاست،شایدبهایندلیلکهبسیاریازآنهازندگینسبتًا
راحتــیدارنــد.بههمیندلیل،اســتانهایشمالشــرقیریانــگگانگ1و

هامگیونگشمالی2استکهبایدازنزدیکآنراموردمشاهدهقراردهیم.

1.  Ryanggang
2.  North Hamgyong
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طبقه اجتماعی
ممکناستکسیانتظارداشــتهباشدکشورسوسیالیستیجامعهبیطبقهرابه
عنوانهدفاصلیونهاییدنبالکند.کرهشــمالیبیشتربهجامعۀسنتیکرهای
میماندتاجامعهسوسیالیســتی.تازماناصالحاتگابو3درسال1894)کهبه
طوررسمیتمایزاتطبقاتیرسمیکرهراپایانداد(،کرهدرطیقرونبهجامعۀ
فئودالیتبدیلشدکهمشخصهاشتمایزاتطبقاتیقدرتمندبود.زمانیکهدوران
استعمارژاپن)1910ـ1945(،جنگکرهدرسالهای1950ـ1953واصالحات
ارضیکیمایلســونگ)2(شاهدنابودینظماجتماعیکهنبود،کیماوضاعرا
برایبرقرارکردنسیستمطبقاتیجدیدبراساسوفاداریبهدولتشمناسبدید.
قطعنامهپولیتبورویحزبکارگردر30می1957مفهومتقسیمجامعهکرهشمالی

بهگروههایوفادار،خنثیودشمنرامطرحکرد.
وفــادارانازمیانکســانیجذبمیشــدندکــهدرکنارکیمایلســونگ
میجنگیدنــدیاازنیروهاییبودندکهســوگندوفاداریبهاویــادکردهبودندیا
اندیشمندانسوسیالیستوانقالبیونبودندیاازکسانیبودندکهطیجنگکره
بهنفعکرهشــمالیمیجنگیدند.دشمنانکسانیبودندکهزمینداروسرمایهدار
بودندیاکســانیکهخویشــانیاپیوندهایــیقدرتمندباکرهجنوبیداشــتندیا
گروههایمذهبیبودند)مانندمسیحیانوشمنیستها(یاتوطئهگرانیکهبارژیم
اســتعماریقدیمژاپنهمکاریداشتند.خنثیکسانیبودندکهدرمیانایندو
دســتهمذکورقرارمیگرفتند.مجموعهایازتحقیقــاتمفصلدرموردعصر
اســتعماروفعالیتهاینظامیتمامخویشانمذکرمردمکرهشمالیکرهشمالی
انجامگرفت.اینکارنقطۀ کشوریپدرساالراستباذهنیتیمتأثرازفئودالیسمـ

Gabo Reforms  .3؛مجموعهایازاصالحاتاساسیپیشنهادشدهبرایدولتکرهاستکهاز1894شروعودر1896طیحاکمیت
گوجونگدرپاسخبهانقالبدهقانیدونگهاکپایانیافت.
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عطفیمؤثرازسیســتمسونگبوِنطبقهبندیاجتماعیبودکهتاامروزهموجود
داردوبرسرنوشــتآحادافراددرکرهشمالیاعمالنفوذمیکند.متداولترینو
دیرپاترینآمارهابیانمیکند28درصدازمردمکرهشمالیدرطبقهوفادارانقرار
دارند،45درصددرطبقهخنثیهاو27درصددرطبقهدشمن.باوجوداین،بسیار
آساناستکهمنزلتیاجایگاهاجتماعیفردبهجایارتقاتنزلیابد؛یکاشتباه
سیاسیسادهمیتواندکلخانوادهآنفردرابهطبقهپایینبکشاند.بههمیندلیل،

برآوردگروهدشمنممکناستسطحپایینباشد.)3(
اگرچهسونگبونیاهمانجایگاهومنزلتاجتماعیاکنونسیستمیکاماًل
مستقراســتکهکلجامعهکرهشمالیراپوشــشمیدهد،ضرورتًاچیزی
گاهباشــند.دولتبهشهروندانش نیســتکهمردمبهصورتروزمرهازآنآ
نمیگوید:»آقایکیم،شمافردیدشمنتصورمیشویدوبنابرایندیگرکار
خوبیبهشــمادادهنخواهدشــد«.درحقیقت،بســیاریازمردمازجایگاه
گاهنیستند.اینکهبابرخیازمردمنسبت اجتماعی]سونگبون[رسمیشانآ
بهبرخیدیگرفقطبرمبناینسبشانرفتارمیشودمیتوانددرپرتواینمسئله
طبیعیجلــوهکندکهکارکردجامعــهکرههموارهچگونهبودهاســت؛البته
نمیتوانگفتمردمآنرامیپذیرند.بااینحال،ســونگبونسیستمیکاماًل
سازمانیافتهاســت.جایگاهشــمادرپروندهدولتیتاننمایاناستوهرگاه
درخواســتارتقامیدهید،درخواستورودبهدانشگاهمیدهیدیابرایمثال
گواهــیمیدهید،تصمیمگیرانمربوطبهآنرتبهســونگبونشــمارادرنظر
میگیرند.باوجوداینکهامروزدرکرهشــمالیهمهچیزتقریبًافروشــیاست
)بهتراستبگوییمکهسونگبوناســتثنائینادراست(،تحقیقاتسونگبون
بســیارجامعاستوشــاملالیههاییازبوروکراسیمیشود:رؤسایپلیس
محلی،مسئوالنثبتناماقامتیورؤسایبخشهایوزارتخانهامنیتخلق
همگیبایدبراینطبقهبندیتوافقکنندوهرچهفردبیشترازنردباناجتماعی
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باالتررود،مشارکتومداخلهدایرهامنیتخلقهمبیشترخواهدشد.
منزلتاجتماعیبدمیتواندبهشــیوههایبسیارمتفاوتیزندگیفردرامتأثر
ســازد.یکفراریدرمصاحبهبامامیگفتبهدلیلســابقۀنامطلوبش،درتیم
ورزشــِیملیانتخابنشد.ارتشهماجازهنمیدهدافرادیبامنزلتاجتماعی
بســیارپاییندرآنخدمتکنند.بســیاریمیگویندرقباییکهبامنزلتبهتری
متولدمیشوند،آنانیراکهواجدشــرایطکمتریهستنددورمیزنند.درواقع،
آنانیکهواجدشرایطکمتریهستندقربانیکسانیمیشوندکهدرخانوادههای
بامنزلتتریمتولدمیشوند.بههمینترتیب،فردیکهدارایمنزلتاجتماعی
خوبیاستاگردچارجرمشود،قاضیبالطافتبیشتریبااوبرخوردمیکندتا
کسیکهدارایچنینمنزلتینیست.بهترینمدارسمملوازدانشآموزانیاست
خانوادگیخوبیهستند.بهدلیلتأثیراجتماعیپذیری کهدارایمنزلتاجتماعیـ
طیدویاسهنســل،سونگبونازریشههایسیاســیاشفراتررفتهاست.اگر
منزلتاجتماعیخوبیداشتهباشــیدمیتوانیدبادیگرانیکهمنزلتاجتماعی
خوبیدارنددرمــدارسومراکزکاریعالیکارکنیدودرسبخوانید.احتمااًل
میتوانیددرآپارتمانینســبتًاباکالسوهمراهبــادیگرانیکهمنزلتاجتماعی
خوبیدارند،زندگیکنید.اقواموخویشــانتانمشــاغلخوبیخواهندداشت؛
بنابراینمیتوانندنخهایشمارابهحرکتدرآوردهوبهشمادرصورتوقوعهر

مشکلیکمککنند.تماماینهابرایشماامریطبیعیجلوهخواهدکرد.
احتمااًلهمبافردیدارایمنزلتیمشابهباخودتانازدواجخواهیدکرد.اگر
اتفاقبیفتدکهعاشــقفــردیدارایمنزلتاجتماعیبدشــوید؛یعنیآنفرد
احتمااًلفقیرترازشــماودارایارزشاجتماعیپایینترازشــماباشــد،قطعًا
موجــبمخالفتخانوادهتانخواهدشــد.درفرهنگکــرهای،دراکثرموارد
مخالفتوالدینمانعیبسبزرگدربرابرازدواجاســت؛)4(اینمســئلهحتی
هنوزهمدرکرهجنوبیوجودداردجاییکهبیشــترپاسخدهندگانبهنظرسنجی
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میگویندآنهابهحرفوالدینشــانبرایازدواجباکسیکهاورانخواهندگوش
نمیکنند.درهرصورت،بیشــترهمســاالنتانمنزلتاجتماعیمشابهباشما
خواهندداشت؛بنابراینفرصتواقعیدیداروعاشقفردیبامنزلتاجتماعی

متفاوتشدنکاماًلپاییناست.
درنهایتسونگبونبهصورتنیروییضدشایستهساالرعملمیکندوسود
وزیانهاییغیرضروریبهمردمبرمبنایتولداختصاصمیدهد.دراینرابطه،
موضوعکمیمتفاوتترازسیستمطبقاتیدربریتانیاستیامیتواناستداللکرد
متفاوتترازمفهومثروتبهمیراثبردهشــدهدرهرجامعۀســرمایهداریدیگر
است.تفاوتایناستکهسونگبونبهعمدازسویدولتیمشتاق1طراحیشده
اســتوبهاجرادرآمد.ازاینرومیگویندتمایزاتطبقاتیبهســرعتوپساز
ویرانیسلســلهمراتباجتماعیناشــیازجنگکرهمســتحکمترشــد.)5(
خوشبختانه،نفوذســونگبونبهنوعیدردورانپساقحطیدچارفرسایششده
اســت.غیرازترسازمجازات،پولنیرویمحرکفوریدرکرهشــمالیامروز
است.اگرکسیدرکســبوکارموفقباشد،نمیتواندخودشسونگبونبهتری
خریــداریکند.بااینحال،میتوانتأثیراتبهترســونگبونراخریداریکرد،
ماننداماکندانشگاهی،مشاغلیکهآرزویآنرادارید،آپارتمانهایباکیفیت
باال،مراقبتهایپزشکی،آزادیبیشــترتحرکوجابهجاییودربیشترموارد
مصونیتازتعقیبیامجازاتشــدید؛پدیدهایکهدربسیاریازکشورهاییکه
دســتبهتغییروگذارازفئودالیسمبهسیستمبازارمحورمیزنند،مالحظهشده
است.بسیاریازطبقاتکارآفریِندرحالرشدسونگبونضعیفیدارند،امااین
امربهندرتموجبتغییردرزندگیشانمیشود.اگرفردپولزیادیداشتهباشد،

میتواندهموارهباخانوادهایسطحباالازدواجکند.
یکمنبعازدوســتیدرکرهشــمالیکهبهکارهایدولتیمشــغولبودنقل
1.  enthusiastic government
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میکردبهدلیلســونگبونضعیفچشــماندازمحدودیبرایارتقاداشت.مرِد
موردنظرمــاتصمیمگرفتبرایارتقابهمقاممافوقخودرشــوهبدهدوبهاین
ترتیب،بهموقعیتبهتریدستیافت.اوازاینموقعیتجدیدبرایجمعکردن
رشــوههایبیشتربرایخودوبهبودجایگاهخوداستفادهکرد.اواینرشوههارا
بهمنزلۀنوعیســرمایهمیدانست.رشــوهدادنبرایرسیدنبهمشاغلبهتردر
کرهشــمالیامریبسیارشایعاســت؛باوجوداینمحدودیتهاییدراینمورد
هســتکهویتاکجایاتاچهحدمیتواندباالبرود.سیســتماداریپراستاز
آدمهایســطحپایینــیکهبهمقامهایباالتررشــوهمیدهند،بــهاینامیدکه
سلسلهمراتبرابهسرعتطیکنند.دردولتنرمال،باالتریهاپولجمعشدهرا
میانردهپایینیهاتوزیعمیکنند؛دردولتپســاقحطیکرهشــمالی،اینشکل

دیگریدارد.
باوجوداین،نبایدبهداماینتصوررایجافتادکهســونگبونبهطورکاملدر
محاصرهقرارگرفتهاســت.درحالیکهفسادوسرمایهداریفرصتهاییرابرای
گردانندگانزیرکوحاشیهنشینانبااستعدادبرایظهوربهدستمیدهدکهدر
دورانرهبریکیمایلســونگهرگزنمیتوانســتندبهآندستیابند.سونگبون
همچنانمزیتهایفراوانیدراختیاربرخیمیگذاردودیگرانراعقبمیراند.
ســونگبوندیگرتنهاعاملتصمیمگیرنیســت،بلکهامتیازیغولآساست.اگر
کســیبهمقامارشدوخاصکرهشمالیبنگرد،فردیباسونگبونباالراخواهد
دیدکهمثاًلپســرعمویردهباالدرارتشداردوبــرادردارایموقعیتخوبدر
دایرهامنیتدولتی.)6(اینمقاممدنظرشایدبهطوراخصباهوشیاسختکوش
نباشــد؛درحقیقــت،موقعیتبهمیراثبــردهاش)بهدلیلســونگبونخوبو
پیوندهــایخانوادگی(احتمااًلانگیزهایبرایتنبلیاوســت.فعالیتاصلیاو
جمعآوریرشوههاست.درعینحال،یکسوداگرسطحپایینسونگبونکهباید
بهتعبیر بهاینمقاممذکوررشوهدهدتاکاروکاسبیکوچکشهمچنانادامهیابدـ
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شایستهســاالرانهـبهدلیلسختکوشیاشمستحقتراست.استانداردزندگی
اینسوداگرسطحپایینبسیاربهترازدورانپیشازفاسدشدنجامعهکرهشمالی
است،امایکمقامدارایسونگبونباالکهرشوهراازاینسوداگرمیگیردکسی

استکهبهراستیمیتوانبهزندگیاشحسرتخورد.
بههمینترتیب،مقاماتجاهطلبوسختکوش)کهالبتهموقعیتخودرابه
ســونگونباالمدیوناند(کسانیهســتندکهدرجایگاهبسیاربهتریبرایبهره
بــردنازفرصتهایمهمکاســبیقراردارنــد،مانندفورانساختوســازدر
پیونگیانــگیااســتخراجمنابع.بهگفتۀبرخــیمنابع،آنهاییکــهازچنین
فرصتهاییمنعشدندبهشدتخشمگیناند.وقتیفرارازکرهشمالیدربحبوحۀ
قحطیبهامریشایعتبدیلشد،انگیزهپشِتاینروندگستردهفرار،تنهانیازبه
خوردنبود.باوجوداینامروزفراریاِنبیشتروبیشتریتوانستهاندزندگینسبتًا
خوبیدرکرهشــمالیداشتهباشند،امااحســاسآزردگیمیکنندکهبهخاطر
جایگاهاجتماعیشانبهاینسطحازخشمرسیدهاند:»نمیتوانمدرکرهشمالی
بهپیشرفتینائلشوم«1اکنونیکیازدالیلیاستکهبرایفرارذکرمیشود.

خالصه ای از یک انحراف تاریخی
طیدهۀ1590میالدی،ژاپنمجموعهایازیورشهارابهکرهآغازکردکهاین
مجموعــهیورشهاراایمجینواران2مینامند.اوایلقرنهفدهمهمشــاهد
یورشهاییازمنچوریبودیموموجبشــدسلســلهچوســانبهخراجگزار
سلســلۀچینیکینگدر1637تبدیلشــود.صدهاهزارنفرتلفوبسیاری
دیگــرهمدرنتیجۀاینحوادثآوارهشــدند.بهناگزیــر،بازتنظیمدوبارهنظم

اجتماعیهمرخداد.

1.  baljeon mothaettda
2.  Imjin Waeran
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آریستوکراسیحاکمیانگبان3بخشیازقدرتخودراازدستدادواجازهداد
طبقۀجدیددرحالظهورازبازرگانانبهدرجهایازثروتومنزلتدستیابند،
درستمانندامروزکهچنینامریدرحالرخدادندرکرهشمالیاست.آنهایی
کــهدرطبقهتاجربودندازوضعیتتغییریافتهبرایپیوندباخانوادههایدرونو
بیرونازیانگبانبهرهبردندیارشوهمیدادندتانامشاندرکتابسوابقخانوادگی
یانگبانگنجاندهشودتابهاینطریقجایگاهخودراتحکیمبخشند.اینتحوالت
بهمعنایپایانسلسلهچوسانیایانگباننبود.نتیجۀنهاییهمانادمیدنایدههای
وخونجدیددرکالبدنخبگانکرهایبود.مقاماتومحققانآنزمانبهآهستگی
زیرنفوذسیلهاک4)آموزشعملی(قرارگرفتندکهبربهبوداوضاعازطریقعلم
تأکیدمیکرد.درچنین درمیاندیگرابداعاتـ وتکنولوژیواصالحاتارضیـ
محیطی،پادشــاهیهاونجــو5)حکومتاز1724ـ1776(هدایتکرهبهســوی
دورهایجدیدازروشــنگریوکامیابیرابرعهــدهگرفت.قحطینیمهدهۀ90 
بهمنزلۀعلتفالکتانســانیوسامانیابیاجتماعیدوباره6میتواندباغوغای
اواخرقرن16واوایلقرن17مقایسهشود.یانگباِنامروِزکرهشمالیمقامباالی
درحالتطبیقباواقعیتیجدیداستکهدرآنارزشمندترین دولتیســونگبونـ
مقامآنیاستکهمیآموزدچگونهکارهایسودآورانجامدهد.باوجوداین،یکی
ازمطلوبترینازدواجهابرایپســرچنینمقامی،دختریازیکخانوادهموفق
تجارتپیشهاســت.یکطبقهجایگزینطبقهدیگرنمیشــود؛بسیارشبیهبه
اواســطتااواخرعصرچوسان،آنهادرحالترکیبوادغامبهعنوانبخشیاز
نظــماجتماعیموجودهســتند.افزونبراین،مقامدولتــیجوانتروامروزین
کرهشــمالییکعملگراســتکهـدرقیاسباهمتایانکهنسالترشـدربرابر

ایدههایجدیدرویکرِدبازیدارد.
3.  yangban
4.  silhak (practical learning)
5.  King Yeongjo
6.  social re-ordering
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اینبرایآیندهچهمعناییدارد؟البتهوضعیتهاوشــرایطخارجیمتفاوت
اســتوتغییراجتماعیباآهنگسریعتروغیرقابلمقایسهترینسبتبه300ـ
400سالپیشدرحالحرکتاســت.هیچکسانتظارنداردکرهشمالی6قرن
دوامبیاورد،مانندسلســلهچوســان.بااینحال،مقایسهباکرهدورانچوسان
دستکمبهاینمعناستکهمابایداندکیدرمقابلادعاهاییکهمیگویندتغییر
اجتماعیدرکرهشــمالیبهناگزیرموجبســقوطرژیــمدرکوتاهیامیانمدت
میشود،بدبینباشیم.فروپاشییکیازچندیناحتمالاست؛آنچهمحتملتربه
نظرمیرســدبازگشاییتدریجیواصالحازدروناســت.درزمینۀبهحداقل

رساندنآالمانسانی،اینحتیممکناستمطلوبترینپیامدباشد.

پیونگ یانگ در برابر بقیه
ترکیباجتماعیپیونگیانگاشتیاقدولترابهپرکردنپایتختباوفادارانخود
نشــانمیدهد.طیسالها،افراِدباســونگبونپایینبهمناطقدورافتادهتبعید
میشــدندواینباعثشــدپیونگیانگبهپاتوقطبقاتباالتبدیلشود؛برای
مثالدرســال1973،پسازاینکهکیمجونگایلمدیراوجیدیشد،دستور
تحقیقاتیسونگبونمحورراازتماماعضایحزبکارگرانکرهصادرکرد.نتیجۀ
نهاییپسازســهسالتحقیقوتالش،تبعید500هزارنفربود.کیمجونگایل
600هزارعضوجدیدوجوانراکهدردهۀ20و30عمرشانبودندجایگزینآن
500هزارنفرکردتانســلیجدیدازنخبگانوفاداربهخودرابهوجودآورد.این
پروژهایملیوسراســریبود،اماپیونگیانگآثارآنرابیپروااحساسکرد.با
اینحال،اغراقآمیزاســتادعاکنیمپیونگیانگفاقدســاکنانیباپیشــینهو
منزلــتاجتماعیپاییناســت.درمجموع،فقرفراوانوحتیســوءتغذیهدر
پیونگیانــگعیاناســتوایــنروزهارشــوهراهحلیخوببــرایگریزاز
فالکتهاســت؛بارشــوهمیتوانیدبهخیلیازخواســتههایخودبرسید؛اما
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بیتردیدامتیازباالیزندگیدرپایتختنصیبطبقاتباالووفادارانبهرهبراین
کشورمیشود.

کرهشمالیدارایشــکافمرکزپیراموناستکهفراترازمسئلۀسونگبون
مــیرود.توجهدولتوهزینههــایدولتیـازجملهپروژههاییکههدفشــان
معطوفبهجلبتوجهدیگراناســتـمانندپارکموزههابهشیوۀناعادالنهو
بیتناســبیبهپایتختمتمرکزشــدهاســت.باوجوداین،درچشممردمکره
شــمالی،پیونگیانگخاصاست؛کودکانشازاینکهبهسفرهایمدرسهای
بروندهیجانزدهاندورشوهایکهبرایورودبهپیونگیانگدادهمیشودبسیار
گرانترازرشــوهایاستکهبرایرفتنبهجایدیگردادهمیشود.تفاوتهای
فرهنگیمهمیهموجودداردکهارتباطچندانیباسیاســتندارند.ســاکنان
ســئول1گاهیروســتائیانکرهجنوبیراچوننــوم2مینامنــد)چیزیمانند
»روســتایینادان«یا»دهاتیهالو«(وبهاینترتیب،یکپیونگیانگیکهاز
حومهشهریاروستاهابازدیدمیکند،احتمااًلبادیدۀتحقیربهبومیهامینگرد.
اینحومهنشــینانیاروستائیانهمبهشــماخواهندگفتکهپیونگیانگیها
آدمهاییســردندوتنهاباکسانیطرحرفاقتمیریزندکهنفعیبرایشانداشته
باشــند؛یعنیآنفردبرایآنهامفیدباشد.دقیقًاهمینتوصیفراروستائیان

کرهجنوبیازمردمسئولبرزبانمیآورند.
دهاتیترینوروستاییترینجااحتمااًلاستانکانگوون3استکهبهدو
منطقۀغیرنظامیتقســیممیشــود.)7(مردمکانــگوونبهطورکلیهماز
تغییراتمهماجتماعیکهدرشــهرهایشمالشرقیمانندچونگجینانجام
میگیردوهمازسرمایهداریخصوصیـدولتیومصرفآشکارپیونگیانگ
دورهســتند،گویــیمطرودتریــنودورافتادهترینمردمانانــد.آنهافاقد

1.  Seoulites
2.  chon-nom
3.  Kangwon
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اطالعات1هســتندودرنتیجهاحساساتنابتریازوفاداریبهنظامدارندتا
شهروندانایندوشهرمذکور.

برخیفراریانساکنانکانگوونودیگرهمشهریهایشان)8(راسانجین
هائه2)ســادهلوح،پشتکوهی3(درمقابلککائنســارامدول4)تحتاللفظی
یعنی»مردمیکهازخواببرخاســتهاند«یا»روشنشدهاند5«مثاًلازواقعیت
کرهشــمالیخبردارند(نامیدهاندکهبهشــکلیغالبدرشهرهاوشمالشرق
حضوردارند.اگرطغیانیهمدرکرهشمالیوجودداشتهباشد،اینطغیانبیشتر
درچونگجیــنخواهدبودتــاکانگوون.درحالیکههــمپیونگیانگوهم
شمالشرقمملواز»روشنشدگان«است،کسانیکهدرپیونگیانگهستند
ازتحملتناقضاتسیســتمکرهشمالینفعبســیاربیشتریمیبرند،زیراآنها
شــهروندان»امتیازمنــد«ودارای»منزلِت«پایتختهســتند.باوجوداین،
شمالشرقیهاکسانیهستندکهبیشــترینتحقیروسرخوردگینصیبآنها
شــدهاست.وقتیسیستمتوزیععمومیشــروعبهازهمگسستنکرد،هردو
استانشمالشــرقیهامگیونگشمالیوریانگگانگ)درکنارهامگیونگ
جنوبی(درزمرۀاولیناستانهاییبودندکه»باختند«وتمامآنچهبهآنهاداده
میشدبهطورکاملدر1994متوقفشد.کیمجونگایلبارهانفرتشخصی
خودازهامگیونگشمالیراابرازمیکردوآنجارامنطقهایشورشیودشمن
منافعوامیالخودمیدید.تصادفینیستکههامگیونگشمالیمدتهاست
تبعیدگاهعناصرنامطلوبسیاسیتلقیمیشود.ایناستان،دورتریناستاناز
پیونگیانگاســتوبهترینجاـازنگاهرژیمـبرایکســانیاستکههیچ

اطمینانیبهآنهاوجودندارد.

1.نویسندگانازآنباعنوانزیاناطالعاتییاinformational disadvantageیادمیکنند.
2.  sunjinhae
3.  pure, naive
4.  kkaen saramdeul
5.  the enlightened
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ایندواســتانتعاملزیادیهمباچیندارند.طیفگســتردهایازکاالها
ازجملهدی.وی.دیهاویو.اس.بیهاکهفیلمهایخارجیومدهایغیرقانونی
دارند،ابتداازچینواردشمالشرقمیشود.همچنینتصادفینیستکهحجم
نامتناسبیازفراریانازهامگیونگشمالیوریانگگانگهستندوایننیست
مگربهخاطرنزدیکیجغرافیاییوباریکیجاهاییمانندرودخانهتومن؛راهآبی
کهایندوکشــورراازهمجدامیکند.فراریاِناسکانیافتهالبتهپولواطالعات
برایخویشانخوددرکرهشمالیمیفرستندودرنتیجهفاصلهروانشناختیمیان
اینخویشــانبازماندهدرشمالشرقودولتمستقردرپیونگیانگراافزایش
میدهند.ازبعدخویشاوندی،ساکنانهامگیونگشمالیباابزاروادواتخود
بهحالخویشرهاشدهاند.بههمیندلیلاستکهزنانآنجالباسهایُمدتری
میپوشندوحفظنظمپلیسیدرآنجانسبتبهجاهایدیگرُشلوِولتراست.
بهعنوانقاعدهایکلی،ســاکنانهامگیونگشــمالیبامعیارهایکرهشمالی
زندگیبهنســبتآزادتریدارند،البتهتاوقتیکاریانجامندهندکهدولتآنرا
تهدیدبینگارد.دواســتاندیگِرهممرزباچینهمهستبهنامهایچاگانگ6و
پیونگانشــمالی.7ایندواستاندرشمالغربکشورهستند،اماچندانهماز
پیونگیانگدورنیستند.امنیتمرزیدرایندواستانعمومًاسختتراستو

سرمایهگذاریهایمالیوروانشناختیازسویدولتدرآنجابیشتراست.

اقلیت قومی  چینی یا هواگیو
کرهشــمالیمدعیاستکهبهلحاظقومیمنسجمترینکشوردنیاست.اگرچه
ممکناســتاینادعاتاحدیدرستباشد،چنینادعاییاینحقیقترانادیده
میگیردکهکرهشمالیبهراستیدارایاقلیتکوچکچینیباعنوانهواگیواست

6.  Chagang
7.  North Pyongan
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کهدراینکشورزندگیمیکنند.طیسالها،دولتکرهشمالیکوشیدهتاازشّر
آنهاخالصشود)البتهبهشیوهایکهموجبخشمپکننشود(بهچهشکل؟با
دامنزدنبهملیگراییقومیافراطیکهبازتابذهنیترژیماست.بااینحال،
8تا10هزارهواگیوهمچنانباقیاندومیانپیونگیانگوشــهرهایشــمالی
مانندسینویجووچونگجینپخشهستند.اینچینیهاکهازتبارمهاجرانقرن
19هســتندوپاسپورتکرهشمالیراهمدارنددرقیاسباشمارعددیخودوبا
وجودجایگاهیکهبهعنوانخارجیدارند،نفوذفوقالعادهایبرجامعهوتجارت
کرهشمالیدارند.قبلازاینکهدنگشیائوپینگفرایندبازگشاییدرهایچینرا
شروعکند،استانداردزندگیکرهشمالیموردحسادتچینیهایمیانهحالبود.
افزونبراین،وحشتانقالبفرهنگِیدهۀ60بدینمعناستکههواگیوهاواقعًا
خوشــحالبودندکهدرکرهشــمالیهستند؛کشــوریکهدرآنزمانبهنسبت
باثباتتر،پایدارتروروندیروبهبهبودداشت.بااینحال،دردرونکرهشمالی،
هواگیوهادرزمرۀفقیرتریناعضایجامعهبودند.پیوستنآنهابهحزبکارگران
کرهبهخاطرمنشأقومیشــانممنوعبودوبنابراینازبعدچشماندازشغلیهم
محدودیتداشــتند.پیرانکرهشــمالیمیتوانندگدایانچینیرادرخیابانهای

شهرشانبهخاطرآورند.
دردهۀ80،بختواقبالبهایناقلیتهواگیوروکردووضعآنهارادگرگون
ســاخت،آنگاهکهبهآنهاحقدیدارازچینبهمیلوارادهخودشــانونیزحق
دیداراقوامچینیشاندرکرهشمالیبهآنهادادهشد.درآنزمان،تعدادمعدودی
ازمردمکرهشــمالیقادربهترککشوربودندواینبدینمعنابودکهبههواگیوها
انحصارتجارتخصوصیباغولجدیدسرمایهداری]چین[دادهشدوآنهارا
بهثروتمندترینگروهقابِلشناسایِیخارجازحلقۀنخبگاندرکرهشمالیتبدیل
ســاخت.آنهاصدفوغذاهایدریاییراازکرهشــمالیبــهچینمیبردندو
کاالهایالکتریکیولباسباخودبازمیگرداندند.)9(وقتیقحطیدرنیمهدهۀ
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90لطمههایخودراواردســاخت،هواگیوهاشروعبهواردکردنموادغذاییبه
کرهشمالیکردند.

ازاینرو،زمانیکهمردمکرهشــمالیبزرگتریندورانســختیوعسرترا
تجربهمیکردند،چینیهایکرهشــمالییاکرهشمالیهاییکهازتبارچینیهای
مهاجربودند،ازثروتومنزلتبرخورداربودندواینامرشــرایطوفرصتهای
کاماًلدرحالتغییردرهردوکشوررابازتابمیداد؛حتیامروزهمکهکرهشمالی
درمســیراقتصادبازارقرارگرفتهاســت،هواگیوهاتوانستهاندامتیازاتخودرا
حفظکنند.آنهاثروتمندترنــدوارتباطاتبهتریباچیندارند.اینموضوعبه
آنهادرقیاسبادیگرتاجراندســتبرتررامیدهــد.هواگیوهاهمچنینمنبع
قابلاعتمادیازانواعتولیداتواطالعاتیهستندکهدولتکرهشمالیبهشدت
میکوشدمانعدستیابیشهروندانشبهآنهاشود.همچونتاجرانوسوداگران
دیگر،آنهافیلمهایدی.وی.دیامریکایی،چینیوکرهجنوبیوســریالهای
نمایشــیراباخودمیآورنــد؛تلفنهایهمراهچینــیراواردمیکنندوآزادانه
تنظیماترادیوییوتلویزیونیرابههرســوکهبخواهندمیچرخانند.ازســوی
دیگر،هواگیوهــامهمترینجابهجاکننــدگانصــادراتغیرقانونیعتیقههای
ربودهشــدهازگورهاومراکزباستانشناختیدردهۀ90بودند.اینکاسبیکاماًل
لوکسبود؛بومیهاگلدانهایگلیچندهزارســالۀکوریوچئونگجا1رافقطبا
50دالربهدســتآنهامیرســاندند،امادرآنزمانایناشیاءازطریقچینبه
سئولمیرســیدوبه5هزاردالریابیشترفروختهمیشدند.اینتجارتیبودکه
موجبخشممقاماتمیشــد؛دالالن،معاملهگرانوبهیغمابرندگانایناشیاء

اعداممیشدند.
افــزونبراین،اینهواگیوهابهعنوانشــهروندانخارجــیملزمنبودنددر
توجیهیحضوریابندیــاحتیفرزندانخــودرابهمدارس جلســاتتبلیغــیـ
1.  koryo cheongja 
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کرهشمالیبفرستند.آنهامجازبودندآنتنرادیویخودرابههرسوکهمیخواهند
بچرخانندوبههرچهدوســتدارندگوشدهند.ازاینرو،هواگیوهاهیچدلیلی
ندارندکهککائنسارامدولباشند.آنهاباامتیازدیدارآزادانهازچینوبازشدن
گاهبودندکهاگربخواهنداســتانداردزندگیمردم چشــموگوششــان،کاماًلآ
کرهشمالیرابهبودبخشند،مقاماتکرهشمالیدستبهچهکاریخواهندزد.آن
دستهازمردمانکرهشمالیهمکهباایناقلیتچینیدرتماسبودندبهاینمسئله
گاهیاز گاهیازچینخرابکارانهترازدانشوآ واقفبودند.بهنوعی،دانشوآ
کرهجنوبیتلقیمیشود.اگرچهبیشترمردمکرهشمالیمیدانندکهجنوبیهااز
آنهابســیارثروتمندترند،همچنانمحتملاستمقاماتشمالی،پسرعموهای
جنوبیراابزاردســتامریکایاکشــوریکه»روحخودرافروخت«بنامند.از
ســویدیگر،چینباسیستماقتصادیمشــابهگویینقشبرادریراداشتکه
دستدردســتکرهشــمالیدارد.چینیهاییکهخودروزگاریدرفقربودند،
اکنونپیشــرفتیعظیمراباکنارزدنسیستماقتصادیپیشینتجربهمیکنندو
مردمانشزندگیبســیاربســیارمرفهترینســبتبهمردمانکرهشمالیدارند.
کرهشمالیاینراامریخاصهآزاردهندهمییابدوبهدروغادعامیکنندفقرشان
نتیجۀبالیایطبیعییاوضعیتســختژئوپلیتیکیکشورشــاناست.شایدبه
همیندلیلگفتهشــوددولتبــهدنبالرصدونظارتبرهواگیوهاوســرکوب

فعالیتاقتصادیشاناست.
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پی نوشت های فصل هفتم 
1.کرهشــمالیدرحقیقتازبرچسبکمونیستیپرهیزداشــتهودرعوضکوشیدهاستتا
نوعیمکتبسیاسیـفکریمختصبهخودرادرقالبجوچهیاخوداتکاییبهوجودآورد.
اگرچهدرنهایتمجســمههایمارکسولنینازمیدانکیمایلسونگدردهۀ2010برداشته
شــد،کسانیکهدردولتهایسابقشورویبزرگشدندمیگویندقدمزدندرخیابانهای

پیونگیانگگوییآنهاراسواربرماشینزمانبهگذشتهمیبرد.
2.تعدادزیادیدرکرهجنوبیهســتندکهادعاهاییقدیمیبهزمیندرکرهشمالیدارند.در
دوراناتحاد،مسئلهچگونگیپرداختنبهاینادعاهایفراوانبهمسئلهایمهمتبدیلخواهد

شد.
3.دکتراوهکانگدانازمؤسسهبروکینگزگفتهاستکه40درصدواقعگرایانهتراست.

4.جالباینکهکیمکیونگهوییوجانگســونگتائکدراینمورداستثنابودند.جانگ
ازخانوادهایمیآمدکهپیشــینهایمعمولیداشــت؛بنابراینکیمایلسونگباازدواجشان
مخالفتکــرد.کیمکیونگهوییحرفپدرراردکردودرنهایتکیمایلســونگباُغرُغر
ازدواجدختــرشرابــادامــادیازطبقهپاییــنپذیرفت.درموردهمســر]یاهمنشــین[
کیمجونگایلیعنیکویونگهویی)مادرکیمجونگاون(هممســئلهایمشابهبروزکرد.
پدرکویونگهوییســالهادرژاپنزندگیمیکردودرکارخانهایکارمیکردکهمالکآن
وزارتجنگژاپنبود.برخالِفکیمجونگســوک،مادرکیــمجونگایل،تالشهابرای
تبدیلکویونگهوییبهمادرملتباشکستمواجهشد،البتهتاحدودیبهخاطرپیشینهاو

درطبقۀدشمن.
5.میتــواناینراباکلمۀ»تقریبــًا«درموردکرهجنوبیموردمالحظهقــرارداد،چنانکه
همدســتانسابقژاپنیتوانستندازدولتنظامیامریکاوسپسازدولتسینگمانرینفعی

بدستآورند.
6.باوجوداین،بایدتوجهکردکهایننوعقوموخویشپرســتیدرکرهشمالیمنحصربهفرد

نیست.
7.مردمکانگووندرســمتکرهجنوبیهمگاهیمردمیصافوســادهیاسادهلوحتلقی

میشوندچنانکهدرفیلم»بهدونگماکگولخوشآمدید1«)2005(دیدهمیشود.
8.غیرازاینحقیقتکهزمیندارانقدیمیوسیســتممستأجریازمیانرفتهاست،زندگی
درکرهشمالیبسیارشــبیهبهزندگِی100سالپیشاست.کشاورزانزمینراباخیشوگاو
شخممیزنندوبادستحفرمیکنند.کودهمچندانسطحباالنیست.برخالِفپیونگیانگ

1.  Welcome to Dongmakgol
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)یاســئولدرهمینرابطه(اجتماعوزندگیخانوادگیبسیاردرهمتنیدهاست.جالباینکه
احتمالیهستکهطی1یا2دهۀآیندهمشاهدهخواهیمکردومشخصخواهدشدکشاورزان
پیشگاماصالحدرکرهشمالیبودند.براساسدستورالعمل6/28کهابتدادرسال2012اعالم
شــد،کشــاورزاناکنوناجازهدارند30درصدازمحصولرابرایخودبردارند.محصوالت

بهشدتزیادشدهاست؛دنگشیائوپینگاینرامیپذیرد.
9.برایاطالعاتبیشتردراینموردر.ک.:مقالۀجامعۀ چینی در کره شمالی، نوشتۀآندریی

النکوفدراینآدرس:
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/13968_166/02/2009.html
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چنانکهدیدیم،آندســتهازمردمکرهشــمالیکهپاازخطوطمربوطبیرون
بگذارندباتهدیدیازجانبیکیازخشنترینوبیرحمتریننظامهایکیفری
درجهانامروزمواجهمیشــوند؛امابهُیمنگسستکاملقرارداداجتماعیدر
اینکشــوردربحبوحهقحطی،مردماناینکشــورهرچهبیشــترقواعددولتِی
اقتصــادیورفتارهایاجتماعیرانادیدهمیگیرند.افزونبراین،مقامهاییکه
کارشــاناجرایاتبعیــتطلبیدناجباریاســتبهاندازۀشــهروندانمعمولی
پرخاشگروتندخویند.معمواًل،رشوهحاللمشکالتدرکرهشمالیاست.نظام
جدیدکرهشمالیناعادالنهوداروینیاست،اماحداقلبهافرادمیانهحالفرصت
کسبروزیبخورونمیررامیدهد.افزونبراین،نظامکرهشمالینظامیاست
کهچناناســتحکامواســتقراریافتهاســتکهخوددولتهمبایدباآنخودرا
مطابقتدهد،چهبخواهدوچهنخواهد.اینشاملارائهدستمزددرکارخانههای
ملیفوالداستکهقیمتهایواقعیبازاررابازتابمیدهد؛اجازهبهکشاورزان
برایحفــظمقداریازمحصولتولیدیشــانواجازهبهمــردمبرایپرداخت
هزینهشــانبدوناستخدامدردولت.ازاینروسوداگرانخصوصیهماجازۀکار
آزادانهیافتهاند.رژیماحســاسمیکندمجبوراســتهمینمسیررادنبالکند،
درســتهمانگونــهکهمجبوراســتعصریجدیــدازموفقیــت،کامیابیو

مصرفگراییرابرایمردمکرهشمالیدرتبلیغاتخوددامنزند.
دولتکرهشمالیاساسًاورشکســتهاست.سیستمتوزیععمومیبرایاکثر
مردماینکشورمردهاست.بازاریشدنتنهاچیزیاستکهمانعتجربۀفاجعۀ
جدیدبرایمردمکرهشمالیشدهاستوبهاینترتیب،دولتبایدآنرادرسطوح
حداقلیبپذیردتافروپاشــیرابــهتعویقاندازد،امااکنــونتوپهابهحرکت
درآمدهاندوکســینمیدانــداینتوپهاکجامتوقفخواهندشــد.باتماماین
تفاصیل،نویسندگاندرمورداحتمالفروپاشیرژیمهمچنانتردیددارند.تعداد
زیادیازناظرانتحوالتکرهشمالیفروپاشیواتحاددوبارهبهرهبریسئولرا
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دهههاســتپیشبینیکردهاند،اماناامیدشدهاند.همانطورکهذکرشد،کنترل
سیاسیهنوزهستوهرگونهمانعیدربرابراینکنترلبهشدیدترینوجهممکن
ســرکوبمیشود.مضافبراین،طبقۀجدیدودرحالظهورسرمایهدارعمومًا
ازطریقازدواجوپیوندهایاقتصادیبهدنبالملحقشــدنبهنخبگانحاکمو
نهتضعیفآنهاهستند.نخبگانبیشتریندسترسیهارابهفرصتهایاقتصادی
جدیــددارندوهمین،بــهایننخبگانقدرتمنــداینانگیــزهرامیدهدکهدر
جستوجویتضعیفنظامنباشند؛حتیدربحبوحۀاعدامآشکاربیثباتکننده
جانگسونگتائک،شــواهداندکیوجودداشتکهرژیمدرآستانهفروپاشی
است.بحثجانشینیکیمجونگاونفعاًلمطرحنیست،تبلیغاتورسانههادر
همهجاازاوحمایتمیکنندوائتالفمردانقدرتمندپیراموناودارایقدرتو
کنترلاست،البتهدشواراستبگوییمکدامیکازاینگروههایقابلشناساییـ
اوجــیدیوخانوادهکیمکهدرکنارهمارکانقدرترادراینکشــورتشــکیل
میدهندـدستبرتردارندیااینکهوضعیتروابطمیانایندوچگونهاست؛اما
میتوانیمبگوییمهیچگروهدیگریظرفیتسازمانیبرایبهچالشکشیدناین
وضعیتراندارد.اگرچهممکناستموجبسرخوردگیباشد،وضعیتآمادگی
برهمخوردنرادارد.درعینحال،محیطوســیعترژئوپلیتیکیکهکرهشمالیدر
آنزندگیمیکندبهطرزشــگفتیبهخوبیتوازنیافتهاســت.باوجودبرداشت
رایجیکهپیونگیانگنشیِندیوانهمیتوانددستبهحملههستهایبهکرهجنوبی
یاامریکابزند،نظامرهبریدراینکشورمطلقًاانگیزهایبرایچنیناقدامخود
انتحاریندارد.رهبریکرهشــمالیشایدشایستۀبســیاریازالقابباشد،اما
بیمنطقیرانمیتواندرزمرۀویژگیهایاینکشوربرشمرد.افزونبراین،امریکا
وکرهجنوبیهمبرایحملهبهکرهشمالیبیانگیزهاند.شایدمهمترینعاملدر
اینبیانگیزگی،برنامۀهستهایکرهشمالیوحمایتچینازوضعموجودباشد.
پکنممکناستاینروزهاازدستپیونگیانگناراضیباشد،اماتداومبقای
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کرهشــمالیبهنفعمنافعاستراتژیکچیناســت.عالوهبراین،آنهاییکهادعا
میکنندتحریمهامیتواندکرهشمالیرابهآستانۀازهمگسستننزدیککند،این
حقیقترانادیدهمیگیرندکهپیونگیانگسالهاستباکاالهایلوکسهمنشین
استوباوجودســالهامحدودیت،ازرشــداقتصادیبهرهمیبرد.ازاینرو،
نویســندگانبراینباورندکهمحتملترینســناریوبرایکرهشــمالیدرکوتاهو
میانمــدتبازگشــاییتدریجیکشــورتحترهبــریرژیمفعلیاســت؛اما
کرهشــمالی،اینبهشــتسوسیالیستِیســودمحور،فئودالیوســنتیکرهای
سالهاستکهازقدرتیمتعجبکنندهبرخورداراست.هیچکسبهراستینمیداند
10ـ20ســالآیندهکرهشمالیواقعًاچگونهخواهدبود.باوجوداین،ماهمچنان

تحوالتاینکشورراباترکیبیازامیدوناامیدیرصدمیکنیم.



پیوست ها



پیوست 1
قلب امريکا در تیررس موشک های 

پیونگ يانگ

1. کابوس واشنگتن
روزیکهنظامیانکرهشمالیموشکهواســونگـ14راپرتابواعالمکردند
اکنونقلبامریکاوشــهرهایلسآنجلسوشیکاگودرتیررسموشکهای
آنهاست،امریکاییهاگماننمیکردندروزگاریفرارسدکهیککشورجهان
ســومیآنهمدرِاِشِلکرهشــمالیبتواندیاجرئتکندازحملهاتمیبهخاک
امریکاســخنگوید.شایداگرکشــوردیگریدراشلیکقدرتبزرگچنین
تهدیــدیبرزبانمیراندهضمآنازســویامریکاییهاراحتتربودوکمتربه
غروراتمیآنهابرمیخورد؛اماموشــکشــلیکشــدوکشوریکهسودای
قدرتداردوپروایهیچچیزجزماندننداردکاررابهجاییرســاندکهکسیرا
یارایحملهبهاونباشــد.رســانههایامریکاییبهکاخسفیدوتصمیمسازان
امریکاییهشــداردادندکه»شلیکموشکهایقارهپیماازسویکرهشمالی،
اینکشورراواردباشگاهکوچکیازکشورهاکردهاستکهنهتنهاقادرندآالسکا
وهاوایــیراهدفقراردهند،بلکهمیتوانندموشــکهایخودرامســلحبه
کالهکهایاتمیکنند«وبرخیدیگرازشــهرهایامریکاییرانیزهدفقرار
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کادمیکدرامریکاوشرقآسیانهتنهااز دهند.بســیاریازمحافلسیاسیوآ
جدیبودنتهدیدکرهشمالیسخنبهمیانمیآوردند،بلکهاینپرسشرامطرح
میکردندکهامریکاچهگزینههاییدربرابرکرهشــمالیدارد؟آیاازامکانحمله
نظامیمتعارفیاحملهاتمیبرایتخریبزیرســاختهاینظامیاینکشــور
برخورداراســت؟یاباید»کجدارومریز«بهپیشبرودوهمچنانبهچینیهاو

تحریمهامتوسلشود؟
کرهشمالیکابوسواشنگتناست.امریکاییهاازعبارتیضربالمثلگونه
اســتفادهمیکنندومیگویند:»آدممردهبهپولنیازندارد«1.مضموناینسخن
ایناســتکهمردمانکرهشــمالیدرقاموسرهبراناینکشــورمردگانیبیش
نیســتند.تنهاچیزیکهبــرایرژیمپیونگیانگمهماســت»بقابههرقیمت
اســت«.رهبرانپیونگیانگمیداننــدرازبقایآنهادردنیایفعلیســالح
هســتهایاســت؛بنابراینمیدانندبدونتســلیحاتهســتهایمصداقهمان
ضربالمثلمیشــوند.ســرانپیونگیانگباعلمبهتجربیاتبرخیکشورها
میدانندهمدربرابرحملهخارجیآسیبپذیرند)مثلصدامحسین(وهمشرایط
داخلیمســتعدطغیانیتمامعیاراست)مثلسوریهدردورانبشاراسدوبرخی
مثالهایمشابهدیگر(.رهبراناینکشــورباوقوفبهسرنوشتدیکتاتورهای
دنیامیداننددرصورتیکهیکگامعقبنشینیکنندبایددومینووارعقببروند؛
بنابراینفروپاشیاجتنابناپذیرمیشود.بههمیندلیل،درنهایتبیپرواییآماده

نشاندادنسختترینواکنشهابههرگونهحملۀنظامیهستند.
اگردردورانجنگسرد،شــورویـامریکادوخصمیبودندکهعقالنیت
استراتژیکداشــتندوپسازرسیدنبهآستانهاستراتژیکازمواضعخودعقب
مینشستندتامبادادنیاواردجنگهستهایشــود،رهبرانپیونگیانگظاهرًا

1.  Andrei Lankov (1 August 2017), US options on North Korea: It›s a choice between bad and worse, 
http://edition.cnn.com/31/07/2017/opinions/north-korea-freeze-andrei-lankov/index.html.
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فاقدایندوعنصرندوتنهابهبقامیاندیشــند.درقاموسرهبرانکرهشمالی،
جهانامروزجهانیهابزیاستکههمهگرگهمهستند؛بنابراینبرایبازداشتن
گرگهاازحملهبهطعمهایکهکرهشــمالیمینامندش،دســتیابیبهســالح
هستهایتنهاراهبرایبقاست.ســازمانهایاطالعاتیامریکابراینباورندکه
هرگونهحملهنظامیبهاینکشــورممکناستباپاســخکوبندهکرهشمالیبه
همســایگانشمواجهشود؛بنابراین،رعایتمصالحومنافعامریکامیطلبدکه

اینکشورفعاًلدستبهحملۀنظامینزند.
ســناریوهایمهارکرهشمالیظاهرًامحدوداســت.یکدیدگاهبراینباور
اســت،همانطورکهدونالدترامپبادستانبســتهپیشمیآیدواجازهنمیدهد
کسیدســتشرابخواند،کرهشمالینیزبههمینســبکعملمیکندواجازه
نمیدهدکســیکارتهایشراببیند.هدفنهاییکرهشــمالیروشــناست،
دســتیابیبهتواناییهدفقراردادنامریکا،چنینهمشد.برخیناظرانبراین
باورندکه»رهبرکرهشــمالیبازیگریمعقولاستکهبهدنبالبقاستوتوانایی
هدفقراردادنامریکاضامنآنبقاســت.درعینحال،هدفقراردادنامریکا
میتواندضامننابودیاونیزباشــد«.1امریکاییهــامعتقدنددرهیچزمانیبه
اندازۀاینروزهاســالحهســتهایرابیاثرنیافتهاند.کرهشــمالیچنانمفهوم
»بازدارندگی«رابهسخرهگرفتهکهگوییاینمفهومازمعناتهیشدهاست،چرا
کهاگرچهامکانبرخوردنظامیباتســلیحاتمتعارفاست،امکاناستفادهاز
سالحهستهایمیسرنیست.هیچکسغیرازحلقۀدرونی»اون«نمیداندپس
پردهچهمیگذرد.شــایداینحلقۀدرونینیــزنمیدانددرپسذهن»اون«چه
میگذرد.آیااواصاًلبابرنامهایحسابشــدهپیشمیرودیاسیاســت»ازاین
ســتونبهآنستونفرجاست«رادرپیشگرفتهاست؟اگردرسال1986حدود

1.  Jonathan Cristol (31 July 2017), Trump›s reaction to North Korea cannot be nuclear, http://edition.
cnn.com/31/07/2017/opinions/trump-reaction-north-korea-cristol-opinion/index.html.
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40هزارکالهکهستهایشورویبهسویامریکانشانهرفتهبود.امروزحدود
1700کالهکهستهایروسیبهسویامریکانشانهرفتهاستکهظرف20دقیقه
میتوانددههامیلیونکشــتهبرجایبگذارد.2درکنارروســیه،کرهشمالینیز
تهدیدیدیگراستکهموشکهایشبهبرخیشهرهایامریکامیرسد.اگرچه
درقاموسامریکاییها،اینتهدیداتبزرگنماییبیشنیست،بیشازامریکا،

متحدانآسیاییایاالتمتحدهممکناستازتهدیدجنگمتأثرشوند.
درطــرفامریکایینیزجنگکرهبهمثابۀکابوستلقیمیشــود.رانپاول،
ســناتورامریکایی،درمقالهایکهبرایمؤسسۀرانپاولنوشت،بهنقلازیک
منبعدرپنتاگونکهنخواســتنامشفاششودمیگوید:»ترامپاحتمااًلطی
یکسالآیندهفرمانحملهنظامیراصادرکند.«اومینویسد:»مردمامریکابه
ایــندلیلبهترامپرأیدادندکهاورادربرابرمشــارکتامریکادرجنگهای
منطقهایبیمیــلیافتند.«رانپاولمینویســد:»درمطالعهایکهازســوی
دانشگاهبوستونودانشگاهمینهسوتاانجامگرفتنشاندادهشدکهترامپبهاین
دلیلرأیآوردکهازتلفاتگستردهامریکاییهابکاهد.کسانیکهبهاورأیدادند
ازایالتهایمرددویسکانسین،پنســیلوانیاومیشیگانبودند.اگراوامریکارا
واردجنگیدیگر)مثاًلجنگباکرهشــمالی(کندمعلومنیســتتبعاتآندر
قیاسباجنگهایعراقوافغانســتانچقدرخواهــدبود.اینجنگاحتمااًل
میلیونهاکشتهخواهدداشتوچندینکشوررادرگیرخواهدکرد.کشوریکه
بقایخودراباســالحهستهایگرهزدهباشد،هیچگونهتهدیدیرابرنمیتابدو
بیتردیدواکنشیکهنشانخواهددادتنهامحدودبهامریکانخواهدبود؛بلکهدر

گاماولسئولمتضررخواهدشد.«3 

2.  Ibid., Jonathan Cristol.
3.  Ron Paul (31 July 2017), North Korea or Iran…Where Will President Trump Attack First?, http://www.
ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2017/july/31/north-korea-or-iran-where-will-president-
trump-attack-first/
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2. آیا پیونگ یانگ پیش پای قدرت های بزرگ قربانی می شود؟
»کرهشمالیوامریکاباشمشیرهایازنیامبرکشیدهبهدنبالانتقامازیکدیگرند
وابرهایســیاهوتوفانیبرفرازمنطقهدیدهمیشــود.«1اینبخشیازسخنان
وانگیی،وزیرخارجهچین،استدرموردمانورقدرتامریکاوکرهشمالیکه
هردودرمســیرتقابلورودررویینظامیقرارگرفتهاند.2اینمقامچینیکهبا
نگرانیتحوالتشبهجزیرهرادنبالمیکندومقاماتکشورشدرتماسهرروزه
باکاخسفیدندمیگوید:»اگرجنگشــروعشود،باراینمجرمیتتاریخیبر
دوشامریکاوهردوکرهخواهدبودوبایدهزینهاینکاررابپردازند«.برخیبر
اینباورندبخشیازبحرانشبهجزیرۀکرهریشهدرسیاستهایپکندارد.آنها
میگویندسیاســتیکبامودوهوایچینوبندبازیباامریکاوکرهشــمالی
باعثشــدوضعیتبهاینجابرسد.اگرپکنزودتردستبهکارشدهبود،کسب
امتیازازطرفینرارهامیکرد،سیاستروشنیدرقبالشبهجزیرهداشت.شبح
جنگبرفرازشبهجزیرهدیدهنمیشــد.متخصصانامریکاییبراینباورندکه
لفاظیهــایوزیرخارجــهچیندرراســتایانداختنبارمســئولیتبردوش
امریکاییهاســتتااگراتفاقیرخداد،خودشــانهخالیکندوامریکارامقصر

اعالمکنند.

میراث خاندان کیم در دست فرزند چموش
اینروزهاتنکیمایلسونگپایهگذاراینکشوردرگورمیلرزد،زیراکشوریکه
اووفرزندشکیمجونگایلباچنگودنداننگهداشتندوازبحرانهاعبورش
دادندودودستیتقدیمکیمجونگاونکردند،ممکناستازسویایننوادهو

1.  Gerry Mullany (14 April 2017), Chris Buckley & David E. Sanger, China Warns of ‘Storm Clouds 
Gathering’ in U.S.-North Korea Standoff, https://www.nytimes.com/14/04/2017/world/asia/north-korea-
china-nuclear.html?rref=collection2%Fsectioncollection2%Fasia&mtrref=www.nytimes.com&gwh=39A1
21582A5C8EB8D4FFB3C38E71F773&gwt=pay
2.  Op cit
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فرزندچموشبربادرود.برخیباخوشبینیمفرطازایناحتمالدممیزنندکه
ممکناستدوکرهیکگامبهاتحادنزدیکشوند.اکنونسیاستهراسافکنی
بهیکیازابزارهایسیاســتبینالمللتبدیلشــدهاست.کشورهایصاحب
قدرتبا»اهریمنیجلوهدادن«برخیرهبرانجهانسوموبسیجرسانهایعلیه
آنان،حربۀالزمبرایسرنگونییابرخوردنظامیباآنهارافراهممیکنند.امروز
جهان،جهانمنافعوسیاستاست،نهرفاقتهاودوستیها.آنجاکهکشوری
پــاازحریمخودفراتربگذاردوبــهتهدیددیگرانبپردازدوافــزونبرآنفاقد
ابزارهایقدرتهمباشد،بایدهزینۀتهدیداتخودراباقربانیشدنپیشپای

قدرتهایبزرگبپردازد.
ازچیندرمقامحامیوتکیهگاهکرهشــمالییادمیشــود؛اماآیاچینتاابد
حاضراستهزینهتهدیدات»اون«رابپردازدومنافعوبدهوبستانهایخودبا
ابرقدرترافدایکشــوریدســتچندمیکند؟واقعگراییچنینچیزیرارد
میکند.چنیناســتکهرســانههاییمانندنیویورک تایمزازمعاملهپشتپرده
مقاماتچینیباواشــنگتنبرســرپیونگیانگخبرمیدهندومینویســند:
»شاخوشــانههایچیناحتمااًلژستیسیاسیاســت.«اینروزنامهامریکایی
مینویسد:»اگرچهشیجینپینگخواستارخویشتنداریطرفینوجلوگیری
ازبرخوردنظامیشدهاســت،دردیداریکهرهبرانچینوامریکادرحدود7 
داشــتند،بهنوعیدرکمشترکیاتوافقرسیدندتا فلوریداـ آوریلدرماراالگوـ
رفتارکیمجونگاونراتغییردهند.3چینیهااگرچهخواســتاربرخوردنظامی
تمامعیارنیســتند،ازنشــاندادنضربشستازســویقدرتیدیگراستقبال
میکنند.چینیهاسیاستبازانماهریاند،حتیازدرگیریهاینظامینیزبهنفع
خودبهرهبرداریمیکنند.درپسذهنرهبرانپکنظاهرًاایناندیشــهدرغلیان
استکهازیکســو،حملهمحدودنظامیامریکاممکناستپیونگیانگرا
3.  Ibid., Gerry Mullany, Chris Buckley & David E. Sanger



علیه توسعه 246

گوشــمالیدهد،ازسویدیگر،خودشاندســتبهکاراقدامنظامینشدهاندو
بعدهامیتوانندبهرهبرانپیونگیانگبگویند:»بهتوصیههایماگوشنکردید.«
درایندیدار،چینیهاپذیرفتندبهبرخوردبابانکهایدرجهدوییبپردازندکهبه
تأمینمالیتجارتکرهشــمالیمیپرداختند.ترامپتالشزیادیکردهاستتا
تحریمهایسختیبرپیونگیانگاعمالکندوپکننیزدراینزمینهتالشکرده
اســتتاموانعیدرتجارتکرهشــمالیباخودبهوجــودآورد،امادومینگام
چیســت؟ظاهرًاپسازاقــداماقتصادی،همکاریاطالعاتــیهممیانپکنـ
واشــنگتنشروعشــدهاســت.اقدامیکهدرنوعخودبینظیراست.ایناقدام
اطالعاتیشــاملتوافقبرسربهاشــتراکگذاریاطالعاتدرموردکشتیهای
مظنونحاملاسلحهوسایرکاالهایغیرقانونیاست.ایناقدامباعثمیشود
کشتیهایکرهایموردبازرسیقراربگیردومحدودیتبرایشانایجادشود.

سئولهمازمدتهاپیشبهآمادگیوتجهیزنظامیپرداختهاست.استقرار
موشکهایتادامریکاییوتشــکیلگروهویژهبرایتروررهبرانکرهشمالیو
آمادهباشنظامیهمگینشــانمیدهدکرهجنوبیبهدنبالواردآوردنضربهای
اساسیبرپیکرهمسایهشمالی،کاستنازتهدیداتاینکشورودرنهایتهموار
کردنراهاتحاداســت.اینضربهنیزازطریقامریکاواردمیشودودرصورت

تداومخطرممکناستتیمهایترورکرهجنوبیدستبهعملیاتبزنند.

3. سناریوهایی برای کره شمالی
برخیناظرانمیگویند:»تاریخامریکاطیدوســهدهۀاخیرواردتقسیمبندی
جدیدشدهاست.«براساساینتقســیمبندی،اینناظرانتاریخمعاصر30ـ40 
ســالهامریکارابهدودورۀ»پیشازترامپ«و»پسازترامپ«تقسیمکردهاند.
دورانپــسازترامپدورانهرجومرج،بینظمیوبیثباتیدرامریکاســت،به
گونهایکهبرخیازدورانافولامریکاســخنبهمیانآوردهاند.برخیمنتقدان
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سیاستخارجیامریکاازجملهاســتفنوالتوجانمیرشمیردورانترامپرا
برابــربادوران»حضیضقدرتامریکا«میدانند.بااینحال،درائتالفغرب
همکسانیهستندکهبراینواقعیتُمهرتأییدمیزنندکهنشانههاییدیدهمیشود

دالبراینکه»امریکاتهدیدیبرایصلحجهانیاست«.
گیدئونراشــمن،تحلیلگرومفسربریتانیاییوبرندۀجایزهُارِول،میگوید:
»امریکااکنونبهکشــوریخطرنــاکمیماند«.اومیگویــد:»درهفتههاو
ماههایاخیر،سخنازعبورازآستانههستهایدربرابرکرهشمالی،اقدامنظامی
درونزوئالوحمایتازبرتریجوییسفیدپوســتهاازسویترامپمطرحشده
اســتکههریکبهنوبۀخودکافیاستتابحرانیگستردهبهوجودآورد.ترامپ
فاقــدرهبریباثباتوقابلپیشبینیاســتکهمتحدانامریکاازاینکشــور
میخواهندودرعوض،درمســیریخالفآنحرکتمیکند.راشــمنمعتقد
استاینسخنترامپکهاگرکرهشمالیدستازپاخطاکند،با»آتشوخشم«
مواجهمیشودیا»تسلیحاتماپرشده،ماشهکشیدهشدهورویاینکشورقفل
شــدهاند«نشانههاییازبیمســئولیتیوعدماعتمادبهنفسرابهدنبالدارد.او
معتقداست،حتیاگرتهدیداترهبرکرهشمالیبلوفباشد،سخنانیازجنس
ســخنانترامپ،ضربهایبراعتبارامریکاســتوباعثمیشوداینکشوردر
مســیریخطرناکبا»اون«قرارگیرد.راشــمنمعتقداستیاترامپبرخالِف
رؤســایجمهوریسابقدرکیازسیاســتخارجینداردیامشاورانخوبیدر
امورخارجــیندارد.اینتحلیلگربریتانیاییمیافزایــد:»ترامپباطرححملۀ
پیشگیرانهعلیهکرهشمالیبرخالِفعرفمعمولدرمیانهمقطارانپیشینخود
حرکــتمیکند،زیراآنهادرکمیکردندکهنبایداینمفهومرادربرابرکشــور

هستهایـهرچقدرهمضعیفمانندکرهشمالیبکارگیرد.«1 

1.  Gideon Rachman (14 August 2017), America is now a dangerous nation, https://www.ft.com/
content/308e0f80-90ce11-e94-7e-2c5b903247afd.
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برخیدانشــگاهیانامریکاییمعتقدندامریکایترامپدرمسیرافولقرار
گرفتهاســت.برخیهممعتقدندایندوره،دورۀگذاراســتکــهمیتوانازآن
درسهاآموختوبهواکســینهشــدنامریکاوتداومهژمونیاینکشورکمک
میکند.درهرحال،ترامپدرجامعۀامریــکاوحتیدرعرصۀبینالمللچنان
بیاعتبارشدهاســتکهعکساوبهتمسخروبهَاشکالیتوهینآمیزرویجلد
مجالتنقشمیبنددو»دلقککاخســفید«لقبمیگیرد.متپرپل،دستیار
سردبیردروبســایتآمریکن اسپکتتر،1دریادداشــتیبراینشنالاینترست2 
مینویسد:»ترامپکسیاستکهگوششبهنصیحتاحدیبدهکارنیست.در
سخنانشچنداننشانهایازعقالنیتبهچشمنمیخورد.«اومعتقداستپیام
ترامپ»یکیبهنعل،یکیبهمیخ«اســت،»ایناماآن«،»ازیکسو،ازسوی
دیگر«،»اینبهآندر«وغیره.متپرپلمعتقداست:»رئیسجمهوریکهباید
نمادوحدتملیورئیسدولتباشد،گوییبهنمادواگراییتبدیلشدهاستو
امریکارابهســویناکجاآبادمیبرد.سخناناومملوازنفرتوبحراناست.این
نشــانمیدهددربزنگاههایحســاستاریخی،ترامــپنمیداندنقشخودرا
چگونهایفاکند.اگراونگاهیبهتاریختأســیسامریکاوجنگهاینژادیدر
اینکشــوربیندازد،درمییابدکــهبحراننژادیدرامریکاجدیاســت.«این
تحلیلگروروزنامهنگارامریکاییمعتقداســت:»ترامــپاززمانیکهبهقدرت
رســید،بحرانراباخودواردساختاراجتماعوحکومتکرد.انتخاباوازدهۀ
60بهاینســوجزوانتخابهایسیاســیپرچالشبودهاست.اومعتقداست:
»ترامپوارددورۀبحراناقتدارودولتشواردمرحلهبحرانمشــروعیتشــده
است.اینباعثمیشودجایگاهامریکادرداخلوخارجتضعیفشود.درنهایت
امریکایترامپیابهســویجنگداخلیمیرودیاممکناستترامپزودتراز

1.  the American Spectator
2.  the National Interest
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موعدازقطارکاخسفیدپیادهوبحرانمدیریتشود.«3
خارجی گیدئونراشــمنبراینباوراســتکهبحرانهایچندگانهداخلیـ
ممکناستترامپرابه»بهرهبرداریازنزاعهایبینالمللیبرایشروعجنگ
درراســتایرهاییازدشــواریهایداخلیاشرهنمونکنــد.«چندیپیش،
سباستینگورکا،یکیازدستیارانترامپ،کرهشمالیرابهانهایکردبرایفشار
برمنتقدانترامپتاهرچهبیشترازاوحمایتکنند.گورکابهفاکس نیوزگفت:
»دربحرانموشکیکوباماپشتکندیایستادیم.اینوضعیتهممشابهبحران
موشکیکوباست.بایددرکنارهمقراربگیریم«.کشوقوسدادنایننظریهاز
سویافرادیمانندگورکا)کهباعثمیشــودازمیزانوشدتانتقادداخلیاز
ترامپکاستهشودودرنهایتمنتقدانهمپشتاوقرارگیرند(بایدزنگخطررا
بهصدادرآورد.راشــمنمعتقداســت:»پیامدبحرانهایداخلیترامپیعنی
ماجراجوییدرخارج«.گورکامیافزاید:»اینهالحظاتیاســتکهمابایددر
کنارهمبایستیم«.راشمن،اینمفسربریتانیایی،معتقداست:»رهبرانیکهزیر
فشارهایداخلیسهمگینقراردارند،محتملاسترفتاریغیرمنطقیازخود
بروزدهند.«اومعتقداست:»ازآنجاکهبزرگاندرکابینهترامپکمهستند،باید
نگرانبودمبادااودستبهکاریغیرقابلپیشبینیبزند.دراینمیان،کشورهایی
کهجامهقــدرتمنطقهایبهتندارندیامدعیچنیــنجایگاهیاندمانندکره
شــمالی،گزینههایمحدودیپیشرودارند،یابایدســواربــربحرانباموج
امریکاســتیزیهمراهشــوندوتبعاتآنرابهجانبخرندیاکاریکنندازنقطه
درگیریدوربمانندوفتیلهلفاظیراپایینبکشندتابهاینوسیلهیااززیرذرهبین
امریکاخارجشوندیاتوپرابهزمینترامپاندازندواورامقصریاعلتدرگیری
معرفیکنند.«باتماماینتفاصیل،درکرهشمالیچندسناریوقابلتصوراست:

3.  Matt Purple (16 August 2017), Trump›s Crisis of Authority, http://nationalinterest.org/blog/the-
skeptics/trumps-crisis-authority21925-.
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اول،یکدیدگاهمعتقداســتاگرکرهشمالیبهاینباوربرسدکهترامپدر
قصدخودمبنیبر»زدن«کرهشمالیجدیاست،دراینصورتممکناستبه
پایمیزمذاکرهبیایددرســتهمانطورکهپدربزرگشآمد.ویلیام.جی.پری،
وزیــردفاعوقتامریکا،معتقداســت:»درســال1994،کیمایلســونگ،
رئیسجمهوروقتکرهشمالیوپایهگذاراینکشور،بهایننتیجهرسیدکهامریکا
بهدنبالاقدامنظامیاست؛بنابراینهمینمسئلهموجبشداوکوتاهبیایدووارد
مذاکرهشــود.«اومیگوید:»ایناحتمالهســتکهرهبریکرهشمالیبهاین
نتیجهبرسدکهامریکاآمادهاقدامنظامیاست.اگراینباوربرایویجابیفتد،
همزمانمیتوانازابزاردیپلماسینیزاستفادهکردوکرهرابهمیزمذاکرهآورد.«
دوم،سناریویبعدیایناستکهترامپدستبهیکحملهپیشگیرانهبزند.
شایدزمانیاینسناریومیتوانستکارگرباشد،امااکنوندیگرگزینهایجدیو
باتوجهبهاینکهامریکامحدودیتهای موردبحثنیســت.حملۀپیشــگیرانهـ
ممکناستامریکاراواردچرخهای زیادیدرزمینهکاربردسالحهستهایداردـ
کندکهخروجازآندشوارباشد.عراقوافغانستانمثالیپیشرویسیاستمداران

اینکشوراست.
ســوم،اینکهامریکاپیشنهاداتیفریزشــدهبدهد،بهاینمعناکهکرهشمالی
همچنانتمامتسلیحاتوموشکهایهستهایخودرانگهدارد،اماازآزمایش
آنهــاخودداریورزد.درازایآن،واشــنگتنودیگرکشــورهابایدبســتهای
ســخاوتمندانهبهپیونگیانگبدهندکهشــاملامتیازاتسیاســیواقتصادی
اســت،امااینامتیازاتبایدبهگونهایباشــدکهرهبرانکرهشمالیرامتقاعد
ســازد.براساساینسناریو،باوجودتحریمهایگســترده،فشارچندانیروی
نخبگانحاکمدراینکشــورنیست.تخمینزدهشدهکهسرانۀتولیدداخلیاین
کشــوردر2016نزدیکبه4درصدبودهاست.بااینحال،هیچتضمینینیست
کهپیونگیانگپسازدریافتاینامتیازاتدرچنینمعاملهایبماندوهرلحظه
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ممکناستازآنخارجشــود؛بنابراینوضعیتمیانخوبـبدیابدـبدتردر
نوساناست.

چهارم،کرهشمالیبهمحدودیتهایاستراتژیکامریکادربرخوردنظامی
پیبردهاستوتاجاییکهبتواندمیتازدتاامتیازبگیرد.برخیمحافلدرامریکا،
کرهجنوبی،ژاپن،چینوروسیههمچنانمخالفجنگهستندوبرخیبرطبل
جنگمیکوبند.هرگونهحملهنظامی)حملهتمامعیاریامحدود(بهکرهشمالی
احتمااًلباواکنشنظامیقاطعاینکشــورمواجهخواهدشــد.برخیمقامات
امریکاییمیگویند:»گزینههاینظامیبازنگریشــدهدرموردکرهشــمالیبه
پرزیدنتترامپارائهشدهاست.«بهاینترتیب،ژنرالمکمستر،مشاورسابق
امنیتملیترامپ،نیزاعالمکرد:»تمامگزینههارویمیزاست،زیرارئیسجمهور
اعالمکردهاســتهرگزقدرتاتمیدرکرهشــمالیرانمیپذیرد«.بااینحال،
معلومنیســتگزینههایبازنگریشدهچیستوقراراستچگونهکرهشمالیرا
مهارکند.ســناتورجمهوریخواه،لیندســیگراهامگفت:»گزینهنظامیبرای
تخریبکاملبرنامههاوزیرساختهاینظامیکرهشمالیبایددرنظرقرارگرفته
شود.«اومیگوید:»اگرقراراستجنگیبرایمتوقفساختنآنهادربگیرد،
بایداینجنگمحدودبهکرهشمالیباشد.اگرقراراستهزاراننفربمیرند،این
مرگهابایددرآنجاباشــد.اینچیزیاستکهپرزیدنترودرروبهمنگفت«؛

بنابراینشایدبتوانگزینههایپیشرویامریکاراچنینبرشمرد:
1. گزينه اقتصادی:درواقعآنچهمدنظربرخیسناتورهایامریکاییقراردارد
ایناستکهسرچشمههایمالیکرهشمالیخشــکاندهشود.درهمینراستا،
فشارهاییبرشرکتهایچینی،ســنگاپوری،میانماریوغیرهکهطیسالیان
اخیردرحالبدهوبستانباکرهشمالیبودندواردآمدهاستتاتعامالتاقتصادی
خودرابااینکشــورقطعکنند،امااینکاریاســتبسدشواروزمانزیادی
میطلبد.اینامرباعثخریدزمانازسویکرهشمالیشدهوباعثمیشودبه
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نقطۀبیبازگشتبرسد.اینگزینهچندیاستدردستورکاردولتامریکاقرار
گرفتهاست.دراینراستا،نمایندۀویژۀامریکادیدارهاییبامقاماتسنگاپوری،
چینی،میانماریوغیرهداشتهاستتااطمینانیابدآنهاباهمکاریدرراستای
خشــکاندنمنابعمالیکرهشمالیهمکاریمیکنند،امانکتهاینجاستکهاین
شــرکتهایکیازراههایدرآمدیکرهشمالیاست.نیویورک تایمزدرگزارشی
مفصــلیکیدیگرازدرآمدهایکرهشــمالیراصدور30تــا50هزارکارگربه
روســیهمیداند.اینکارگرانکهدرشرایطیوخیمکارمیکنند،بردگانقرن21 
نامیدهمیشــوندکهدرمناطقدوردســتوســردروســیهکارمیکنند.دولت
کرهشــمالیساالنهازاینکارگرانعایدیدارد.کارگرانشاغلدرروسیهتقریبًا
70درصدازدرآمدخودرابهحزبحاکمکارگرانکرهمیدهندوتنها30درصداز
حقوقبرایگذرانزندگیخودوخانوادههایشانبهآنهاتعلقمیگیرد.برخی
ازاینکارگراندرصنایعتزئینییاســاختمانیمشــغولاند.باتوجهبهوخامت
روابطروســیهـامریکا،بعیداســتروسهاکمکیبهامریــکادرزمینۀقطع

درآمدهایکرهشمالیکنند.1
2. گزينه نظامی:اگرچهاکنوندرمیانسناتورهایامریکاییصدایواحدی
شــنیدهنمیشود،براساسگفتههایگراهاممیتوانحدسزداستقرارناوهای
رزمیامریکاییدرشبهجزیره،استقراربمبافکنهایاستراتژیکامریکاییدر
گوام،فروشتســلیحاتدفاعیتادوبرخیدیگرازادواتجدیدوپیشــرفته
امریکاییبهکرهجنوبیوژاپنبهاینمعناســتکــهامریکااحتمااًلحملهای
کوبنده،تمامعیاروقاطعرادرنظرداردتانهتنهاقابلیتهاینظامیکرهشمالی
راازمیانبردارد؛بلکهامکانواکنشسختاینکشورعلیهسئولرانیزتاحد
امکانمنتفیســازد.برخیبراینباورندامریکاییهابــهدنبالبرقراریچتر
1.  Andrew Higgins (11 July 2017), North Koreans in Russia Work ‘Basically in the Situation of Slaves’; 
https://www.nytimes.com /11/07/2017/world/europe/north-korea-russia-migrants, html? rref=collectio
n2%Fsectioncollection2%Fworld&action=click&contentCollection=world&region=rank&module=package
&version=highlights&contentPlacement=2&pgtype=sectionfront.
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امنیتیدرمنطقهاندتاخطرحملهنظامیازسویپیونگیانگراکاهشدهند.
تماماینحملهبایدمحدودبهکرهشــمالیودرخاکاینکشورباشدوامکان
تسریآنبهخارجازاینکشورراغیرممکنسازد.زبیگنیوبرژینسکیدرسال
2005درکتابخودانتخاب رهبری جهانی یا سلطه بر جهان2نوشت:»مسئله
کرهشــمالیباحیثیتامریکاگرهخوردهاست.درصورتیکهامریکانتوانداین
بحــرانرامهارکند،احتمااًلکرهجنوبیوژاپنبهســوینظامیگریخواهند
رفت.ژاپندرنظرداردباتغییرقانوناساســیخودراصاحبارتشکندواز
وضعیتنیروهایدفاعیخارجشود.نظامیشدنودربدترینحالتهستهای
شدنژاپنوکرهجنوبیکابوسچیناستواحتمااًلتوازنقدرتدرپاسیفیک

رابرهمخواهدزد.
3. تغییر رژيم: مایکپومپئو،رئیسســیا،درجوالی2017اعالمکرد:»تغییر
رژیممیتواندگزینهایمحتملباشد.«اومیگوید:»اولینگامبایدجداییمیان
تســلیحاتومردیباشدکهآنهاراادارهمیکند.«اگرچهاینسناریومخالفانی
مانندرکستیلرسونداشت،یکیازگزینههاییبودکهظاهرًانهادهایاطالعاتی
امریکادرحالکاررویآنبودهوهســتند.بههمینمنظور،گفتهمیشودیگان
ویژهایازسویکرهجنوبیآموزشدیدهاندتادرموقعمقتضیواردپیونگیانگ
شــوندوباتروربرخیسراناینکشــور،ادارهمراکزنظامیرادردستگیرند.
اگرچهاینیگانالگوبرداریشــدهازیگانمشــابهآمریکاییخوداســت،برای
محیطویژهشــبهجزیرهکرهآمادهخواهدشد.دراینیگانبین1000تا2000نفر
نیرووجودداردکههدفشازبینبردنمســئوالنفرماندهیجنگیپیونگیانگ
ازجملهکیمجونگاونوفلجکردنقابلیتهاوکارکردهایآنهاســت.بااین
حال،هنوزهیچاجماعیرویاینسناریوهاوجودنداردوهمهدرحدحدسو
گماناســت.محورهایطرحبازنگریشدههنوزعلنینشدهاستونمیتوانبا
2.  the Choice: Global Domination or Global Leadership
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قاطعیتگفتکدامسناریودرنهایتمدنظرامریکاقرارخواهدگرفتواستراتژی
امریکابرایکرهشمالیچیست.1بااینحال،دیدارهایترامپورهبرکرهشمالی
درســنگاپوروویتنامونامهنگاریهایرهبرکرهشــمالیباترامپظاهرًاگزینه
نظامیرابهاولویتهایبعدترمنتقلساختهاست.اگرچههنوزگفتهمیشودکه
گزینهنظامیرویمیزاســت،چنینبهنظرمیرسدکهفعاًلگزینهجنگمطرح

نیست.

1.منابعمورداستفادهدیگرعبارتنداز:
Zachary Cohen (2 August 2017), US military options against North Korea come at a price, http://edition.
cnn.com/01/08/2017/politics/north-korea-military-options-trump/index.html.
Andrei Lankov (1 August 2017), US options on North Korea: It›s a choice between bad and worse, http://
edition.cnn.com/31/07/2017/opinions/north-korea-freeze-andrei-lankov/index.html. 
Stephen Collinson (6 July 2017), North Korea›s missile test gives Trump his biggest challenge, http://
edition.cnn.com/05/07/2017/politics/north-koreas-missile-test-gives-trump-his-biggest-challenge/
index.html.
Ben Westcott (15 April 2017), Azadeh Ansari and Steve Almasy, http://edition.cnn.com/14/04/2017/
asia/north-korea-day-of-the-sun/index.html. 
Sue-Lin Wong & James Pearson (15 Apr 2017), North Korea displays apparently new missiles as U.S. carrier 
group approaches, http://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-anniversary-idUSKBN17G0WU.
Justin McCurry & Tom Phillips (15 April 2017), North Korea parades military might and warns US amid 
nuclear test fears, https://www.theguardian.com/world/2017/apr/15/north-korea-nuclear-test-miltary-
parade-kim-il-sung. 
Justin McCurry (14 April 2017), Tom Phillips and Julian Borger, China urges North Korea and US to step 
back from brink of war, https://www.theguardian.com/world/2017/apr/14/north-korea-blames-donald-
trumps-aggression-amid-nuclear-test-crisis.



پیوست 2
نظريه ها چه می گويند؟

نظریههایسیاسیروشیمهمبرایبررسیوارزیابیتحوالتاست.بهواسطۀ
نظریههامیتواندرکوفهمیدقیقازموضوعاتبدستآورد.داشتنچارچوب
نظری،مــارابهدرکبهتریازیکپدیدهیاریمیرســاند.بااینحال،نظریه
میتواندازبرخیجهاتنارســاباشدوتمامحقیقتراروشننسازد.دراصل،
کارکرداصلینظریهعبارتاستازتوضیح،تفسیر،پیشبینیرخدادوقوانینو
تدوینقالبیکهپدیدههادرآنمعنامیگیرد.هرنظریهایدرشرایطزمانیخاص
خودودریکموضوعخاصشــکلگرفتهاســت.شــایدبتوانیکسوژهرابا

نظریههایمختلفتفسیرکرد.
ناظرانمسائلکرهمعتقدندپیونگیانگباآتشبازیمیکند.وقتیکرهشمالی
نزدیکمرزکرهشمالیبا 14راازنزدیکموپیونگـ موشــکمدلهواســونگـ
پرتابکرد،اعالمشداینموشکمیتواندشهرهایمهمامریکاییراهدف چینـ
قراردهد.اینموشــکپساز45دقیقهپروازباپیمودنمسیر998کیلومتریو
رسیدنبهارتفاع3725کیلومتردرآبهایژاپنفرودآمد.گفتهمیشودکرهشمالی
باآزمایشاینموشــک،شهرهایدنور،شیکاگوولسآنجلسرادرتیررسخود
دارد.دیویدرایت،متخصصموشــکیدراتحادیهدانشــمنداننگران2میگوید:
2.  The Union of Concerned Scientists
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»احتمااًلاینموشــکازظرفیترســیدنبهنیویورکوبوســتونهمبرخوردار
است«1خبرگزاریدولتیکرهشــمالیمیگوید:»هدفازآزمایش،تأییدحداکثر
بردودیگرجوانبفنیاینموشــکبودهاستکهمیتواندیککالهکهستهای
سنگینوسایزبزرگراحملکند.«آزمایشهایمداومموشکیکرهشمالیباعث
شــدتمامهمســایگانکرهشــمالیدرحالتآمادهباشقراربگیرند؛کرهجنوبی
مبادرتبهبرقراریمانورنظامیباامریکاکرد،ژاپندســتبهدامانامریکاشدو
چینهم150هزارنیرودرمرزباکرهشــمالیمستقرکرد.استداللکرهشمالیاین

استکهدرمحاصرۀکشورهایمتخاصمقرارگرفتهاست.
برایبررسیرفتاربازیگرانسیاسیدرنظامبینالمللنظریاتبسیارزیادی
مطرحشــدهاســت.یکیازایــننظریهها،نظریۀبازیهاســتکــهبهگفتۀ
ریچارداســنایدر:2»وسوسۀشدیِددســتیابیبهطرحشناختهشدهوشستهرفته
برایتحلیــلوجوددارد.«یکیازایننظریات»بــازیباحاصلجمعصفر«
استکهدرآنبردوباختهایدوبازیگرسربهسرمیشود.ایننظریهبیشتردر
اگرنگوییم موردبازیگرانیکاربردداردکهازتواناییهایاظرفیتهایقابلتوجهـ
برابرـبرخوردارباشــند.درایننظریه،بردیاباختهریــکازبازیگرانبردیا
باختطرفدیگربحســابمیآید.ایننظریهدرموردکرهشمالیامریکاقابل
انطباقنیســت،چراکهظرفیتهایطرفینبرابرنیست.درموردایندوکشور
نظریه»بازیباحاصلجمعغیرصفر«کاربردبیشــتریداردکهدرآنبردیکی

)امریکا(بهیقینباختدیگری)کرهشمالی(است.

نظریه اول: بازی ترسوها یا چیکن گیم
درتحلیلشرایطکرهشمالیمیتوانبهنظریههایمختلفمتوسلشد.ازجمله

1.  Brad Lendon (July 2017 ,29), Test shows North Korea missile could hit LA, Chicago, analyst says, 
http://edition.cnn.com/29/07/2017/asia/north-korea-intercontinental-ballistic-missile-test/index.html
2.  Richard E. Snyder
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ایــننظریهها،نظریهبازیهاســتکهبازیترســوها3یکیاززیرشــاخههایا
زیرمجموعههایایننظریهاست.ایننظریهدارایچنداصلاستکهمیگوید:
»اگریکیبترسدوبهقولمعروف»غالفکند«دیگریمیبرد؛اگرهردوغالف
کنندهیچکسنمیبرد؛اگرهیچکدامغالفنکننداحتمالبرخوردزیاداست.«؛
بنابرایناصلاساســینظریهبازیهارفتاربخردانهاست.برخیدیگرمیگویند
مبانینظریهبازیهامبتنیاســتبربازیگر،کنشهــاوترجیحات؛بنابرایندر
قاموسامریکا،کرهشــمالیبازیگر/کنشگریاستکهکنشهایشویرانگرانه
اســتوترجیحشبقایخودبههــرقیمتی.درقاموسکرهشــمالی،امریکا
متجاوزیاستکههدفشفشــاربرکرهشمالیبرایترساندناینکشوراست.
براساساینفرض،استداللکرهشمالیایناستکهاگربترسدوعقببنشیند،
امریکاپیروزشــدهاست؛بنابراینبراســاسایننظریهتاکنونهیچطرفیبرنده
نبودهاســت)الاقلبهلحاظنظامی(،اماامریکاقطعًادســتبرتریدرفشــار
اقتصادیوقطعشریانهایحیاتِیمالیاینکشوردارد.ازسویدیگر،ازآنجا
کهرفتاراینکشــورمبتنیبررفتارهایهیجانیاســت،بنابرایــنآننوعتوازن
هســتهایکهدرروابطشــورویـامریکاوجودداشــت،درروابــطامریکاـ
کرهشمالیدیدهنمیشود،چراکههررفتارپرخاشگرانهایازسویامریکاممکن
استواکنشســختترکرهشمالیرابهدنبالداشتهباشــد.اینکشوردیگری
چیزیبرایباختننداردوهدفشبقایخودبههرقیمتیاست.بههمیندلیل

استکهامریکاتاکنونمتوسلبهاقدامنظامیعلیهاینکشورنشدهاست.
مبنایایننظریهایناســتکهاگریکطرفبترســد،منحرفشــودیا
عقبنشــینیکند،طرفدیگرپیروزمیدانخواهدبود.میتوانازجنبههایی
کرهشمالیدانست. ایننظریهراقابلکاربســتبهنزاعموجودمیانامریکاـ
درمنازعهفعلی،طرفترســیدهکرهشمالیاست.بازندهبهاستراتژیتهدید،
3.  Chicken Game
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ادبیاتتحقیروتوهینآمیز،رفتارهایپرخاشــگرانه،تهاجمیوبیثباتساز
رویمیآورد.کرهشــمالیباصدوربیانیههاییاعــالمکرددرصورتحمله
پیشــگیرانۀنظامیازســویامریکا،کالیفرنیا،سئولومناطقدیگرراهدف
قرارخواهدداد.اینکشــورهمچنینمیگوید:»بهجنگتمامعیارباجنگ
تمامعیاردیگرپاسخمیدهیموباجنگاتمیبهشیوۀخودمانپاسخخواهیم
دادودســتبهمقابلهایبیرحمانهخواهیمزد.«ازدیگرنمودهایترسدر
بازیگریکهدچاروحشــتشدهاستبسیجگســتردۀمردمیوتالشبرای
مشروعیتســازیباابزارهایوحشــتآفرینیدرداخلاست.رژهنظامی
گســتردهدرکره،رونماییازتجهیزاتنظامیوچنگودنداننشــاندادن
همگیحاکیازایناســتکهبازیگرترســوتالشداردتاقــدرتخودرابا
هوچیگریبهنمایشبگذارد،درحالیکهبازیگربرندهباحالتیازاعتمادبهنفس
وبهشــکلیخزندهپیــشمیآید.بازیگرترســو)دراینجاکرهشــمالی(با
پرخاشــگریلفظیمیگوید:»امریکاخشنتر،وحشیتروتهاجمیترشده

است...اگرآنهابخواهندآمادهجنگیم.«
نکتهقابلذکرایناســتکهآزمایشهایهســتهایکرهشــمالیدرحدو
اندازهاینیســتکهتهدیدیبرایهژمونبحســابآید.تمامتجهیزاتنظامی
کرهشمالیبازماندهازدورانجنگجهانیاست.کرهشمالیبیستوچهارمین
کشورجهانبهلحاظقدرتنظامیاست.آنچهبرایاینکشور»قدرت«بشمار
میآیدومیتواندبهآنببالدشــمارنیروهاینظامیآناســت.گفتهمیشــود
کرهشمالی13میلیوننیرویانســانیبرایشرکتدرجنگداردکهازاینمیان
حدود10میلیوننفرمناسبخدمتنظامیهســتند.اینکشورفاقدابزارهای
قدرتاست.تمامتجهیزاتنظامیاینکشورـازجملهتوانهستهایـهمچون

ترقهایدربرابرتجهیزاتوبرتریهاینظامیامریکاست.
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نظریه دوم: پنجره اورتون
نظریهدیگریکهمیتوانبهواســطۀآنتحوالتکرهشمالیوبازیقدرتدراین
کشــورراموردبررســیقراردادنظریهپنجرهاورتون1استکهبرگرفتهازنظریه
جوزفُاِورتون)1999ـ2003(درموردشکلدهیبهافکارعمومیاست.اورتون
معتقدبودسیاســتمدارانمعمواًلموضوعاتیرابیانمیکنندکهدرقابیاپنجره
منطبقبادیدگاهرأیدهندگانقرارداشــتهباشد.اومیگفت:»برایتغییرافکار
عمومــیاگرنتوانموضوعراتغییرداد،بایدمکانقابراتغییردادتاخواســت
سیاستمدارانداخلآنپنجرهقرارگیرد.«اورتونتغییرفکرجامعهوجابهجایی
پنجرهافکارعمومیراشــاملشــشمرحلــهمیداند:طــرحغیرقابلتصور؛2 
افراطــی؛3قابلپذیرش؛4معقــولوبدیهی؛5محبوبوپرطرفــدار؛6تبدیلبه
سیاستشدن،7بهطورمثالسیرطرححملهبهعراقدراینقالبقابلارزیابی
است.برایناســاس،اگرقرارباشدزمینهگذارکرهشمالیبهجنگرادرقالب
نظریهاورتونبررسیکنیمبایدبگوییمچنددههاستکهدولتامریکاتالشدارد
تاازشــررژیمکرهشمالیخالصشــود،امابرایاینخالصی،ابتدابایدافکار
عمومیآمادهســازیشــوند.اگرطیچنددهۀگذشــته،طرحبرهمزدننظام
کرهشمالی)بههرشــکلیوباهروسیلهای(امریغیرقابلتصورتلقیمیشد،
چنددههتکرارناماینکشــور،تحریمهایگســتردهعلیهآنوقراردادنناماین
کشــوردرصدربرهمزنندگانامنیت،صلح،وثباتبینالمللیاینتلقیراپیش
آوردکهمحافلفکریوتودههابایکگامعقبنشینی،ایناقدامراافراطیتلقی
کردند.برخوردبااینکشوردیگرغیرقابلتصورنبود،بلکههمهازافراطیبودن

1.  Everton Window Theory
2.  Unthinkable
3.  Radical
4.  Acceptable 
5.  Sencible 
6.  Popular 
7.  Policy 
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آنسخنمیگفتند،چراکهمیتوانستامنیتشرقآسیارابابحرانمواجهکند.
افزونبراین،بحرانهاییکهامریکادربازههایمختلفزمانیدرگیرآنبودبهاین
کشوراجازهنمیدادبهمسئلهکرهشــمالیبپردازد،چراکهخاورمیانهنقطهثقل
استراتژیامریکابودواینکشورباهراقدامامنیتبرهمزنیابیثباتسازدراین

بخشازجهانبهشدتبرخوردمیکرد.
موشــکپرانیهایکرهشــمالیوانفعالظاهریچینوروســیهشرایطرا
بهسرعتتغییرداد.بهنظرمیرسدالاقلدرمیانبرخیمحافلفکریوبخشی
ازتوده»ازبینبردنخطرســالحهایکشــتارجمعی«بــاتوجهبهتجربهلیبی
)تسلیممراکزهستهایقذافی(،عراق)حملهبهمرکزهستهایاوسیراک(وایران
)حلوفصلدیپلماتیک(امریقابلپذیرششــدهاست.اکنونکرهشمالیدر
سیبلچنینرویکردیقرارگرفتهاست.چنینبهنظرمیرسداززمانیکهترامپ
سکانکاخســفیدرادردستگرفتهاســت،واردفازچهارمشدهایم:معقولو
بدیهی.حملهنظامیامریکابهســوریهویمناینبــاوررابهوجودآوردهبودکه
کرهشمالیاحتمااًلسومینهدفامریکایترامپاست.تاکنونچنینحملهای
بهدلیلبرهمنخوردنفضایاقتصادیوامنیتمنطقهشرقآسیارخندادهاست؛
امابادرنظرگرفتناســتراتژیکالنامریکاوچرخشاینکشــوربهسویآسیا
)پاســیفیک(ودورییادســتکمبیتوجهیبــهخاورمیانه،بهنظرمیرســد
کرهشمالیدرنقطهثقلاستراتژیمهارامریکاقرارگرفتهاست.استقرارناوهای
امریکاییدرشــبهجزیرهومواضعبرخیســناتورهایامریکایینشانمیدهد

اکنونکرهشمالیواردفازمعقولوبدیهیدرنظریهاورتونشدهاست.
تقریبــًاازهر10امریکایی،4نفرمعتقدندکرهشــمالیتهدیدیفوریبرای
امریکاست.براساسنظرسنجیمشترکسیانان/اوآرسی،حدود37درصداز
پاســخدهندگانامریکاییکرهشــمالیرافوریترینواولینتهدیدجهانیبرای
امنیتملیامریکااعالمکردند.ایندرحالیاســتکهدرسال2013،اینرقم
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حــدود41درصدبــود.ازســویدیگر،همیننظرســنجیمیافزایــد:»میان
جمهوریخواهان،دموکراتهاومســتقلهااتفاقنظریوجوددارد:کرهشمالی
تهدیداســت.«برایناســاس،39درصدازجمهوریخواهــان،37درصداز
مســتقلهاو36درصدازدموکراتهاهمیناحساسرادارند.حدود67درصد
ازامریکاییهاهماعالمکردندحامیاستفادهازنیروینظامیعلیهپیونگیانگ
درحمایتازکرهجنوبیهستند.اینرقم6درصدباالترازسال2013است.این
نظرســنجیهمچنیناعالمکرد42درصدامریکاییبراینباورندکهلشگرکشی
امریکابهشبهجزیرهکرهاعتبارامریکاراخدشهدارکردهاست،اما56درصداین
مسئلهراردکردند.66درصدازدموکراتها،42درصدازمستقلهاو15درصد
ازجمهوریخواهــاننیزبانظردومموافقاند.چنینبهنظرمیرســدکهاکنون
کرهشمالیواردمرحلهمحبوبوپرطرفدارشدهباشدبهاینمعناکهگزینهنظامی
میرودکهبهگزینهایمحبوبتبدیلشــود؛البتهدرشــرایطفعلیودیدارهای
اوندرســنگاپوروویتنامونامهنگاریهایدوطرف،شــرایطفعاًلدر ترامپـ

مرحلهمحبوببهحالتوقفدرآمدهاست.

نظریه سوم: تئوری مرد دیوانه 
رفتارابهامآمیزوپنهانکارانهکرهشــمالیباعثشدهنظریهپردازانوکارشناسان
مسائلکرهبرایتحلیلتحوالتشبهجزیرهبهتئوریهایمختلفمتوسلشوند.
ظاهرًااینرفتاربسیاربهکاررهبرانکرهشمالیآمدهاست،زیراپنهانکاریاساسًا
ریشــهدرذاتاینکشوردارد.برخیناظرانمعتقدنداحتمااًلترامپودولتاو
بهتئوریمرددیوانه1رویآوردهاندوتالشدارندتامســیرریچاردنیکســونرا
دنبالکنند.اینتئوریمیگوید:»همانطورکهنیکســونتالشداشتتاهوشی
مین،رهبرزیرکویتنامشــمالی،رامتقاعدسازدکهاگرنتوانندجنگراخاتمه
1.  Madman theory
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دهند،انداختنبمبکاریاحمقانهاست،ترامپهمبههمانعادتقدیمیروی
آوردهاست،سختگیریمثلدیگرمقامات.«

بهنظرمیرسدتئوریمرددیوانهبرازندهدوگانهترامپـاوناست،چراکههر
دوسیاستپنهانکارییااستراتژیمشتبستهرادربرابریکدیگربهکارگرفتهاند.
مقاماتامریکاییظاهرًابرنامههاییدرذهندارندکهبهطورغیرمستقیماززبان
تیلرسون،وزیرخارجهوقتامریکا،بیانشد.اودرمصاحبهباان.پی.آر.اعالم
کرد:»مابهدنبالساقطکردنرژیمنیستیم؛بهدنبالاتحادسریعدوکرهنیستیم؛
فقطخواهانمنطقهایعاریازتسلیحاتهستهایدرشبهجزیرهکرههستیم«.
بههمیندلیل،برخیصاحبنظرانبراینباورندکهســخنانتیلرسوناشاراتی
غیرمســتقیمداردبهبرنامههایامریکابرایآیندهکرهشــمالی.پیامهایضدو
نقیضمخابرهشــدهازسویواشنگتنمبنیبراینکهامریکابهدنبالسقوطرهبر
کرهشمالینیســت،درکرهشمالیدرستبرعکساســتنباطمیشود.شباهت
دیگردرتئوریمرددیوانهایناستکهترامپاززمانرویکارآمدنلفاظیهای
بیســابقهایبهخرجدادهوازبرخیپیمانهایمنطقهایخارجشدهاست،اما
اندکــیبعدازمواضعخودعقبنشــینیمیکند.»اون«همبالفاظیتوانســته
حکومتخودراتااینجابرساند؛اصواًللفاظییکیازویژگیهاینظامرهبری

درکرهشمالیاستکهباعثشدهسلسلهخاندانکیمتاامروزدوامآورد.
اگرامریکاباعملگراییمیخواهدنشاندهدازتواناییحملهبرخورداراست،
کرهشــمالینیزدردورانکیمایلسونگیککشتیامریکاییرادرسال1968 
تصرفوفرمانســاقطکردنیکهواپیماراهمصادرکردکه31کشتهبرجای
گذاشــت.هفتســالپیشهمیکناوکرهایبهدستپیونگیانگغرقشد.
»اون«تــالشداردتاتئوریمرددیوانهراجااندازد.اوباکشــتنبرادرخوددر
مالزی،حملهسایبریبهشرکتسونی،واقداماتدیگرمیخواهددیوانگیخود
رانشاندهدتااحتمالحملهراکاهشدهد.ساقطکردنهواپیمایامریکاییدر
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دوراننیکسونبهدســتپیونگیانگاگرچهبزرگترینخســارتبهامریکادر
دورانجنگســردبود،بهدلیلترسازمشتعلشدنجنگکرهبهانتقاممنجر
نشــد.تئوریمرددیوانهنشانههایبیتصمیمیوبیخردیرهبرانسیاسیرادر

بطنخودنهفتهدارد.

نظریه چهارم: جنگ پیشدستانه 
ازسال2002وحتیپیشازآنیعنیزمانیکهایاالتمتحدهبهعراقحملهکرد،
بحثهاییدرمــوردویژگیها،کاراییوالبتهخطرهایگســتردۀحملۀنظامی
پیشدســتانه1علیهکشــورخصمدرکاخســفیدمطرحبود.ترامپهمهمچون
اســالفشســختتالشداردتابرنامههســتهایکرهشــمالیراباواردآوردن
فشــارهایغیرقابلتحملمتالشیسازد.کرهشــمالیاکنونبهخاریدرگلو
میماندکهنهمیتوانآنرابلعیدونهبیرونآورد.ترامپوبرخیاعضایســابق
وفعلیکابینهاوآشــکاراازگزینهایســخنمیگویندکهدرصورتشکســت
دیپلماسیممکناستبهکارگرفتهشــود:جنگپیشگیرانه2.نگرانیاصلیدر

میزانتلفاتیاستکهممکناستبرکرهجنوبیواردآید.
کرهجنوبی)اینمانوراز21اوتمورخ اززمانبرگزاریمانوردهروزهامریکاـ
30مرداد96بانام»نگهبانآزادیاولچی«برگزارشــد.اینمانورباحضور25 
هزارنیرویامریکاییودههاهزارســربازکرهایبرگزارشــدکههدفشدفاعاز
کرهجنوبــیدربرابــرحملهکرهشــمالیبــود(شبیهســازیهایکامپیوتریاز
درگیریهایفزایندهوشــایدپروازهایبیشــمارهواپیماهایهســتهایبدون
سرنشیننشانمیدادکاخســفیدمیخواهداینپیامرابفرستدکهگزینهنظامی

1.  Pre-emptive
2.  Preventive war



علیه توسعه 264

همچنانگزینهایجدیاست.
برخیمعتقدندبیشتراینحرفهاشایدخودنماییباشدوهدفشاقناعرهبر
کرهشــمالیوچیناستکهبارئیسجمهورمتفاوتیمواجهاند؛رئیسجمهوری
کهبهدنبالحلمســئلهکرهشمالیاست.اگرچهامریکاوکرهشمالیبااهدافی
متفاوتبهدنبالبرهمزدنوضعیتموجود1هســتند،چیــنبهدنبالحفظاین
وضعیتاست.شواهدنشانمیدهدترامپهیچقصدیبرایاستفادهازنیروی
نظامیندارد،امابهدنبالمتقاعدکردندشمنانومتحداناستومیلبهانجام
دادنکاریداردکهاسالفش)اوباما،بوشوکلینتون(آنراپرهزینهوخطرناک

میدیدند.اوگزینهنظامیرا»دارایارزشیچشمگیر«مینامد.
مکمســتر،درمقاممورخنظامی،اصرارداشتکهایاالتمتحدهنمیتواند
بههمانشــکلیکهشورویوچینراطیجنگســردمهارکرد،کرهشمالیرا
مهارکندیابازدارد.اینبرخالِفنتیجهگیریسیاستســازانارشدگذشتهاست
کهمیگفتند:»آنچهدربرابرقدرتهایهستهایبزرگمؤثرافتاد،برایکشوری
ورشکســتهوویرانبهلحــاظاقتصادیکهزرادخانهچندانــیهمنداردکفایت
میکند.«ژنرالمکمستروسایرمقاماتدولتیایندیدگاهقدیمیرابهچالش
کشــیدهاندکههیچراهحلنظامیواقعیبرایمســئلهکرهشمالیوجودندارد؛
اگرچهآنهابهتعبیرجیمزمتیسمیپذیرندکهایناقداموحشتناکخواهدبود.
امریکاوکرهشــمالیرویلبهتیغراهمیروندوهرلحظهامکاناصطکاِک
منتهیبهجنگهست.بااینحال،مقاماتنظامیامریکابرخالِفتوییتهای
ترامپســعیمیکنندازخطقرمزعبــورنکنند،امااعــالمکردهاندنیروهای
امریکاییمستقردرمنطقهآمادگیکاملبرایپاسخدادندارند.رکستیلرسون،
وزیرخارجهوقتنیزازگزینههایبدسخنمیگفت.جیمزمتیسهمگفتهبود:
»اگرکرهشمالیموشکیبهسویخاکامریکایامتحدانماشلیککند،سریعًا
1.  Status quo



265نظریــه ها چه می گویند؟

اقداماتخاصیبرایخنثیکردنآنانجامخواهیمداد.«
دردورهایکهمتیسبرسرکاربود،احتمالکهازسخنانشاستنباطمیشد
ایــنبودکهاودرهارابهرویحملهمســتقیمیاخرابکاریســایبریامریکاباز
گذاشــتهاستتابهاینوســیلهپیشازپرتابموشکازسویکرهشمالی،این
موشــکهاراازکاربیندازدونابودســازد.ایناحتمالممکناستبهعملیاتی
وسیعترختمشود؛عملیاتیکهزنجیرهکشتن2نامداردوبرگرفتهازبیانیهمشترک
کرهجنوبیاســتبراینابودیسیســتماتیکســایتهاینظامیکره امریکاـ
شمالی،مراکزهستهای،فرماندهیوکنترلاینکشور.مقاماتارشدامریکایی
میگویند:»طراحاناینعملیاتبهکاراییواجراییشدنسریعآنتردیددارند.«
اگرچهاینطرحطبقهبندیشــدهاســت،هدفشنابودیسیستماتیکتوانایی
کرهشمالیبرایتهدیدکرهجنوبی،ژاپنوامریکاست.درمیانبدبینانبهحمله
پیشدســتانه،استفنبنن3بودکهازکاخســفیداخراجشد.اودرمصاحبهایبا
آمریکنپروسپکتگفتهبود:»هیچراهحلنظامیبرایمسئلهکرهوجودندارد.«
ژنرالمکمستراینمسئلهراباسوزانرایس،سفیرامریکادرسازمانملل
دردوراناوباما،درمیانگذاشت.رایسدرمقالهایدرنیویورک تایمزنوشت:
»جنگپیشگیرانهحماقتاست.«رایسدرمقالهخودنوشت:»تاریخنشان
میدهدکهمیتوانیمتســلیحاتهستهایدرکرهشمالیراتحملکنیم،درست
همانطورکههزارانسالحهستهایشورویطیجنگسردراتحملکردیم.«
بااینحال،دســتیارانترامپمیگویند،رهبرکرهشــمالیبرخالِفشــوروی
غیرقابلپیشبینیاست.بهگفتۀمقاماتآشنابامسائلکرهشمالی،آنهااین
احتمــالرامطرحکردهاندکهانگیزهواقعیکرهشــمالینهرقابتکهباجگیری
اســت.دستیارانترامپمیگویند:»کرهشمالیباتهدیدبهزدنلسآنجلسو

2.  Kill-Chain
3.  Stephen Benn
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شیکاگومیخواهدامریکارابترساندوبهاینوسیلهکمکهایبیشتریدریافت
کندیــاتردیدهاییدرژاپنوکرهجنوبیبرانگیزدکــهدرصورتوقوعجنگ،
امریکابهیاریآنهابرنخواهدخواســت.«استراتژیســتهایکاخســفیدو
پنتاگــونالبتهفکرگزینههــایدیگریغیرازحملهنظامیهســتند.عالوهبر
خرابکاریســایبری،دوگزینهدیگرهممطرحاســت:1(شــورشفراگیردر
کرهشمالیودرنهایتورودنیروهایامریکایی،چینی،وکرهجنوبیبراییافتن
تسلیحات)کهبایددرموردچندوچونآنترتیباتیدادهشود(؛2(وسوسهبرخی
افسرانبرایاجراییکانفجارهستهایکهموجبتالفیامریکاومتحدانش
میشــود.تماماینگزینههادرکاخســفیدوپنتاگوندرحالبررســیاند،اما
احتمالاندکیهســتکهکیمتنبهتســلیمبرنامههســتهایخودبدهد،زیرا
تسلیحاتهستهایرابیمۀخودمیپندارد.بروسبنت،متخصصکرهشمالی
درمؤسسهرندمیگوید:»چیزیبهنامحملهجراحیگونهوجودندارد،چراکه

واقعًانمیدانیمتسلیحاتهستهایکجاهستندوتبعاتآنچیست.«

نظریه پنجم: »کیم« در کسوت »قذافی« 
دیدگاهدیگربراینباوراست،»کیمجونگاونازنسلسومدیکتاتورهاییاست
کــهدردهۀ30عمرخودقرارداردودرآســتانههســتهایکردنموشــکهای
بالســتیکخوداست.«ســؤالیکهمطرحمیشودایناســتپارانویا،ترسو
مشکلاساسیکیمدرچیست؟وقتیاوکاریانجاممیدهدیاسخنیمیگوید
جهانبالفاصلهرویســخناناوزوممیکند.اینســؤالبــرایجامعهجهانی
مطرحاســتکهآیااومردیدیوانهاست؟آیاسرنوشتمعمرقذافیراپیشروی
خودمیبیند؟آیااوبهعواقبتراژیککارهایشفکرکردهاست؟نیکرابرتسون،
درتحلیلیبرایسی.ان.اننوشت:»زمانیکهرژیمقذافیدرحالسقوطبود،
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درلیبیبودموبابرخیازمشاورانعالیاوصحبتمیکردم.آنهامعتقدبودند
غرباجازهســقوطقذافیرانمیدهد.آنهاحتیمیگفتندانگلیسهمحامی
آنهاست.رژیمقذافینهتنهابابریتانیادربازداشتمظنونانتروریستیهمکاری

کردهبود،بلکهکلبرنامۀهستهایخودرانیزتسلیمکردهبود.«
رابرتسونمعتقداست:»درنهایتهمینغربرژیمقذافیرابمبارانکردواو
رابهزیرکشید.گوییسرنوشتقذافیدرذهن»اون«درغلیاناست.ظاهرًادر
پسذهن»اون«اینمسئلهوجودداردکهاگرباغربکنارآیدوسالحهستهای
خودراتسلیمکند،چارهایجزسرنوشتقذافیندارد.ممکناستچندسالی
اجازهتنفسبهاینکشــوردادهشــود،امادرنهایتبایکبهانه»اون«همچون
قذافیبهزیرکشیدهمیشود.آیا»اون«میترسدبهسرنوشتقذافیدچارشود؟
قذافیدرنهایتازلولهفاضالببیرونکشــیدهشدوخشمنسلهاییازمردان
کشورشیقهاوراگرفت.اوبیشاز30سالکشورخودرادرترسوارعابنگه
داشــتهبود.باکمکناتوتمامآنترسسیســالهناگهانفروریخت.درنهایت

اسلحهطالییاشبهسرقترفتویکجوانباهماناسلحهاوراکشت.«
اینتحلیلگرسی.ان.انمیافزاید:»امادردوراناون،دانشمندانوافسران
نظامیکرهایزندگیبهتریدارند،زیرابهامتیازاتخاصیدسترسیدارند.نقش
ورتبهدرکرهشــمالیولیبیحرفاولرامیزند.قذافــیبهنزدیکانشپاداش
مــیداد،اماوقتیورقبرگشــتهمانهابهدشــمنانخونیاوتبدیلشــدند.
کرهشمالییکتفاوتبالیبیداردوآنداشتنسالحهستهایاست.درکشوری
کهفرماندهانارشدنظامیبااندکخطاییدربرابرگلولهتوپتکهتکهمیشوند
روشــناستکهبااندکتکانشیهمهچیزبهمبریزد.کیممعتقداستباداشتن
سالحهستهایمیتواند،حتیمخالفانداخلیرابهزانودرآوردوکارتنهاییرا
روکند،اماغافلاستکهسربزنگاهممکناستهمانهاکهفرمانهستهایرا
دردســتدارند،علیهاوبشورند،درموقعمقتضیتسلیحاتهستهایراازکار
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بیندازند،یادربهترینحالتآنرابهکارنگیرند.ظاهرًادرذهنکیماینمســئله
میگذردکهباداشــتنقدرتبازدارندگیمیتوانددشمنرابازدارد،اماآیافکری
بهحالنیروهایداخلیکردهاست؟شــایداگربهپیشنهاداتامریکافکرکند،

سرنوشتبهتریدرانتظارشباشد.«

نظریه ششم: تصمیمات غریزی
دونالدترامپدرمواضعخوددرارتباطباکرهشــمالینوســانزیادیدارد.این
نوســاندرموضعگیریهاباعثشدهاست،کارشناســاننتوانندرویهدرستیا
منسجمیرادرسیاستدولتترامپدرخصوصکرهشمالیدنبالکنند.تاکنون
هیچیکازرؤسایجمهورامریکابهدنبالدیداربارهبرانکرهشمالینبودند،اما
ترامپاینکارراکردوتابویدیدارنکردنبارهبرانکرهشــمالیراشکست.این
اقدامترامــپبیانگرنوعیخرقعــادتدررویکردهایاوســت.بااینحال،
رئیسجمهــورامریکاگاهیســخنیمیگویدکهباعــرفدیپلماتیکجوردر
نمیآید؛بنابراینبرخیدستگاههامانندوزارتخارجهجورسخناناورابهدوش
میکشــندوبعضًادرپیاصالحسخناناوبرمیآیند.شاناسپایسر،سخنگوی
مطبوعاتیوقتکاخســفید،گفتهبود:»تازمانیکهکرهشــمالیرفتارخودرا
اصالحنکند،دیداریدرکارنخواهدبود.«اینمواضعباعثشدتانیویورک تایمز 
درگزارشــیبهاینمســئلهبپردازدکــهتصمیماتترامپبیــشازآنکهکاری

کارشناسیشدهباشد،برخاستهاز»تصمیماتغریزی«اوست.
پیشنهادهایغیرمعمولترامپنشانمیدهدشایداوبهخودوتواناییهایش
برایمعاملهباهرکســیاطمیناندارد.اززمانتأســیسکرهشــمالیبهدست
کیمایلســونگتاکنون،هیچیکازرهبرانامریکاسخنیازدیدارباسراناین
کشــوربرزباننیاوردهبودند،اماترامپاینکارراکرد.کریستوفرهیل،کهیکی
ازمذاکرهکنندگانارشــدوســپسنمایندهویژهرئیسجمهورامریکادرمسائل
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شبهجزیرهبود،میگفت:»رهبرکرهشمالیبسیارمفتخروشادمانخواهدبودکه
بهعنوانرهبریککشورهستهایبهدیدارترامپبرود.«

ترامپهمچنانبهاســتراتژیسنتیسفتوسختکردنفشاراقتصادیبر
کرهشمالیوهمزمانبهپیشبردندیپلماسیدلبستهاست.تنهافرقدیپلماسی
اوبادیپلماسیسایررهبرانامریکاایناستکهتعدادیکشتیوناوجنگیروانه
شبهجزیرهکردهوتهدیدنظامیراهمچونشمشیردامولکسبرسر»اون«نگه
داشــتهاســت.اگرچهترامپدرمصاحبهایـپیشازدیداربارهبرکرهشمالی
اعالمکردهبود»درگیریبســیاربسیارشــدیدممکناست«.جولاسسیت،
متخصصکرهشمالیدردانشگاهجانهاپکینز،معتقداست:»چینیهابهترامپ
گفتهاندبایدبااینآدمهابیشــترمذاکرهکنید.«جولســیتکسیاستکهدر

دولتکلینتونموفقشدتوافق1994راباکرهشمالیمنعقدکند.
برخیبــراینباورندترامپیاشــجاعتواعتمادبهنفــسدررویکردهای
سیاســتخارجیداردیابرحسبغریزهتصمیممیگیرد.شواهدنشانمیدهد
رئیسجمهورامریکادرقبالتهدیداتکرهشمالیبیشتربرمبنایغریزهتصمیم
میگیردتادرکدرســتازشرایط.دیپلماسیشــخصیاوونشاندادنشاخۀ
زیتونبهرهبرکرهشمالیاگرچهزمینهسازدودیداروتبادلچندنامهشدهاست،
نتوانســتهگرهتحریمهایاقتصادیکرهشــمالیومنطقهعاریازتســلیحات

هستهایرابگشاید.
رئیسجمهوریامریکااکنوناختیارداِرچمدانسیاهاست.اینچمدانساده
فقطدارایچندکلیدیادکمهاســتاماامنیتکرهزمینبهآنبستگیدارد.این
چمدانبهرئیسجمهوراجازهمیدهدتادرصورتلزومواحساستهدید،فرمان
جنگوشلیکموشکهایهستهایراصادرکند.درواقع،اینچنددکمۀساده
کلیدقدرتاتمیامریکاستکهدردستانرئیسجمهورقرارگرفتهاست.ترامپ
براینباوراســتکهرؤســایجمهوریقبلیامریکاطی25ســالگذشــته
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نتوانســتهاندکرهشــمالیرامهارکنند.آنهاهموارهازمذاکــرهایدمزدهاندکه
هموارهبادرهایبســتهکرهشمالیمواجهشدهاســت؛بنابرایناوضمناینکه
آرایشنظامیگرفتهاســتوبهکرهشمالیاخطارمیدهدوبرایاینکشورخط
ونشانمیکشدتانشاندهد»جدی«است،همزمانمیگوید:»هموارهمذاکره
رادرنظرداریم.منهممثلرؤسایجمهورقبلیاوباما،بوشوکلینتونمذاکره

میکنم،امااینمذاکرهزمانداردوبیانتهانیست.اکنونوقتآناست«.
مارکاســتیل،گزارشگرایندیپندنت،نوشــت:»بازیترامپـاونبهبازی
فکاهیمیماند.«اومعتقداســت:»اکنونجهاندردستدومضحکافتاده
استکهازجنگجهانیسومسخنمیگویند.درداستانهایتخیلی،جهانبه
دســتدیکتاتورهاییوحشیبهپایانمیرســدکهرویتانکهانشستهاندودر
موردامپراتوریشــانرجزخوانیمیکنند.طنزتاریخاینجاســتکهاکنوناین
چهرههایمضحکداســتانهایتخیلیجامهحقیقتبرتنکردهاندویکیدر
واشــنگتنودیگریدرپیونگیانگحاکماســت.«آنجاکهجیمزمتیس،وزیر
دفاعوقتامریکا،گفت:»اگرکرهشمالیبهخواستههایآمریکاپاسخندهد،با
»پایانرژیمخودونابودیمردمآن«روبهروخواهدشــد،«آنهانهتنهامردماین
کشورکهرژیمراهمازمیانخواهندبرد.استیلبراینباوراستکهایندرگیری
رســانهایو»هلمنمبارزطلبیدنهایرسانهای«اســت.وقتیترامپفریاد
میزد:»منتویکلهتوپســرچاقالویاالغمیزنم«،بدیهیاســتکهواکنش
رهبرکرهمشــابهاوباشــد:»حرفهایاینمردکرویمخارتشکرهشــمالی
اســت.«ظاهرًادراندیشــهترامپآرماگدونهســتهکلیدخــوردهواینبارنه

خاورمیانهکهکشوریدرشبهجزیرهکرههدفاوست.

نظریه هفتم: آرماگدون هسته ای
باتوجهبهتحوالتشبهجزیره،آیامیتوانگفتآرماگدونهستهایدرراهاست؟
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نمیتوانپاســخیسادهبرایاینپرسشدشواریافت؛یکیجنگراعاملبقای
خودمیداندودیگریجنگراعاملتقویتاقتصادیکشورش.کرهشمالیدر
دورانرهبریکیمجونگاونحدود80آزمایشموشــکیانجامدادهاست،اما
درهیچیکازاینآزمایشهابهطوررسمیومشخصجاییراهدفاعالمنکرده
بود؛فقطیکباررسمًاگوامراهدفاصلیخوداعالمکرد.باتوجهبهاینکهگوام
محلاســتقرار160هزارنظامیامریکاییوخانوادههایشــاناستوبخشیاز
بمبافکنهایاستراتژیکامریکادراینجزیرهقرارگرفتهوموشکهایتادنیز
بهطورکاملدراینجزیرهعملیاتیشدهاست،حملهبهاینجزیرهبهمثابۀاعالن

جنگبهامریکاتلقیمیشود.
درآرماگدونهستهای،کرهشمالیسالحهستهایرانشانیازغرورملیوبقا
میپنداردوبراینباوراستکهتحریمهابخشیازتوطئۀامریکابرایزمینزدن
اینکشوراست.روزچهارشنبه18مردادماه96،رهبراینکشور100هزارنفراز
نیروهــایدولتیراواداشــترژهایدرحمایــتازاوترتیبدهنــد.روزنامه
رودونگ سینمون،چاپکرهشمالیهمدرگزارشی6صفحهایباعنوان»تاپای
جاندردفاعازســرزمینپدری«نوشت:»بایددرراه»پدر«و»سرزمینپدری
بهقیمتجانهمکهشــدهایســتاد.«روایتدیگریهمهستکهمعتقداست
هدفازرفتارهایتهاجمیکرهشــمالیدرخواســتازامریکابرایبخشــش
پیونگیانگاست.کیمدونگیوب،تحلیلگردرمؤسسهمطالعاتخاوردوردر
دانشگاهکیونگنامدرسئول،معتقداست:»درمیانتمامایناعتمادبهنفسهاو
جرأتها،کرهشمالیبهطورمتناقضازامریکامیخواهدتابهاینکشورکمک

کندتاخودزنیرامتوقفسازد.«
جفریلوییس،مدیربرنامهمنعاشــاعهشــرقآســیادرمؤسسهمطالعات
بینالمللمیدلبریدرمونترری،درفارنپالیسینوشت:»کرهشمالی6آزمایش
هستهایانجامدادهاست.آنجاکهترامپبه»پسرچاقالو«اشارهمیکند،شاید
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ســخناوکنایهایباشدازیکجنگهســتهای.»مردچاق«اسمرمزسومین
بمبهســتهایآمریکاستکهدرسال1945رویناگازاکیژاپنانداختهشد.«
جفریلوییسمعتقداســت:»پایگاههایهســتهایکرهشمالیبهشکلیبسیار
پراکندهوزیرکوههاتعبیهشدهاست.«اومعتقداست:»اینکشورریسکفنی
وامنیتیرابرایرسیدنبهسالحهستهایقابلکاربردپذیرفتهاست.«اومعتقد
است:»فراریاناینکشورنیزسالهاپیشاطالعدادهبودندکهاینکشوردرحال
آزمایشهستهایاست.«واشنگتنپستدردوگزارشکهدرژوئیه2017منتشر
کردبهدونکتهاشارهداشت:دراولینگزارشمورخ28ژوئیهاعالمشدکرهشمالی
سالحهستهایبرایموشکهایبالستیکتولیدکردهاست.دراوایلژوئیههم
اعالمشداینکشــور60بمبهســتهایدارد.اومعتقداستوقتیکرهبهاین
سطحرســیده،دیگردرخواستازاوبرایمتوقفســاختنبرنامههایشامری

عبثاست.

نظریه هشتم: حمله همه جانبه 
آیاامریکابازندۀتحوالتشبهجزیرهکرهاستیابرنده؟آیابازدارندگیهستهایبه
پایانخودرســیدهاست؟یکدیدگاهبرایناستکه»وضعیتبدونبرنده«تنها
گزینهایاســتکهمیتوانمتصورشــد.اگرامریکادرحالآمادهســازیبرای
اجرایحملهپیشدســتانهباشــد،چنینحملهایتلفاتیزیــادبههمراهخواهد
داشــت.اینحملهمستلزمحملهســریعوچندُبعدیاستکهشدتآنبایددر
هماندقایقاولروشنباشد.جریهندریکس،کاپیتانبازنشستهومحققمرکز
نیــوآمریکنســکیوریتی1معتقداســت:»احتمااًلاینحملهمســتلزمچندین
تهاجمیکرهشمالیاست. اســتراتژیباهدفخنثیکردنقابلیتهایدفاعیـ
برایخنثیکردنقابلیتموشــکهایهوابهزمیناینکشــور،امریکانیازمند
1.  New American Security
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استفادهازبمبافکنهایاف22،اف35وبی2استکهبایددرکنارجنگندههای
اف15واف16کرهجنوبــیوژاپنآمادهعملیاتشــوند.«هندریکسمعتقد
است:»عملیاتامریکامستلزمانتقالجنگندههایدیگریهمهستتادستبه
حملۀسریعبزنند.همچنینپایگاههایهواییدرکرهجنوبیوژاپننیزبایدفعال
شوند.عالوهبراینپایگاهگوامنیزبابمبافکنهایبی1،بی2وبی52بایدآماده

واکنشسریعباشند.
درشــرایطیکهامریکاومتحدانشمشغولحملههواییسریععلیهاهداف
پیونگیانگهستند،کشــتیهایجنگیامریکاییمستقردرژاپنوشبهجزیره
کرهنیزبایدباشلیکموشکهایتوماهاوکسایتهایموشکیوسیستمهای
دفاعهواییاینکشورراهدفقراردهندوازکاربیندازند.اینکشتیهابایدآماده
پاســخهستهایالزمهمباشــند.افزونبراین،امریکابایدهمزمانوبااقدامی
حسابشــدهواردجنگسایبرینیزبشودتادربرنامههایتسلیحاتیاینکشور
اختاللبهوجودآورد.«باتماماینتفاصیل،هندریکسمیافزاید:»امریکاباید
اطمینانیابدکهازبمبها،موشکهاوجنگندههایمسلحبهجنگالکترونیک
براینابودییااختاللدرسیســتمهایهواییکرهشمالیبرخورداراست.تمام

اینهابایدپیشازپروازبمبافکنهایغولپیکربی1باشد.
درهماندقایقاولحمله،جنگندههاوسایرتجهیزاتامریکاییدرهمراهی
کاملبامتحدانبایدهزارانتونلموشــکیراازکاربیندازد.«جوسیرینسیون،
رئیسپالگشیرفاند2،سازمانیکهبرایمتوقفساختناشاعههستهایفعالیت
دارد،میگوید:»مســئلهضربهزدنبهکرهشمالینیست،بلکهچیزیاستکه
پسازحملهرخمیدهد.«اومعتقداســت:»ممکناستپسازحملهواکنش
کرهشمالیبیحســابباشد.تخمینهانشانمیدهدصدهاهزارنفرازساکنان
کرهجنوبیدرهمانســاعتهایاولیهجنگبهواســطهموشکها،راکتهاو
2.  Ploughshare Fund
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توپخانهکرهشمالیکشتهخواهندشد.اگرجنگبهسطحهستهایبرسد،تلفات
بالغبردههامیلیونتنخواهدشدوموجبنابودیاقتصادیازدهمجهانخواهد

گردید.«
اومعتقداست:»حملهبایدآخرینراهحلباشد.بااینحال،برخیمعتقدند
هنوزنشانهایازضربهاولیاحملهپیشدستانهبهچشمنمیخورد،چراکهچنین
اقدامیمستلزمآمادهسازیهایگستردهدرآرایشنظامیامریکاومتحدانشدر
آسیاســت.«هندریکسبراینباوراست:»آمادهســازیبرایجنگتمامعیار
هفتههایاماههاطولمیکشــد.اولینگامدراینحملهتمامعیارایناســتکه
کرهجنوبیوژاپناطمینانیابندامنیتآنهاتأمیناستوبهطورکاملدربرنامه
اقــدامنظامیامریکاواردشــدهاند.گامدیگرایناســتکههــزاراننظامیو
غیرنظامیامریکاییازمنطقهخارجشوند.اگرایناتفاقرخدهد،میتوانبهاین
باوررسیدکهدرمسیرجنگتمامعیارحرکتمیکنیم.«سناتورلیندسیگراهام
میگوید:»هرگاهدیدیدوابســتگاننظامیمــاکرهجنوبیوژاپنراترککردند،
بدانیدکرهشمالیازخطقرمزعبورکردهاستوماآمادهاقدامنظامیهستیم«.

سناریوهای دیگر
برایدرکاینکهآیانزاعتمامعیاردرشــبهجزیرهمحتملاســتیاخیر،جفری
لوییس،مدیربرنامۀخلعســالحدرشرقآســیادرمؤسسهمطالعاتبینالمللی

میدلبوری،بهچندسناریواشارهمیکند:
1.کرهشــمالیباورکندامریکاقصدحملهپیشــگیرانهداردودستبهکارهای
دیوانهواربزند:همهچیزدراینکشــورحولاینتصورمیگرددکهممکناســت
موردحملهقراربگیرندواینکه»اون«ممکناستبهسرنوشتقذافییاصدام
حسینتبدیلشود؛امایکتفاوتهست:»اون«بهسالحهستهایدستیافته
اســت.حقیقتایناستکهکرهشمالیتمرینهاییراانجامدادهکهبراساسآن
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ازآمادگیهدفقراردادنپایگاههاوســایراهدافامریکاییبرخورداراســت.
تئوریکرهشــمالیایناســتکهدرروزاولجنگبالقوهباامریکااگرازسالح
هســتهایـعلیهکرهجنوبییاژاپنـاستفادهکنند،لطماتآنشدیدوویرانگر
خواهدبودواینموضوعدیگرانراازتجاوزدرآیندهبازخواهدداشت،امامسئله
ایناست،برایاینکهایناســتراتژیکارگرباشد،کرهشمالیابتدابایدحملهرا
شــروعکند.ازآنجاکهترامپغیرقابلپیشبینیاست،کرهشمالیممکناست

تصمیمبهانجامحملهبگیردتامانعواکنشامریکاشود.
2.کرهشمالیلفاظیهایدیگریراشروعکندوتاجاییپیشبرودکهکرهجنوبی
واکنشنشــاندهد،ایناتفاققباًلهمتکرارشدهاست.حملهبهقایقهایکره
جنوبی،حملهتوپخانهایبهسواحلســئول،کارگذاریمینهایدریایی،وارد
آوردنتلفاتبهسربازانکرهجنوبی؛بنابراینپیونگیانگممکناستبهمحک
زدنمحدودیتهایخودوتوانمندیطرفمقابلبپردازد.دراینســناریوهدف
ایناستکهکرهشمالیتاجاییبهتحریککرهجنوبیرویآوردکهسئولمجبور
بهواکنششود،اماسئولبازهمازسالحهستهایاینکشوربیمدارد.آنهاروی

قابلیتهایخودکارمیکنندکهدرصورتلزوم»اون«راهدفقراردهند.
3.ورودامریکابهمرحلهایکهنتواندآنراجمعکند:دراینسناریوممکناست
رخدهد.اگرترامپبهمرحلۀ یاحتیبدترازآنـ اتفاقاتعراقدرســال2003ـ
تغییررژیمدرکرهشمالیبرسدوآنراتنهاگزینهبداند،ممکناستنبردنظامی
رخدهد.تیلرسوندرمصاحبهایاعالمکرد:»ترامپتصمیمداردکرهشمالیراتا
جاییمنزویســازدکهاتفاقیشبیهبهآنچهدرسال2003درعراقبهوجودآمد
برایاینکشــوررخدهد:جمعکردننیرودرمنطقه،تشکیلمتحدانیجدید،
اخذاجازهاینیمبندازکنگرهبرایاســتفادهاززوروبقیهماجرا.دریکچشم
برهمزدنی،درگیرجنگشــدهایم.«لوییسمیگوید:»نگرانیمنایناستکه
ترامپدرمســیربوشگامبــرداردوخودراواردبحرانیکنــدکهخروجازآن
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بهآسانیمیسرنیست.«
4.تداوموضعیتفعلیوآغازمســابقهتسلیحاتی:اکنونمسابقهتسلیحاتیدر
زمینۀموشکهایکروزدرآسیاشروعشدهاست.چین،کرهجنوبیوتایواندر
اینمسیرقرارگرفتهاند.کرهشمالیموشــکهایبالستیکهمدارد.تنهاژاپن
اســتکههنوزواردبازینشــدهاســت.ژاپنمبادرتبهخریدموشــکهای
تاماهاوکازامریکاکردهاستکهقابلیتهایتهاجمیژاپنراافزایشمیدهد،
واینهشــداریاستبهکرهشمالیوچین.شایدیکیازهدفهایکرهشمالی
واردکردنژاپنبهرقابتتسلیحاتیومنازعهمنطقهایباشد.هدفبیثباتسازی
منطقــهوایجــادزنجیرهایازپیامدهایمخرباســت.یکیدیگــرازاهداف
کرهشمالیممکناســتگلآلودکردنآبباشــد؛یعنیبابهجانهمانداختن
کشورهایمنطقهوواردکردنآنهابهمسابقهتسلیحاتی،خودکناربکشدوتوپ

رابهزمینرقبابیندازد.
5.فروپاشیاحتمالی:اینفرضیهبرایقدرتهایمنطقههممطلوباستهم
نامطلوب.مطلوبازاینجهتکهخطروجودرژیماستالینیســتیونظامیاز
میانبرود،امامنطقهراباســیلگرســنگانمواجهمیسازدوپیامدهایامنیتی
دیگریباخودمیآورد.بااینحال،جناحهاینظامیدرداخلممکناستوارد
کشــمکشقدرتشوندودراینسناریوممکناستکشورهایمنطقهبهعالوه
امریکاورودکنند.اگرکرهشمالیفروبپاشد،اینفروپاشیشبیهبهآلمانشرقی
نخواهدبود،بلکهشباهتهایبسیاریبهبوسنی،سوریهولیبیخواهدداشت.
اینیعنینیروهاینیابتیواردمیدانمیشوندوخألقدرتبهوجودمیآید.نکته
مهمایناســتکهاگررژیمفروبپاشــد،بایدقدرتیوارداینکشــورشودوبه

تضمینامنیتسالحهایهستهایبپردازدواینکارآسانینخواهدبود.
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سناریوهای کره جنوبی در برابر همسایه شمالی
سؤالاساسیدرمحافلآسیاییاکنونایناست:آیااصاًلکرهشمالیمبادرتبه
آزمایشهســتهایخواهدکرد؟یااینکشوربلوفمیزندوبهدنبالمحکزدن
رقباست؟یکچیزروشناست:ســئولدرتیررسارتشکرهشمالیاست؛اما
کرهجنوبینیزبیکارننشســتهاســت.رایــانپیکرلدردیلیکالر1مینویســد:
»کرهجنوبیاستراتژییاسیستمدفاعسهمرحلهایرادربرابراقداماتکرهشمالی

تدوینوطراحیکردهاست:
1.گزینۀحملهیاضربهپیشــگیرانهبرایازبیــنبردنقابلیتهایتهاجمیکره
شمالی.سیســتمحملهیاضربهپیشگیرانۀزنجیرهکشــتارنشانههاییازپرتاب
هســتهایقریبالوقوعراکشــفمیکندوسایتهایهســتهایکرهشمالیو
پایگاههایموشکیراباموشکهایکروزوسایرتسلیحاتهدفقرارمیدهد.
امریکاوکرهجنوبینیزبرنامهپاسخمشترکیبهناماوپلن5015 2دارند.اینبرنامه
مخفیانهبودهوظاهرًامکملیاتقویتکنندهاوپلن5029 3)ایجادبیثباتیداخلی
درکرهشمالی(واوپلن5027 4)آمادهسازیبرایجنگتمامعیار(است.ظاهرًا
اوپلــن5015بهدنبالضربه/حملهپیشــگیرانهبهمراکزوتســلیحاتنظامی

اساسیواحتمااًلرهبریکرهشمالیاست.
2.فازدومسیستمدفاعهواییوموشکیکره5استکهبرایممانعتازشلیک
موشکهادرآیندهطراحیشدهاست.امریکاباتجهیزکرهجنوبیبهموشکهای
تادعماًلتوانعملیاتیارتشسئولراباالبردهاستواینیکیازدالیلیبودکه
کرهشــمالی4موشکبهدریایژاپنشلیککرد.اینموشکقادراستصدها
مایلآنســوترموشــکهارادرترمینالهاومخفیگاههایخودنابودســازد.

1.  Dailycaller 
2.  Oplan 5015
3.  Oplan 5029
4.  Oplan 5027
5.  the Korea Air & Missile Defense (KAMD) 
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درواقع،پیشازپرتاباولیهموشــکازسویکرهشمالی،اینموشکهاازتوان
منهدمکردنآنهابرخورداراست.عالوهبراین،امریکانیزناوهایرزمیخودرا
درشبهجزیرهنگهداشتهاستتاشلیکموشکهایدشمنرارصدودرصورت
لزومآنهاراخنثیسازد.کارشناسانامریکاییمیگویند:»هرگونهحملهمحدود

کرهشمالیبااقدامنظامیقاطعوگستردهامریکامواجهخواهدشد.«
3.اگرچهژاپنوکرهجنوبیهمارتشهایخودرادارند،اینارتشهابهشــدت
متکیبهکمکهاومشاورههایامریکاست.بااینحال،سومینفازطراحیشده
ازســویســئول»تنبیهگســتردۀکرهوانتقام1«نامداردکههدفآناستفادهاز
نیروهایویژهبرایفلجکردنهمسایهشمالیونابودیوحذفرهبراینکشور
است.فازســومبرانهدامکاملمراکزاساسیپیونگیانگمتمرکزاست.هدف
اینفاز»خاکســترکردنپایتختکرهشمالیوحذفآنازروینقشهاست«.با
تماماینتفاصیل،شــرایطدرمنطقهبحرانیاســت.هراقدامدورازعقالنیتی
تبعاتیناخواســتهوگســتردهبرایاینمنطقهبهدنبالدارد.صرفنظرازحمله
نظامیبهپیونگیانگ،آنچهازهمهچیزمهمتراســتفروپاشــیدرونیدراین
کشوراستکهممکناست24میلیونگرسنهرادرسراسرمنطقهپراکندهکندکه

ایننیزپیامدهاییغیرقابلپیشبینیخواهدداشت.
4.کرهجنوبیمیگویــد:»درصورتهرگونهحملهایازســویپیونگیانگ،
ضمناینکهمراکزحســاسنظامیاینکشورراهدفقرارخواهدداد،نیروهای
نفــوذراوارداینکشــورمیکندتابهتروررهبرانکرهشــمالیبپردازند.«اماآیا
پیونگیانگدسترویدستمیگذاردتاهمسایگانعلیهاینکشورواردعمل
شــوند؟ایندیپندنتدرگزارشــیدراینموردمینویسد:»کرهشمالینیروهای
ویژهرابرایربودنغربیهاییکهبهکرهجنوبیسفرمیکنندتربیتکردهاست.«
اینگزارشمیافزاید:»پیونگیانگدرصورتحملهنظامیامریکا،ایننیروها
1.  Korean Massive Punishment & Retaliation (KMPR) 
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راواردســئولمیکندتاباربودنتوریســتهایغربیآنهاراگروگانخوددر
برخوردباواشنگتننگهدارد.«البتهبهنوشتۀاینروزنامهبریتانیایی،ماینادعایی
اســتکهبرخیفراریانازکرهشــمالیمطرحکردهاند.«اونگجیللی،کهدر
ســال2006بهکرهجنوبیگریخت،میگوید:»کیــمجونگاونجوخههاییرا
تشکیلدادهاستکهدیپلماتهاوتوریستهایغربیراازکرهجنوبیمیرباید«.
لیکه6سالدریکیازاینجوخههاخدمتکردهبود،میگوید:»بهترینروش
محاصرهوانتقالآنفردبهکرهشــمالیاست،البتهشــایددرکرهجنوبیهمبه

عنوانگروگاندرجایینگهداشتهشوند.امااحتمالترورهممطرحاست.«
بااینحال،صحتوسقماینسخنانروشننیست.اینکهفردمحاصرهشده
یابهپیونگیانگمنتقلشودیادربهترینحالتدرسئولنگهداشتهشود،بیشتر
همچونفیلمهایتخیلیمیماند،بااینحال،گزینهایاستکهنبایداهمیتآن
رانادیدهگرفت.لیپناهندۀ37ســالهکهاکنونمشــاورمالیشرکتیدرسئول
اســت،میگوید:»حکومتکیمقویتــرازحکومتدیکتاتورهــایدیگردر
خاورمیانهوآفریقاست.«اومیگوید:»ترامپدرصورتاطمینانازحذفکیم
ازقدرتبایدوارددرگیرینظامیشــود.درصورتعدماطمیناننبایدحملهای
بهکرهشــمالیصورتگیرد،زیرارهبراینکشــورباتمامابزارهایدردسترس
پاسخخواهدداد.«لیازسن17سالگیواردایننیرویویژهبدنامشدوپساز
یکسالشستوشویمغزیوبازآموزی،5سالهمبهعنوانمأمورارتباطات
دورهدید.اویکیاز100عضوگروهقدرتمندزمینیـهواییبودکهبراییورشو
تخریبزیرساختها،تخریبجادهها،اختاللدربنادروربودنخارجیاندوره
دیدهبود.بهگروهاوآموزشدادهشدهبودکهجزئیاتسیستمهایتلفنیراحفظ
کنند؛آنهامســلحبهگازاعصاببودندکهدربرخیمواردبهاینوسیلهملزمبه

انجامعملیاتانتحاریبودند.
لیمیگوید:»مابایدبهکرهجنوبیمیرفتیم،لباســمانراعوضمیکردیمو
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بهمناطقیمیرفتیمکهخارجیانبسیاریآنجابودندوسپسدستبهربودنآنها
میزدیم.آنمنطقه،شــمارهتلفنهاوپالکخودروهایسفارتهایمختلفرا
حفظمیکردیم.منمسلحبهبرمیدنئوستیگمینوسیانیدپتاسیمبودم.اگرباآن
بهکسیحملهمیکردماودچارحملهقلبیمیشد.ازاینهایابرایحملهاستفاده
میشدیاخودکشــیانتحاری.قراربودزندهبرگردیم،امااگرچنینامکانینبود

بایدخودمانرامیکشتیم.«1 
1.برخیمنابعمورداستفادهدراینگزارشعبارتنداز:
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پیشبینیتحوالتکرهشمالیوزندگیساکناناینکشوِراسرارآمیزهموارهدشواربوده
اســت.کرهشمالیگوییپادگانیاستکهمردمانشهموارهآمادهباشوآمادۀجنگند.
سالحهستهایاینکشوربهمثابۀشمشیرداموکلسبرسرامریکاومتحدانآسیاییاین
کشــورقرارگرفتهاست.چنینمینمایدکهانگشترهبراینکشوررویدکمهشلیک
قرارداردوآمادهاســتدرهرزمانیکهصالحبداندآتشــیبهپاکند.ویلریپلی،تیم
شوارتز،جاستینروبرتســون،ومارکلوردزگزارشگرانسیاناندرجوالی2017از
کرهشمالیدیدارکردندو15روزدراینکشوربهسربردند.اگرچهآنهادائمًاتحتنظر
نیروهایامنیتیودولتیبودند،سطحیازدسترسیهمدراینکشوراسرارآمیزداشتند
کهایندسترسیخارجازدیدرهبرانپیونگیانگبود.آنهاباسفربهقلبکرهشمالی

ناگفتههاییازاینکشورراقلمیکردندکهشرحآنازاینقراراست:

1. جامعه پادگانی
وقتینامکرهشمالیمطرحمیشودپرتابموشــک،کالهکهایهستهای،رژههای
نظامیگســتردهوکیمجونگاونیبهذهنمتبادرمیشــودکهقدرتمطلقرادرکف
دارد؛امادرُونســان،شهریدرساحلشرقیاینکشور،چیزیغیرمنتظرهمییابیم.
بچههــادرحالبازیهایویدئوییاند.برخالِفنوجوانانغربی،ایننوجوانان14ـ15 
سالهفقطبازینمیکنند.آنچهآنهادرحالانجامشهستند،آمادهسازیبرایزندگی
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واقعیاست.بیشترپسرانودخترانسالهایاولیهبزرگسالیخودراهمچونپدرانشان
درارتشســپریمیکننــد.وقتیازاینکودکانونوجوانانمیپرســیمبخشجذاب
بازیتانکداماســت،پاسخمیدهند:»کشتندشــمن.«وقتیازآنهامیپرسیماین
دشمنکیست،پاســخآنهاعرقسردیبرتنمانمینشــاند:»امریکا.«زندگیدر
شــبهجزیرهکرهاززمانتقســیمآنبهدوکشــورکمونیســتیتحتلوایشورویو
دموکراتیکتحتلوایامریکایکجورویکشکلنبودهاست.نفرتکرهشمالیهااز
امریکابهجنگکرهدردهۀ50بازمیگردد؛جنگیخونینوخشــونتبارسهسالهکه

جان3میلیونکرهایراگرفتواکثرشانغیرنظامیبودند.
کرهشــمالیبهمردمانشمیآموزداینامریکابودکهجنگراشــروعکرد.نگاه
متخصصانغربیاماچیزدیگریاســت.اینپســرانکوچکمیگویند:»آرزودارند
روزیبهارتشملحقشوندتابادشمنقسمخوردهامریکاییبجنگند،زیراآنهابهزور
بهماحملهکردندومردمانماراکشتند...آنهارازندهسوزاندند،زندهدفنشانکردند،
وکشتندشان.«بهاینکودکانگفتیمماامریکاییهستیم.آیامیخواهیدمارابکشید؟
پاســخآنهااینبود:»بله«.وقتیبهآنهاگفتیم:»ماامریکاییهایخوبهستیم.«
پاســخاینکودکاناینبود:»پسشمارانمیکشــیم«.اینپارادوکساست:جوانانی
خندهرو،مؤدب،ومهربانکهآشکاراازامریکانفرتدارند.اینجوانانبهنوعیشبیه
همتایانامریکاییخودهســتند:عاشقبازیوورزشووالیبالساحلی.واقعیتاین
استکهاینکودکانونوجوانانتحتتأثیرتبلیغاتدولتیاندکهبهآنهانفرتازدشمن
قســمخوردهووفاداریبهخانــدانکیمرامیآموزد.مجســمهوتصاویرکیمهمهجا

هست،حتیدررسانههاهمحضوریدائمیدارند.
حدود5میلیونکودکزیر14ســالدرکرهشمالیهستند.آنهابخشیازجامعه
اشــتراکیاندکهدرآنکارجمعیونهفردیغالباست.اولینچیزیکهازاینکشور
میبینیمکودکانیاستکهگردمجسمهدورهبرسابقاینکشورجمعشدهاندوخنده
بهلبدارند،گوییزندگیحولمجســمهایندورهبــرمیگردد.روزتولدرهبراناین
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کشوردانشآموزانجمعمیشوندوباسرودورقصوپایکوبیبهتمجیدازقائداعظم
میپردازند.چائخجینسونگ،یکیازپسرانیکهدرروزتولدقائداعظمحضورداشته
اســتمیگوید:»کیمجونگاونپدریاســتکهعشقشبهکشــوربیشازعشق
والدینبهفرزندانشــاناســت«.اینپسرجوانمیگوید:»اونعشــقیرابهمردمان
سرزمینشمیدهدکهوالدینبهراستینمیتوانندآنعشقرابهفرزندانخودبدهند.«

2. ُونسان، شهر غذاهای دریایی و موشک ها
بایــکعبارتمیتوانمســیر125مایلیازپیونگیانگبهونســانراتوصیفکرد:
پردستاندازوناهموار.اینسفر5ساعتطولکشید،آنهمباتوقفهایبسیار.فقط
ماشینهایکوچکمیتوانندازجادههاعبورکنند.مادرونیبزرگهستیموسرعتمان
کماســت.چندینتماستلفنیمیانمتصدیانامروافسرانپلیسمانیتورینگانجام
میگیردکهحرکتراکندترمیکند.کارگرانساختمانیهمدرمسیرمشغولکاربودند.
وقتیازمقابلتونلهاعبورمیکنیم،زنانومردانیرامیبینیمکهدرتاریکیتونلودر
شرایطرقتبارکارمیکنند.چشماندازوحشتآوراست:کوههایباستانی،جنگلهای
زیادوچندنقطهکهگوییشهرهاییکوچکدردوردستهستند.نمیدانیمدراینبه
اصطالحشــهرهامردمچگونهامــوراتخودرامیگذراننــد.ورودخبرنگارانبهاین
شــهرهاممنوعاست.ونسانپنجمینشهربزرگوالبتهنیمهصنعتیکشوراست؛این
شهردرمیانتوریستهایمعدودبهخاطرماهیهاوغذاهایدریاییاششهرهاست.
اینشهر،شهرموشکیکرهشمالینیزاست.برنامههایموشکیاینکشوردراینشهر
توسعهمییابد.کیمایلســونگاولینموشکاسکادرادردهۀ80ازاینشهرپرتاب
کرد.فرزندشکیمجونگایلهمطی17ســالحکمرانیچندینموشکازاینشهر
پرتابکرد؛اماکیمجونگاونپیشرفتهارابهسطحیجدیدرساند:پرتابماهواره،
آزمایشهایهســتهای،وشلیکموشک.اینباعثشدهاستکرهشمالیدرآستانه
جنگباامریکاقراربگیرد.هدفازاینموشکپرانیهاچیست؟تبلیغاتونشاندادن
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قدرتخودبهمردمکرهوکشــورهایخارجی.اینموضوعبیمهایبرایاونوحزب
حاکمکرهاســتومدافعاینکشــوراستدربرابردشــمنانخارجی.کیماونتائک
میگوید:»تنهاحسناینشهرهوایپاکآناست،هرچندبهدلیلموشکهانیزاین
شهرشهرتیجهانییافتهاست.«اونیزهمچونبسیاریدیگرازشهروندانکشورش
معتقداست:»اونتماماینکارهارابرایدفاعازکشورشانجاممیدهد.«یکیدیگر
ازنمادهایاینشــهرنیروگاههیدروالکتریکجدیداستکهدربخشهایزیادیاز
شهرازسویخودشهروندانساختهمیشودوباعثشدهاستونسانیکیازمعدود

شهرهایاینکشورباشدکهکمترباقطعیبرقمواجهاست.

3. مزارع و اخبار جعلی
اســتانهوانگیــی1،در40مایلــیجنوبپیونگیانگ،محلیاســتبــرایمزارعو
روستاهایکشاورزی.کشاورزییکیازمسائلکلیدیدراینکشوراست،زیراتغذیه
شــهروندانبهعنــواناصلاولیهشــهروندیدروضعیتبحراناســت.بااینحال،
زمینهایکشاورزیاندکاســت،زیرااینکشوربابدترینبحرانخشکسالیدردو
دهۀاخیرمواجهاســت.اکنونتغذیهاساســیدراینکشوروبقایشهروندانبهچند
وبرنجیافرنی.مزارععماًلخالیاست. کیمچیـ چیزبســتهاست:کلمتخمیرشدهـ
یکیازاینکشاورزانکه38سالداردمیگوید:»بهترینچیزبرایماکشاورزانفقط
مراقبتاززمیناست.«وقتیازاومیپرسیمدوستداریبهکدامکشورخارجیابتدا
ســفرکنی؟برخالِفانتظارمامیگوید:»امریکا«.بااینحال،درادامهســخنانش
میگوید:»امریکاییهابهکشورماحملهکردندوماراکشتند.تمامبدبختیهایمابه
خاطرامریکاســت.میخواهمسرزمینشــانرانابودکنم«.جالبایناســتکهاوو
همســرشغذایخودراباماشریکمیشــوند.غذایشانتخماردک،خمیرلوبیا،و
برنجاســتکهدرکاهوباســیروادویهجاتوترشیجاتپیچیدهشدهاست.غذایی
1.  Hwanghae
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سالموخوشمزه.اینکشــاورزمیگوید:»رفیقکیممیگویدپولوبرنجبرایزندگی
داریم.اواینخانهرارایگانبهمادادهاست.«

تحریم ها و خشکاندن اقتصاد کره شمالی
موشکیکرهشمالیاست.چنین تحریماقتصادیاولینگامبرایمهاربرنامۀهستهایـ
بهنظرمیرسدتحریماقتصادیبهتنهاییپیشنمیرود،بلکهموازیباعملیاتترورو
اقدامنظامی.حجماقتصادکرهشــمالیبهطوربالقــوه2800میلیارددالرتخمینزده
میشــود2،امابهطوربالفعلکلحجمصادراتاقتصادیاینکشورحدود4میلیارد
دالراســت.آزمایشاتهستهایـموشکیکهاینکشوردرطیسال2017انجامداد،
کشورهایغربی،آسیایی،ومتحدانامریکارابهایننتیجهرساندکهواردفازدیپلماسی
سختشــوند.درهمینراستا،تحریمهایاقتصادیسفتوسختیعلیهکرهشمالی
اعمالشدکهبرخیآنرابزرگترینبستهتحریمیعلیهیککشورخارجیخواندند.با
اینحال،اگرچهاکنونفضایاقتصادیدراینکشورتیرهوتاراست)برخیمعتقدند
اینکشــوررشداقتصادی4درصدیداردودرزیرپوستاینکشورفعالیتاقتصادی
جریاندارد(،حقیقتایناستکهاقتصادکرهشمالیدربیشتردورانکیمایلسونگ
بزرگترازاقتصادکرهجنوبیبود؛اماامروزدرآمدســرانهدراینکشــورقابلقیاسبا
کرهجنوبینیســت.حجمتجارتخارجیکرهجنوبیچیزیحــدود3تریلیوندالر

است،اماحجمتجارتخارجیکرهشمالیبهسختیبه5میلیارددالرمیرسد.
استراتژیکیمجونگاوندنبالکردنسیاستبیونگجین3یاتوسعۀموازیاست.
براساساینسیاست،اینکشورهمزمانهمبایدبهتسلیحاتهستهایدستیابدهم
2.اینآماررارسانههایکرهشمالیاعالمکردهاند.افزونبراین،درایرانیککانالتلگرامیباعنوان»کرهشمالیبهفارسی:مرجعرسمی
اخبارکرهشمالیبهزبانفارسی«وجودداردکهاینخبرراذکرکردهاست.بسیاریازمعادنکرهشمالیراشرکتهایچینیدراختیار
گرفتهاندووظیفۀآنهاتوســعهاینمعدنهاســت.مسئوالنکرهدرسالهایگذشتهبا38شرکتخارجیبرایتوسعهمنابعمعدنیاز
جملهمعادنطال،نقرهوزغالسنگقراردادبستهاندکه33شرکتازآنهامتعلقبهچیناست.برخیازقراردادهاییراکهشرکتهای
چینی،فرانسوی،ژاپنیوسوئیسیباکرهشمالیامضاکردهاند،طوالنیمدتوبین10تا50سالزماندارندوشاملهیچگونهتحریمی

نمیشود.
3. byungjin
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بهتوســعهاقتصادی.اونمعتقداســتفقطبایکبازدارندگیهســتهایکرهشمالی
میتواندبررشــدخودمتمرکزشود.بااینحال،یکدیدگاهمعتقداستاواجازهداده
بازارهــاحتیبهصــورتزیرزمینیودرمرزهابــهحیاتخودادامــهدهند.فضای
ساختوســازدراینکشوررشدکردهاست.باوجوددهههاتحریم،اقتصاداینکشور
نشانههاییاززندگیراازخودنشانمیدهد،امافضادرخارجازپیونگیانگتیرهوتار
است.رشــداقتصادیمســتلزمامنیتوپایاندادنبهبحرانهستهایاست.ازآغاز
قحطیدهۀ90بهبعد،گفتهمیشودبیشاز30هزارکرهایازکشورخودگریختهاند.
کرهشمالیمعتقداستباقدرتهستهایمیخواهدغربراواداربهکرنشکندوآنها
رابهقبولاینحقیقتواداردکهپیونگیانگبهجرگهکشورهایهستهایپیوستهاست
واکنونوقتمعاملهبااینکشــوراست.تسلیحاتهستهایاعتمادبهنفسزیادیبه
رهبراناینکشــورمیدهدتابهآنوســیلههمبهرسمیتشــناختهشودوهمبهعنوان
کشــوریهستهایباقدرتچانهزنیبیشــتریواردمیزمذاکراتشود.کوهیوهوان،
اســتادمطالعاتکرهشمالیدردانشگاهدونگگوکدرسئول،میافزاید:»اونمعتقد
استجهانچارهاینداردجزپذیرشاینکشوربهعنوانقدرتیهستهای.«کرهشمالی
معتقداستدرصورتهرگونهاقدامنسنجیدهازسویامریکاجنگحتمیاست.

ایاالتمتحدهوکرهشمالیبهرغمدیدارهاونامهنگاریهایدوستانهمیانرهبران
دوکشــور،هنوزدرفازتقابلقراردارند.مرحلــۀاولاینتقابلتحریمهایاقتصادی
اســت.امریکاباارائهقطعنامهایبهشــورایامنیتتالشداردتاصادراتتقریبًا3 
میلیارددالریکرهشــمالیرامتوقفســازدوگامدیگریدرراستایخشکاندنمنابع
مالیاینکشوربردارد.کرهشــمالیهماکنوندرزمینۀزغالسنگ،آهن،سنگآهن،
ســربوغذاهایدریاییصادراتدارد.چینوروسیه،دومتحدکرهشمالی،ازاین
قطعنامهپیشــنهادیحمایتکردند.اینقطعنامهروزجمعــه13مردادماه96به15 
عضوشــورایامنیتارائهشــد.قطعنامهبرایتصویببایدبهتأیید9عضوبرسدوبا
وتویکشورهایصاحبوتومواجهنشود.نکتهمهمدیگریکهدراینقطعنامهآمداین
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بودکهکشــورهابایدازوارداتنیروهایکارگرکرهشــمالیخودداریورزندتابهاین
ترتیبمنبعمالیدیگرینصیباینکشــورنشود.هماکنونبهطورمثال30تا50هزار
کارگرکرهایدرروســیهمشغولبهکارندوســاالنه120میلیوندالرعایدکشورخود

میکنند.
مبنیبر کهبهاتفاقآراهمصورتگرفتـ رأیبهاینقطعنامهپیشــنهادیامریکاـ
تحریمهایبیشتروجدیدترتقریبًایکهفتهپسازششمینآزمایشهستهایازسوی
کرهشــمالیصورتگرفت.هدفاینقطعنامهدستیابیبه6هدفاصلیبود:محدود
کردنوارداتنفتیکرهشمالی،ممنوعکردنصادراتمنسوجات،پایاندادنبهحضور
کارگرانکرهایدرکشــورهایخارجی،مقابلهباتالشهایقاچاق،متوقفساختن
سرمایهگذاریهایمشترکباکشورهایدیگر،وتحریمنهادهایدولتیکرهشمالی.
ایاالتمتحدهابتدایکقطعنامهمقدماتیارائهدادکهخواســتارممنوعیتکامل
صادراتنفتبهکرهشــمالیومســدودکردنداراییاون،رهبرکرهشــمالی،حزب
کارگران،ودولتکرهشــمالیشــدهبود؛امابعد،امریکاقطعنامهدیگریرابهبحث
گذاشتکهمحاصرۀکاملنفتی،مسدودکردنداراییهاوممنوعیتبرایسفرکیمرا
برمیداشــتوزبانخوددرخصوصکارگرانخارجیومسائلدیگررانرمترمیکرد.
احتمااًلترسازفروپاشــیکرهشمالیباعثنرمترشدنلحنقطعنامهدومشد.نیکی
هیلی،ســفیروقتامریکادرسازمانمللمیگفت:»نفتهمچونخونیدررگهای
کرهشــمالیبرایتأمینمالیبرنامههستهایاشاســت«.اینقطعنامهجدیدحدود
30درصدازکلوارداتنفتیکرهراکاهشداد،همچنینموجبکاهش55درصدی
فراوردههاینفتیصادرشدهبهکرهشد.درسال2016،کرهشمالیازفروشمنسوجات
760میلیوندالردرآمدبدستآوردهبودوباعثشدهبوداینصنعتدرکرهشمالیبه
مهمترینبخشدرآمدیتبدیلشود.اینصنعتتاکنونموردتحریمهایسازمانملل
قرارنگرفتهبود.همچنینازِقَبلکارگرانخارجینیزکرهشــمالیساالنه500میلیون

دالرعایدیدارد.ایندوبخشاکنونموردتحریمقراردارند.
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بونیگالسر،مشاورارشدآسیادرمرکزمطالعاتاستراتژیکوبینالمللی1میگوید
ایاالتمتحدهبهدنبالواردآوردنضرباتفلجکنندهبهکرهشمالیاست.اینکشوربا
مجازاتهایاقتصادیغیرمنتظرهکمرهمتبربســتهاســتتااقتصادکرهشمالیرا
زمینگیرکند.ظاهرًاآزمایشهایموشکیکرهشمالیبهکامامریکاییهاسختگران
آمدهاست.بهاینترتیبمیکوشندتاخشمخودرابافلجکردناقتصاداینکشورنشان
دهند.دیپلماتهامعتقدند:»اینبســتهتحریمیمؤثرترینوگســتردهترینمجموعه
تحریمیاســتکهتاامروزعلیهاینکشوربهاجرادرآمدهاست.«زغالسنگ،آهن،
ســنگآهن،ســرب،وغذاهایدریایی1میلیــارددالرازتجــارت3میلیارددالری
کرهشمالیراتشــکیلمیدهد.اکونومیستدرگزارشروزجمعهمورخ13مرداد96 
خودنوشــتهزینهایکهآمریکاییهابرایحیواناتخانگیشانمیپردازند،دوبرابر

کلتولیدناخالصداخلیکرهشمالیاست.

تنگ تر شدن گلوگاه اقتصاد پیونگ یانگ با فشار بر متحدان این کشور
رژیمحاکمبرکرهشمالیازآندستپدیدههاییاستکهتعاملباآننهتنهاسختبلکه
درمواقعیغیرممکنمیشود.گاهیتعاملبااینکشوربادرهایبستهمواجهمیشود؛
گاهیدیپلماسیشکستمیخوردوگاهیروحتازهایدرکالبددیپلماسیناکامدمیده
میشــودتامانعوقوعجنگشود؛امافضاهرروزبرایاینکشورتنگترمیشود.از
سال1396بهبعددیپلماسیازقالبگروه6)امریکا،روسیه،چین،ژاپن،کرهجنوبی
وشــمالی(خارجشدهوشکلجدیتروگســتردهتریبهخودگرفتهاست.ایندفعه
دیپلماســیامریکادرجنوبشرقآسیابهفعالیتافتادهاستتاکشورهایبیشتریرا
واردائتالفخودکند.جوزفیون،نمایندهویژهامریکادرمسائلکرهشمالی،دردیدار
بامقاماتمیانماریکوششداشتتاهونتاهایحاکمبراینکشورراکهازقضامتحدان
نظامیقدیمیپیونگیانگهســتند،بهجداییازاینکشوروحرکتبهسویائتالف
1.  Center for Strategic & International Studies (CSIS)
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امریکامتقاعدکندتابهاینوســیلهازشمارمتحدانکیمبکاهد.بهگفتۀتحلیلگران،
هدفاینسفرروشناست:اقداماتنمادیندولتترامپبرایقطعشریانهایمالی
کرهشــمالی.برایدولتترامپاهمیتیندارداینشریانهایمالیچقدراستوچه
میزاندرآمدوازسویکدامکشورواردکرهشمالیمیکند.هدفقطعکاملدرآمدهای

کرهشمالیازمنابعمختلفاست.
پیــشازانتخابــات2015،هونتاهاینظامیحاکمبرمیانمــار،یکیازمهمترین
خریدارانتسلیحاتکرهشــمالیوفناوریهایتسلیحاتیازاینکشوربودند.بهگفتۀ
وزارتخزانهداریامریکا،اینخریدهابهپیونگیانگکمککردهاستتابرنامههای
تســلیحاتیخودراپیشببردوزندگینخبگاننظامیخودرازیروروکند.بااینحال،
اگرچــهاینهونتاهادیگربرســرکارنیســتند،همچنــاننفوذقابلتوجهــیدارندو
فعالیتهایشــاندرموردکرهشــمالیبهشــدتتحتنظرقرارگرفتهاست.گزارش
سازمانمللنشاندادشرکتهاییازچین،سنگاپور،میانمار،اندونزیوخاورمیانهبه
کرهشــمالیکمککردهاندتاتحریمهارادوربزند.اینکمکهاهمشاملخریدهای
تسلیحاتیوواردکردنارزخارجیبهاینکشورمیشودوهمکمکبهوارداتبرخی
محصوالتوتکنولوژیها.اینشرکتهانقشواسطهیاپوششدهندهداشتند.دراین
میــانبرخینهادهاوافرادبهطوراخصدرمیانمارکمکهایزیادیبهکرهشــمالی
کردهاند.اینکمکهاازنوعخریدهاوفناوریهایتســلیحاتیبوده،امااززمانیکه
کرهشــمالیزیرذرهبینقرار خانم»ســوچی«رویکارآمده،میزانتبادالتمیانمارـ
گرفتهاســت.درگزارشســال2017مجمعمتخصصانکرهشمالیسازمانمللآمده
استاینکشوردرسال2013راکتهاوموشکهایهدایتشوندهایراهمبهسودان

فروختهاست.
مقامــاتفعلیوقبلیامریکامیگویند:»دولتترامپبرمتحدانکرهشــمالیاز
جملهمیانمارفشارمیآوردتاهمینروابطمحدودیراهمکهباکرهشمالیدارندقطع
کنند.«امریکامعتقداســتارتشمیانمارنهتنهامبادرتبهخریدهایتســلیحاتیاز
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کرهشمالیمیکرد،بلکهپرســنلنظامیاینکشورراهمدرصنایعنظامیخودبهکار
گماشــتهبود.پسازورودجوزفیون،نمایندهامریکابهیانگون،ســخنگویارتش
میانماراعالمکرداینکشــوردیگرهیچتبادلنظامیباپیونگیانگنخواهدداشتو
مطابقبامقرراتســازمانملــلعملخواهدکرد.چندیپیشبرخیشــرکتهای
میانماریبهدلیلتبادالتیکهباکرهشــمالیداشتندبههمراهچندشرکتدیگرآسیایی
ازســویدولتامریکاتحریمشدند.اقدامدیگرممنوعیتورودگردشگرانیبهخاک
امریکاســتکهبهکرهشمالیســفرکردهاند.چندشرکتگردشگریآمریکاییاعالم

کردنداینممنوعیتبهآنهاابالغشدهاست.

پول هایی برای روز مبادا
گزارشهاحاکیازایناســتکهچینحدود80درصدازتجارتخارجیهمســایۀ
کوچکخودرادردستدارد؛بنابراینبرایاعمالفشاربرکرهشمالی،چینبرگیمهم
است.دراینزمینه،امریکابایدپکنراترغیببهفعالیتبیشترکندتابهتجارتخود
باکرهشــمالیپایاندهد،امامسئلهایناستکهآیاامریکادرازایقطعرابطهتجارتی
پکــنباپیونگیانگ،امتیازیبهچینمیدهد؟درهرحال،زغالســنگیکیازمنابع
مهمدرآمدیکرهشــمالیاست.اینکشــوربابرخورداریازمنابععظیمزغالسنگ
یکسومازصادراترسمیبهچینرادرسال2015تشکیلمیداد.چینچندانتمایلی
بهبراندازیاقتصادیکرهشــمالیندارد،چراکهاینکشوررابهمثابۀدولتحائلمیان
خود،کرهجنوبیوســایرمتحدانمنطقهایامریکامینگرد.استفانهاگارد،محقق
مؤسسهاقتصادبینالمللپیترسون،میگوید:»هدفتحریمزغالسنگکرهشمالیاز
سویپکنســقوطاقتصادیاینکشورنیســت«.تاجرانیکهمیانایندوکشوردر
رفتوآمدند،بهروشهایمختلفبرایدورزدنتحریمهامتوســلمیشوند،چراکه

حسابوکتابمشخصیمیانآنهاوجودندارد.
یکیدیگرازراههایدرآمدیکرهشــمالیاعزامکارگرانبهکشورهایخارجیاز
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جملهروسیهوتحصیلدرآمدآنهاازسویکرهشمالیاست.دولتکرهشمالیبااعزام
َبردهبهروســیهدرمــواردیحتینزدیکبه90درصدازدرآمد حدود50هزارکارگرـ
ســاالنهآنهارابدستمیآورد.ایناقدامدرآمدیساالنهمعادل120میلیوندالررادر
اختیارحکومتکرهشمالیقرارمیدهد.اینافرادغالبًاباحقوقهایبسیارنازلودر
مشاغلسختدرکشــورروسیهمشغولبهکارند.اینافرادشرایطیبردهگونهدارندو
مجبورندبخشزیادیازدرآمدخودرابهکرهشــمالیبفرستند.اسکاتسیندر،مدیر
برنامهسیاســتآمریکاوکرهشــمالیدرشــورایروابطخارجیآمریکا،دراینباره
میگفت:»دولتکرهشمالینظارتیدقیقبرمیزانحقوقدریافتیاینکارگرانداردو
درمواردیحتینزدیکبه90درصدازدرآمدساالنهآنهارامیگیرد.«دولتکرهشمالی
ازاینشــیوهبهعنوانراهیبرایدورزدنتحریمهاوکســبدرآمداستفادهمیکند.
حدود4سالاستکهبسیاریازکارگرانکرهشمالیدراردوگاههاییدرمناطقشرق
دورروسیهمشغولبهکارند.شرایطآنهابهقدریوخیماستکهدرصورتمرگشانیا

کسیخبردارنمیشودیاجسدپنهانیبهخاکسپردهمیشود.
درگزارشوزارتامورخارجهآمریکادربارهوضعیتقاچاقانســاندرجهان،به
وضعیتوخیمکارگرانکرهشمالیدرروسیهاشارهووضعیتآنها»استثمارگونه،فاقد
اســنادهویت،پرداختنشدندستمزدمتناســب،سوءاستفادهفیزیکی،نبودایمنیو
زندگیدرشرایطبسیارفقیرانه«توصیفشدهاست.مسئولپروژهایبزرگساختمانی
دروالدیوستکروسیهکهنخواستهاستنامشفاششود،درمصاحبهایباروزنامه
نیویورک تایمزآمریکاگفتهاست:»کارگرانکرهشمالیمشغولکاردرپروژهساختمانی
آنهانزدیکبهنیمیازحقوقناچیزخودرابهدولتکرهشــمالیوحدود20درصدآن
رابــهعنــوانباجبهمدیرانپــروژهمیدهندوچیزیازحقوقشــانبرایخودشــان
نمیماند.«گزارشســال2015سازمانمللمینویســد:»کرهشمالیکارگرانیرابه
چین،روســیهوخاورمیانهصادرکردهاســتوبخشــیازدرآمدآنهــارابهچنگ

میآورد.«
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روشدیگرکرهشمالیبرایگریزازتحریمهاهماناذخایرمالیاینکشوربرایروز
مباداســت.برخیتحلیلگرانمیگویند:»اینکشــورمبالغقابلتوجهیرادرچین
ســپردهگذاریکردهتادرروزمباداآنچهراموردنیازبرنامههایتســلیحاتیاشاســت
بخرد.«؛بنابراینمحدودکردندسترسیپیونگیانگبهاینمنابعمالِینقدیبهاراده
سیاســیمقاماتچینیبســتگیدارد.افزونبــراین،راهدرآمــدیدیگریهمبرای
کرهشــمالیشناساییشــدهوآنهککردنبانکهاست.اینکشــورباهککردن

نهادهایمالی18کشورتوانستهاستمبالغیگزافواردچرخهمالیخودکند.
بــااینحال،برخیگزارشهاهممیگویند:»باوجودتحریمهایبینالمللی،کیم
جونــگاونهمچنانبهترینزندگــیرادارد،بهخریدهایآنچنانیمیرود،ســوار
قایقهایتفریحیمیشــود،شرابهایگرانقیمتمینوشــدواسکیبازیاوترک
نمیشــود.«گزارشسازمانمللدرسال2014نشانمیدهداینکشوردرسال2012 
حدود645/8میلیوندالرصرفخریدکاالهایلوکسکرد.درسال2015،واردات
کرهشمالی3/47میلیارددالرشد.بخشیازاینوارداتهمبازکاالهایلوکسبود.
کارشناســانمعتقدندخریدایــنکاالهایلوکسازُقلَّکشــخصیرهبرکرهانجام
میگیردکهبهخاطرتعامالتغیرقانونیپیونگیانگدرجهانپرمیشــود.اینکشور
متهماستکهبههککردنبانکها،فروشتسلیحات،معامالتموادمخدر،پولهای
تقلبی،قاچاقِگونههایدرحالانقراضوغیرهمیپردازد.گفتهمیشوداینعملیات
میلیونهادالرواردقلکشــخصیاونکردهاست.گزارشتحقیقاتکنگرهدرسال
2008نشــاندادپیونگیانگمیتواندبهواسطۀدرآمدهاییکهازانواعقاچاقبدست
میآورد،ســاالنه500میلیونتا1میلیارددالرعایدیداشتهباشد.آنتونیروگییهرو،
یکیازمدیرانسابقوزارتخزانهداریامریکا،میگوید:»کرهشمالیهمهچیزرابه
همهکــسبهصورتنقدیمیفروشــد.تازمانیکــهپولنقدبدهیدبهشــماجنس
میفروشد.«بههمیندلیل،کارشناسانمیگویند:»کیمتوانستهقدرتخودراتحکیم
بخشــدودربرابرچالشهایپیشرویقدرتخودمقاومتکند.«شــیناگریتینز،
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اســتاددانشگاهمیسوریکه10ـ15ســالفعالیتمالیغیرقانونیکرهشمالیرامورد
مطالعهقراردادهبود،میگوید:»اینپولمســتقیمبهجیبیاحسابشخصیرهبری
کرهشمالیمیرود.قطعاینمنبعمالیمیتواندتأثیراتیخارجازحسابدرجریانپول

وتجارتاینکشورداشتهباشد«.

گوشی های هوشمند در پیونگ یانگ
پیونگیانگپایتختکرهشمالیمحلســکونتبرخیازقابلاعتمادترینوصاحب
امتیازترینشهروندانکرهاست.دراینجانمایشوحدتامریرایجاستکهازسوی
دهها،بلکهصدهاوهزاراننفربهصورتســازمانیافتهبهاجرادرمیآید.اگرشمایکی
از3میلیونشــهروندیباشیدکهاجازهاقامتدرپیونگیانگبهشمادادهشدهاست،
نظم،انضباطووقفخودبرایشورانقالبیامریموردانتظاراست.دراینشهرورژن
کرهشمالیاپلاســتوردیدهمیشود.برندآریرانگهموجودداردکهدرزمینۀطراحی
شهرهاست.اگرچهدرآمدمتوسطکرهشمالیهامیان1000تا2000دالریا3تا5دالر
درروزاســت،زندگیبرایطبقهمصرفکنندهپیونگیانگکهدرحالافزایشانددر
حالبهبوداســت.بانکمرکزیکرهجنوبیتخمینزددرســال2016رشداقتصادی
کرهشمالیحدود4درصدبود.گزارشهاییاستدالبراینکهدراینکشوربسیاریاز
مردمدرحالخریدگوشیهایهوشمند،تبلت،اسپیکرهایهایفای،وتلویزیونهای
اچدیهستند؛حتیبازیانگریبردزبهاینکشوِربستهواسرارآمیزهمراهیافتهاست.
هرکاریکهمیتوانیمباگوشــیهایهوشــمندمانانجامدهیم،ساکناناینکشورهم
میتوانند؛اماتنهاتفاوتدرایناســتکهآنهانمیتوانندبااینگوشــیهابهاینترنت
وصلشــوند.آنهادارایشبکهملیاینترنتهســتندکههمهچیزراکاماًلتحتنظر
دارد.آنهاحتیورژنخودازگوگلرادارند.دیتو1معادلهمانفیسبوک،امابهسبک
کرهایاســت.وقتیواردمغازههامیشــویم،برخیکاالهــایوارداتیازچینراهم
1.  Ditto
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میبینیمکهبهرغمتحریمدراینکشوروجوددارد.دررستورانهامردمیرامیبینیمکه
بشــقابهایخودراازغذاپرمیکنندوحتیفســتفودهایامریکاییهمبهچشم
میخورد.بســتهبندیهایمیلکِشــیکوسیبزمینیســرخکردههمبسیارشبیهبه
مکدونالداست.بستههایآنقرمزوزرداست.تماماینهانشانمیدهداندکیبهبود
درفضایاقتصادباعثمیشــودمردمازهمانزماناندکخودلذتببرند.ایننشان
میدهدکهتغییرچهرۀخودرابهجامعهنشاندادهاست.اینتغییراتزیرپوستیاست،
بااینحالآرامآرامجریاندارد.زیرپوســتاینکشــورتغییردرحالوقوعاست،اما

هنوزبهسطحجامعهوحکومتنرسیدهاست.

کره شمالی در رده های آخر اقتصادی در دنیا
آماروارقاماقتصادیدرموردکرهشــمالیفراواناست.اینکشور25میلیونیبیشاز
70سالاستکهزیرسیطرۀسلسلهکیم1هاقراردارد.یکیازسؤاالتیکهنزدبسیاری
ازکارشناســانومردمجهانمطرحاستایناستکهوضعاقتصادیاینکشورفقیر
درجهــانکهنامشباتحریموانزوایبینالمللیگرهخورده،چگونهاســتکهنهتنها
توانستهدربرابرتحریمهادوامبیاورد،بلکهموفقبهدستیابیبهبمباتمهمشدهاست؟
براساسشاخصگرسنگیجهانی2،ازسال2000بهاینسو،درصدمردمانمبتال
بهســوءتغذیهدرکرهشــمالیاز37/5درصدبه43/4درصددرسال2018افزایش
یافت.بااینحال،اینکشــورداراییکیازبدترینآمارســوءتغذیهدرجهاننیست،
بلکهجایگاهآن109از199اســت؛اماوضعیتدراینکشورتعریفچندانیندارد.از
دهۀ90بهاینســوکهقحطیجان2میلیونراگرفت،وضعاقتصادیهموارهشکننده
بودهاست.کرهشــمالیباوجودفقرگسترده،بررویدریاییازثروتخوابیدهاست.
براســاسبرخیتخمینها،اینکشــوردارایذخایرمعدنی10تریلیوندالریاستو
1.کیمایلســونگاز9ســپتامبر1948تا8ژوئیه1994؛کیمجونگایلاز8ژوئیه1994تا17دســامبر2011؛کیمجونگاوناز

29دسامبر2011تااکنونزماماینکشوررادردستداشتهاند.
2.  Global Hunter Index (GHI)
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برخیدیگرهمبهرقم60تریلیوندالرراذکرکردهاند.اینکشــوردارای200نوعماده
معدنیاست.افزونبراین،کرهشــمالیدارایمقادیرفراوانیفلزاتنادراستکهدر
تولیدگوشیهایهوشمنددرچینوکرهجنوبیکاربرددارد.کوارتزمعتقداستدراین
کشوربرداشــتواستخراجمعادنبهشــکلیناکارآمدانجاممیگیردومعدن،کاری

خصوصیوهمغیرقانونیاست.
کیــمجونگایــل،درزمانحیاتش،ســاالنهحدود800هــزاردالرخرجنوعی
مشروباتالکلیبهنامهنسی3میکرد.والاستریتژورنالدرگزارشیاعالمکردهبود
اوبزرگترینخریدارهنسیدرجهاناست.درکرهشمالییکبطریهنسی630دالر
آبمیخورد.اینرقمبســیاربیشازتوانمردماینکشــوراستکهساالنههزارتادو
هزاردالردرآمددارند.دراینکشــوردسترســیبهاینترنتامریبســیارنادراست.
درحقیقت،تعدادمعدودیبهاینترنتدسترسیدارندوایندسترسیبرایشهرونداندر
مناطقمرکزیکشوربهشدتکنترلمیشود.گفتهمیشودتنها1درصدازجمعیتاین
کشوربهاینترنتدسترسیدارند.بااینحال،کرهشمالیداراییکارتشهکریاست
کــه670میلیوندالرازاینطریقعائدجیبرهبراندولتیمیکند.براســاسبرخی
آمارها،81میلیونازبانکمرکزیبنگالدش،13/5میلیوندالرازبانککوســموس
درهندو10میلیوندالرازشــبکهِایتیِامشیلیبدســتآورد.افزونبرهککردن،
دولتاینکشورساالنه50میلیوندالرهمازفعالیتهایغیرقانونیمانندفروشمواد

مخدروپولهایتقلبیدرآمدکسبمیکند.
فرارازکرهشمالیهممستلزمهزینهاست.ازسال2011کهکیمجونگاونبهقدرت
رســیده،شرایطبرایترککشوردشوارترشدهاســت.براساسآمارواشنگتنپست،
فراریان12هزاردالربرایفراربهکرهجنوبیبهدالالنمیپردازند.برخیدیگراینرقم
را17هزاردالرمیدانند.اینرقمدرسال2012برایفرارحدود2تا3هزاردالربودو
تااوایل2000،اینرقمفقط45دالربود،البتهاینفرارمیتواندتبعاتجانیهمبهدنبال
3.  Hennessy



علیه توسعه 296

داشتهباشد،چراکهبیشترمسیرفرارازطریقرودخانهمرزیاستکهمرزکرهشمالی
باچینراتشــکیلمیدهد.1امتیازآزادیاقتصادیکرهشــمالیهمازسویمؤسسه
هریتیج5/9درصدعنوانشــدهوآزادیدراینکشوررابراساسشاخصسال2019 
درردههایآخردرمیان180کشــوردنیاقراردادهاست.2باتماماینتفاصیل،اگرچه
کرهشمالیکشوریفقیراست،برآوردهانشانمیدهدرشدساالنهاینکشوراز1تا5 

درصدمتغیراست.

دسِت  چین در دسِت پیونگ یانگ
چینکه90درصدازتجارتخارجیکرهشمالیرادردستدارد،بهایندلیلباتحریم
مخالفتمیکندکهمیترســداینامرموجبفروپاشیودرنهایتجاریشدنسیل
آوارگانبهخاکاینکشــورشود.ازسویدیگر،احتمالیکهمطرحشدهایناستکه
فروپاشیکرهشمالیزمینهاتحاددوکرهرافراهممیکندوباعثمیشودکهنیروهای
باچینهممرزشوند.تحریمهای باازمیانرفتندولتحائلکرهشــمالیـ امریکاییـ
امریکاخشمپیونگیانگرابرانگیختهاست.پیونگیانگهرگونهاقدامازسویامریکا
)اعمازتحریمهاییکجانبه،تحریمدرشــورایامنیت،وغیره(رااقدامیخصمانه
تلقیمیکند.برخیتحلیلگرانابرازتردیدکردهاندومیگویند:»معلومنیســتآیااین
تحریمهامیتواندنظامیگریوهســتهایشــدنکرهشــمالیرابهتعویقمیاندازدیا
خیر.«ایندســتهازتحلیلگرانمیگویند:»اینتحریمهاحتیممکناســتموجب
تحکیمنیروهایحاکمبرســاختارقدرتدراینکشورشود.«رهبرکرهشمالیمعتقد
استســالحهســتهایبرایدفاعاینکشورازخودضروریاســت.دیگرمقامات
کرهشــمالیهممیگویند:»اینکشورتحتهیچشــرایطی،موشکهایبالستیکو

هستهایخودرارویمیزمذاکرهقرارنخواهدداد.«
1.  Pat Evans (23 Apr 9  ,(2019 mind-blowing facts about North Korea›s economy, https://markets.
businessinsider.com/news/stocks/north-korea-economy-facts#1028130721-4-2019-north-korean-
hackers-have-stolen-670-million-of-foreign-and-virtual-currency7-.
2.  2019 index of Economic Freedom, North Korea, https://www.heritage.org/index/country/northkorea
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مارشالبلینگسلی،معاونوقتوزیردرادارهتروریسمواطالعاتمالیدروزارت
خزانهداریامریکامیگوید:»رهبرانچیناجازهمیدهندکرهشمالیازسیستمبانکی
اینکشــوراســتفادهکنندوبهتعاملبپردازند.شرکتهایروسیهمهمچنانبهارائۀ
حمایــتبهپیونگیانگمیپردازند.«اومعتقداســت:»نماینــدگانوعواملبانکی
کرهشــمالیدرروسیهمشغولفعالیتاندوبااینکارقطعنامههارازیرپامیگذارند.«
بخشهایمختلفدستگاهدولتیدرامریکا،بهتدریجبهایناتفاقنظرنزدیکمیشوند
کهبایدبهچینفشــاربیشــتریواردآوردتادستبهعملبزندوپیونگیانگرامهار
کند،چراکهاکنون90درصدتجارتکرهشــمالیباچیناست.بلینگسلیمیافزاید:
»مصممهســتیمبهچینفشارآوریمواینکشوررابرایحلمشکلواداربههمکاری
کنیم.«بندبازیچینمیانامریکاوکرهشــمالیمقاماتواشــنگتنرابهخشمآورده
اســت.کرهشــمالیصدونوزدهمینکشــوردرزمینهصادراتاقتصــادیدرجهان

محسوبمیشود.

آیا باید در برابر کره شمالی تسلیم شد؟
ازدهۀ90بهبعد،بســیاریبانگبرآوردهاندکهکرهشمالیروزهایآخرخودرا
ســپریمیکند.جانُولِفســتال،محققبنیادکارنگی،معتقداستکرهشمالی
توانستهاستازفشــارهایاقتصادی،سیاسیونظامی5دولتمتوالیامریکا
جانبهدرببرد.دولتترامپبابزرگترینچالشسیاستخارجیخودمواجه
اســت.اگردرگذشتهبحثهابرمتوقفساختنقابلیتهایکرهشمالیمتمرکز
بود،امروزهچالشاصلیامریکاایناستکهمانعازلطمهزدنوصدمهرساندن
کرهشــمالیبهامریکاومتحدانششــود،چراکهاونبهقابلیتموشــکهای
هســتهایدوربرددســتیافتهاســت.بهنوشــتۀولفســتالاولینســؤالیکه
سیاستگذارانامریکاییمیپرسندایناســت:اهدافبازدارندگیامریکابرای
کرهشمالیچیســت؟بهعبارتدیگر،امریکاازکرهشمالیمیخواهدچهکاری
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»انجامندهد«وچگونهمیتوانداینکشوررامتقاعدبه»انجامندادن«اینکارها
کنــد؟کیمجونگاونبایددرککندتحتهیچشــرایطینبایدازســالحهای
هستهایاستفادهکند؛انجامدادناینکاریعنیپایانرژیموپایاناون.امریکاچه
بخواهدوچهنخواهد،کرهشــمالیتهدیدآشکاراستراتژیکعلیهامریکاستو

بایدبااینکشوربهعنوانتهدیدبرخوردشود.
بازدارندگیراهحلیکاملنیســت،امابرایاینکهقرینموفقیتشود،دولت
ترامپبایدباهمتایانکرهشــمالیخودتماســیمســتقیمبرقرارکندوبهآنها
بفهماندچهچیزییاچهاقدامتحریکآمیزیمیتواندموجبپاســخمســتقیم
امریکاشود.اینتماسمســتقیمبرقرارشد،اماهنوزبهپاسخیملموسمنجر
نشــدهاست.بهنوشتۀولفســتال:»پیامبایدروشنکنداســتفادهازتسلیحات
هستهایوانتقالاینتسلیحاتیاموشکهایبالستیکوغیرهبهدولتدیگرو
اســتفادهازآنهاغیرقابلپذیرشاســت.اگرامریکانتواندمانعکرهشــمالیاز
داشتنتسلیحاتهستهایشود،بایدروشنسازدکههرتصمیمیبرایاستفاده

ازآنهابهمعنایآخرینروزحیاتکیموکشورشخواهدبود.«
تاکنونهیچترکیبیازتهدید،مشــارکت،مذاکره،وتحریمنتوانستهاستبه
نتیجهایروشنمنتجشــود.امریکانمیداندوکرهشمالیهمنخواهدگفتکه
تماممراکزتولیدتســلیحاتیاشدرکجاقرارگرفتهاست.اکنونمهمتریننکتۀ
بازدارندگــیدادنتضمینبهکرهجنوبیوژاپندرمواجههباتهدیدکرهشــمالی
است.رهبرانایندوکشورازخودمیپرسندآیاواشنگتنحاضراستنیویورک
ولسآنجلسرادرحمایتازتوکیووسئولبهخطراندازد؟اکنونکهموشکهای
کرهشمالیبهاینشهرهامیرســد،ایننگرانیهاطبیعتًاافزایشخواهدیافت.
امریکادردورانجنگســردبهاروپــاقولدادهبودکــهدربرابرتهدیدجنگ
هســتهایشــورویازاینقارهدفاعخواهدکردواکنونهمینتعهدرادربرابر
تهدیدروسیهدارد.وقتآناستکهاینتعهدامریکاامروزبهدوستانآسیاییاش
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همدادهشودتاخیالآنهاازکرهشمالیراحتشود.

بیت کوین در کره شمالی 
بیتکوین1نوعیپولدیجیتالاستکههنوزدرعرصهبینالمللیموردشناسایی
رسمیقرارنگرفتهاست.باتشدیدتحریمهایامریکاعلیهکرهشمالیکههدفش
بهنصفرســاندندرآمدهایمالیکرهشــمالیودرنهایتقطعآنهاست،این
کشــوربهدنبالروشهایجایگزینبرایتأمینمالیپروژههایموشکیاست.
شریسفام،گزارشگرسیانان،مینویسد:»تحریمهاعلیهکرهشمالیاحتمااًل
باعثتقویتفعالیتهایمجرمانهســایبریخواهدشــد.حملــهبهتبادالت
رمزنگاریشــدهارزیروشــیبرایتأمینپولموردنیازاینکشوراست.«این
گزارشمینویسد:»تاکنونسهحملهسایبریازماهمیتاجوالیعلیهکرهجنوبی
انجامگرفتهاســتکههمگیبهنوعیباهکرهایکرهشــمالیپیوندداشتهاند.
شــدتگرفتنتحریمهاباعثشدحمالتســایبریبرایکسبدرآمدافزایش

یابد.«
گزارشهایجدیدازرشــدحمالتســایبریکرهشــمالیبهســامانههای
اقتصادیجهانوتالشاینکشــوربرایسرقتمنابعمالیمنتشرشدهاست.
براساسگزارشاخیرمؤسسۀامنیتسایبریفایرآی،کرهشمالی،ارتشسایبری
متشــکلاز3000هکرآموزشدیدهدرچینوروســیهدراختیاردارد.شــرکت
فایرآی،باتوجهبهوضعیتکنونیبیتکوین،ارائهدهندگانخدماتملیدیجیتال
درکرهجنوبیراهدفاصلیهکرهایکرهشــمالیمیدانند.اگرچهمتخصصان
اینشــرکتباقطعیتهدفاینحمالتراکســبمنابعمالیاعالمکردهاند،
همچناننحوۀاســتفادۀپیونگیانگازبیتکوینهایســرقتیمشخصنشده
است.بهنظرمیرسدکرهشمالیکاربرانومرکزمبادالتبیتکوینراوسیلهای
1.  bitcoin
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برایمقابلهبــاافزایشتأثیرتحریمهایبینالمللیهدفقراردادهاســت.این
فرضاساسیکهکرهشــمالیبیتکوینهاراهدفقرارمیدهد،درگزارشیاز
خبرگزاریبینالمللییونایتدپرستکرارشــدهاست.دراینگزارشآمدهاست:
»یــکمرکزتحقیقاتیدرکرهجنوبیاعالمکردمبادالتداخلیبرایبیتکوین،
رمزنگاریجهانی،وســامانۀپرداختدیجیتالهدفبراینفوذبودهاســت.«
شــریسفاممینویســد:»ارزشبیتکویــناکنونافزایشیافتهاســت.یک
بیتکویناکنونمعادل4300دالراست.ایندرحالیاستکهاینرقمدرآغاز
سالجاریکمترازهزاردالربود.«اومینویسد:»کرهشمالیدرپسحملهبه

تمپوهرمیتهمبودهاست.«1 

1.برخیمنابعمورداستفادهدراینبخشعبارتنداز:
Will Ripley & Marc Lourdesm, Secret State: A journey into the heart of North Korea, https://edition.cnn.
com/interactive/09/2017/asia/north-korea-secret-state/
Jane Perlez & Rick Gladstone (7 Aug 2017), North Korea Rails Against New Sanctions, Whether They Will 
Work Is Unclear, https://www.nytimes.com/07/08/2017/world/asia/north-korea-responds-sanctions-
united-states.html?rref=collection2%Fsectioncollection2% Fworld.
Gardiner Harris (7 Aug 2017), a Rare Round of Diplomacy From North Korea’s Top Diplomat, https://
www.nytimes.com/07/08/2017/world/asia/north-korea-asean-tillerson.html?rref=collection2%Fsectionc
ollection2%Fworld.
Joshua Berlinger (13 August 2017), the -4,000year-old people sharing an island with the US military, 
http://edition.cnn.com/12/08/2017/asia/guam-north-korea-military-island/index.html.
Melissa Mahtani (12 August 2017), North Korea is ‹a cult› to Kim Jong Un, undercover reporter says, 
http://edition.cnn.com/12/08/2017/politics/undercover-reporter-north-korea-cult-cnntv/index.html.
Brad Lendon & Joshua Berlinger (30 August 2017), Next target Guam, North Korea says, http://edition.
cnn.com/29/08/2017/asia/north-korea-missile-launch-guam-threat/index.html.
Kenza Bryan (1 July 2017), North Korea could be sitting on trillions in untapped mineral resources, 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-trillions-mineral-resources-nuclear-iron-
ore-a7818651.html.
Choe Sang-Hun (30 April 2017), As Economy Grows, North Korea’s Grip on Society Is Tested, https://
www.nytimes.com/30/04/2017/world/asia/north-korea-economy-marketplace.html?rref=collection2%F
sectioncollection2%Fworld.
Antoni Slodkowski (22 July 2017), David Brunnstrom and Matt Spetalnick, Exclusive: U.S. presses 
Myanmar to cease military ties with North Korea, http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa-
idUSKBN1A6248.
Rick Gladstone (4 Aug 2017), North Korea Could Lose 1$ Billion in Exports Under U.N. Measure, https://
www.nytimes.com/04/08/2017/world/asia/north-korea-missile-nuclear-security-council-resolution.html
?rref=collection2%Fsectioncollection2%Fworld.
Jethro Mullen (5 April 2017), How North Korea makes its money: Coal, forced labor and hacking, http://
money.cnn.com/05/04/2017/news/economy/north-korea-economy-china-trump-xi/index.html.
Joshua Berlinger (17 July 2017), Guns and money: Why US› top North Korea diplomat is in Southeast 
Asia, 
http://edition.cnn.com/16/07/2017/asia/north-korea-myanmar-singapore/index.html.
Sherisse Pham (12 September 2017), North Korea is trying to amass a bitcoin war chest, http://money.
cnn.com/12/09/2017/technology/north-korea-hackers-bitcoin/index.html.



پیوست 4
آيا احتمال ورود به فاز ترور وجود دارد؟

کرهشمالی،سیستماطالعاتیامریکا)سیا(وسیستماطالعاتیکرهجنوبی)آی.
اس(رابهتوطئهبرایحملهوتروررهبرکرهشــمالیباتســلیحاتبیوشیمیایی
متهممیکنــد.وزارتامنیتدولتدرکرهشــمالیدربیانیهایاعالمکردهبود:
»تالشهایخرابکارانهامپریالیســتهایامریکاییوکرهجنوبیازحدگذشته
اســت.«اینوزارتخانههمچنیناشارهکردهبود:»سیستمهایاطالعاتیایندو
کشــورکهگرانیگاهشیاطیندرجهانهســتند،توطئهایازپیشخنثیرابرای
ضربهبهرهبریکرهشمالیتدارکدیدندوایناقداماتواردفازبسیارجدِیاجرا
شــدهاست.«بیانیۀوزارتامنیتدولتدرکرهشمالیهمچنیناعالمکردهبود:
»یکگروهتروریســتیمخفیکهازسویسیاوآی.اسبهکرهشمالیواردودر
تدارکاقداماتپنهانیوخرابکارانهعلیهرهبراعظمبااســتفادهازتســلیحات

بیوشیمیاییشدهبودند،شناساییوکشفشدند.«

1. احتماالت چه می گویند؟
دراینزمینهمیتوانسناریوهاییرامتصورشد:

اول،باتوجهبهاینکهکرهشمالیتالشکردهبودتابرادرناتنیرهبرکرهشمالی
رادرکواالالمپوربهقتلبرساندودراینکارنیزموفقشد،یکاحتمالایناست
کهســراناینرژیمبااجیرکردنبرخی،درنظردارندتااینســناریورااینباردر
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کرهشــمالیبهاجرادرآورندتااحتمااًلبســترالزمبرایانتقامجوییازهمسایۀ
جنوبیرافراهمکنند.ارجاعاتمکرربهحضورنیروهایدشمنیاعواملنفوذی
برایتروررهبرکرهشــمالیوتهدیدوجودیبرایاینکشورتاکتیکهاییاندکه
ازسویاینکشوربرایجلبهمراهیتودههاتدارکدیدهشدهتابهاینوسیلهبه
مظلومنماییداخلیوکسبمشروعیتبپردازد.رهبرانپیونگیانگمیگویند:
»بهاینعوامل740هزاردالرپرداختشدهاستوابزارهایماهوارهایوسایر

تجهیزاتهمبهدنبالداشتهاند.«
دوم،احتمالدومایناستکهتیمهایترورازسویکرهجنوبیهمانطورکه
واردکرهشــمالیشوند.پیشترســئولهشداردادهبوددر وعدهدادهشــدهبودـ
صورتتشدیدتنشوتهدیددرمنطقه،تیمهایویژهایراکهبرایتروررهبران
کرهشــمالیتشکیلدادهاست،روانهاینکشورخواهدکرد.اگرچهگزارشهایی
ازتروراونوپدروپدربزرگشوجودداشــتهاست،تحلیلگرانغربیومقامات
اطالعاتیبیشــتراینهارابهتوطئههایداخلیازسویرهبراننظامیوسیاسی

ناراضینسبتمیدهند.
سوم،احتمالبهوجودهســتههایناراضیدرسطحرهبرانعالیسیاسیـ
نظامی.باتوجهبهوخامتاوضاعدراینکشــوروتروررهبرانعالیرتبهنظامی
وحذفسایرمقاماتسیاسیبهدالیلواهی،چنینبهنظرمیرسدکههستههای
ناراضیفعالشــدهودرتالشاندتاازوضعیتفعلیبــهنفعخودبهرهبرداری
کنند؛بنابراین،هســتههایناراضیطیفگســتردهایازتودههــایناراضیتا
نیروهایمیانیدرارتشومقاماتعالیرتبهسیاسیونظامیراشاملمیشوند.
اینمقاماتعالیرتبهنظامیوسیاسیدرخفابهتجهیزاینهستههامیپردازند
وبرایطغیانداخلیدرکشــوردرشــرایطبحرانیکهاحتمااًلبهدنبالجنگ

شکلخواهدگرفت،زمینهسازیمیکنند.
چهارم،ســناریویآخرانگشتاتهامرابهسویامریکامیبرد.سازمانسیا
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سابقهایطوالنیدراقداماتیازایندستدارد.اقداماتسیابرایتروررهبران
سیاسیدنیاازدهۀ70شــروعشدوابتداصدامحسینومعمرقذافیبودندکه
هدفترورهایمخفیسیاقرارگرفتندوسپسدامنهاینحمالتگستردهشدو
بهفیدلکاستروهمرسید.بااینحال،سیاازتسلیحاتیپیچیدهترازتکتیرانداز
یاانفجارسیگاراســتفادهمیکند.عصردیجیتالهمابزارهایترورراپیچیدهتر
کردهاست.اسنادسیاکهبهویکیلیکسراهیافت،نشاندادسیابهدنبالیافتن
روشهایــیبرایهــککردنسیســتمهایعاملخودروهــایحاملرهبران
دنیاســت.سیاهمچنینساقطکردنیاکشتنرهبراندنیارااز1945شروعکرد
واینکاررابهصورتمستقیمیاغیرمستقیموبااستفادهازهمراهیعواملنظامی

محلی،مجرماناجارهایمحلی،ومخالفاندمدمیمزاجانجاممیداد.

2. یگان ویژه برای ترور رهبران کره شمالی
آخرینباریکهکرهجنوبیتصمیمبهتروررهبرکرهشمالیگرفت،هیچچیزخوب
وطبقبرنامهپیشنرفت.دراواخردهۀ60،پسازاینکهکماندوهایکرهشمالی
تــالشکردندتــاکاخریاســتجمهوریکرهجنوبیدرســئولراغارتکنند،
کرهجنوبیبهطورپنهانیافــرادرادرزندانیادرخیابانهایافتوآموزشدادتا
واردکرهشمالیشوندوگلویرهبراینکشورکیمایلسونگراببرند.وقتیاین
مأموریتناکامماند،آنمردانطغیانکردند.آنهامربیانخودراکشتندوپیش
ازاینکهخودرامنفجرکنندتاســئولرفتند.ایناپیزودیاستکهدولتچندین
دههآنراپنهانکردهاســت.اکنونکهنوۀرهبرکرهیعنیکیمجونگاونبرنامه
هســتهایوموشکیخودراسرعتداده،ســئولباردیگررهبریکرهشمالیرا
هدفگرفتهاست.یکروزپسازآنکهپیونگیانگششمینآزمایشهستهای
خودراانجامداد،سونگیونگمو،وزیردفاعکرهجنوبی،بهنمایندگانپارلمان
اعالمکردیگانیازنیروهایویژهتاپایانسالجاریتشکیلخواهدشدکهیگان
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گردنزنینامیدهمیشود.
هدفاینیگانزدنگردنرهبرانکرهشــمالیاعالمشــدهاست.اینپیامی
تهدیدآمیزاستکهســئولدرحالمخابرهآناست.مقاماتدفاعیمیگویند:
»ایــنیگانمیتواندیورشهایمرزیراباهلیکوپترهاوهواپیماهایترابریکه
میتوانندشبهنگامبهکرهشمالیرسوخکنندانجامدهد.«بهندرتاتفاقافتاده
اســتکهکشــوریرئیسدولتدیگررابهترورتهدیدکند،اماایناستراتژیاز
ســویکرهجنوبیبرایایجادوحشتوهراسدررهبرانشمالی،عصبیکردن
آنها،ودرنهایتبهمثابۀنتیجهآزمایشهایهستهایآنهابهکارگرفتهمیشود.
شینونسیک،یکژنرالسهستارهکهتاپیشازبازنشستگیدرسال2015از
استراتژیستهایارشدعملیاتیکرهجنوبیبود،میگوید:»بهترینبازدارندگی
ایناستکهکاریکنیمکیماززندگیخودبترسد درکنارتسلیحاتمانـ برایماـ

وبرسرآنقمارنکند.«
درهمینراســتا،دولتترامپمحدودیتهایچنددههایرابرایساخت
موشکهایبالســتیکقدرتمندترازکرهجنوبیبرداشت.امریکادردهۀ70به
سئولکمککردموشــکهایبالستیکبســازد،امامحدودیتهایسفتو
سختیبراینکشورنهادتامانعمســابقهتسلیحاتیشود.آقایشینمیگوید:
»مااکنونمیتوانیمموشکهایبالستیکبسازیمکهکیمجونگاونرادردرون
مخفیگاههایعمیقزیرزمینیهدفقراردهد.نظربرایناستکهاینترسرا
نهازطریقسالحهستهای،بلکهازطریقسالحهایغیرهستهایبهاوبفهمانیم.
زندگیکیمدرکشــوریقرونوســطاییهزاربرابربیشازشــهروندانمعمولی
اهمیتدارد.«اگرچهاکثرمردموسیاســتمدارانکرهجنوبیخواســتارســالح
هســتهایشــدهاندوگزارشواشــنگتنپســتنیزاینراتأییدمیکندکهمردم
کرهجنوبیبیشازهرزماندیگریخواســتارســالحهســتهایهستند،مون،
رئیسجمهورکرهجنوبی،همچنانخواســتارشــبهجزیرۀعاریازتســلیحات
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هســتهایاست.کرهجنوبیوعدهدادهاستبودجۀدفاعیخودرا2/9درصداز
تولیدناخالصداخلیکشــورشقراردهد،یعنیدردورانریاســت»مونجائه
این«هزینههایدفاعیاینکشــورحدود35/4میلیارددالرخواهدبود.برای
ســال2018دولتمونبودجه38/1میلیارددالریراپیشنهاددادکه12میلیارد
دالرآنبرایدفاعدربرابرکرهشــمالیاختصاصدارد.دانیل.ِای.پینکستون،
متخصصدفاعی،مینویسد:»قابلیتهایجاسوسی،نظارتی،وشناساییمهم
هستند.بدونآنهاکرهشمالیبهشکل»کور«شلیکخواهدکرد.«درمقابل،
کرهجنوبی5ماهوارهجاسوســیبهفضافرستادهاســتتاتحرکاتنظامیاین
کشوررابهتررصدکند.سئولاکنونباتلآویووپاریسبرسرخریدماهوارههای

جاسوسیدیگرواردمذاکرهشدهاست.1 

1.منابعمورداستفادهدراینبخشعبارتنداز:
Choe Sang-Hun (12 September 2017), South Korea Plans ‘Decapitation Unit’ to Try to Scare North’s 
Leaders, https://www.nytimes.com/12/09/2017/world/asia/north-south-korea-decapitation-. html?rref
=collection2%Fsectioncollection2%Fworld.
Nicole Gaouette & Zachary Cohen (13 September 2017), Trump says UN North Korea sanctions are ‹not 
a big deal›, http://edition.cnn.com/12/09/2017/politics/trump-north-korea-pressure-china-congress/
index.html.
Ewen MacAskill (5 May 2017), The CIA has a long history of helping to kill leaders around the world, 
https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/05/cia-long-history-kill-leaders-around-the-world-
north-korea.
Ewen MacAskill & Justin McCurry (5 May 2017), North Korea accuses CIA of biochemical plot to kill Kim 
Jong-un, https://www.theguardian.com/world/2017/may/05/north-korea-accuses-cia-biochemical-plot-
kill-kim-jong-un
North Korea accuses CIA of ‹bio-chemical› plot against leadership (5 May 2017), http://www.reuters.
com/article/us-northkorea-usa-iduskbn18113D.
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شبهجزیرهکرهطیحیاتسیاسیخود،چندیننقطهعطفداشت.بامروریبر
تحوالتاینمنطقهازجهانمیتوانســهمرحلۀمهمرامشاهدهکردکهحیات

سیاسیاینمنطقهازجهانراتشکیلدادهاست:
اول،ســال1905،یعنیزمانیکهشــبهجزیرهکرهپــسازپایانجنگمیان
روســیهوژاپن،بهتصرفچشمبادامیهاِیاســتعمارگِرژاپنیدرآمدودرسال

1910اینشبهجزیرهجزییازقلمروژاپنشد.
دوم،دورانجنگجهانیدوماســت.درنوامبر1943،یعنیدوسالپیشاز
پایانجنــگجهانیدوم،فرانکلینروزولت)ِرئیسجمهورامریکا(،وینســتون
چرچیل)نخســتوزیربریتانیا(،وچیانگکایشک)رهبرچین(درکنفرانس
قاهرهبایکدیگردیدارکردندتادرموردسرنوشتکشورهایمستعمرهژاپنتصمیم
بگیرند.اینتصمیمبهمرحلهعملدرنیامد.دوســالبعدیعنیدرســال1945 
نیروهایشورویبهبخششمالیکرهرسیدندودرمدار38درجهمتوقفشدند.
دردهماوت1945،دوافســرجــوانآمریکاییبهنامهایدینراســکوچارلز
بونستیل،مأمورشدندتامحدودهاشغالآمریکارامشخصکنند.آنهانیزبرروی
نقشهمدار38درجهرامشــخصکردند،زیرااینمدارتقریبًاکشوررابهدونیمه
مساویتقسیممیکردوپایتخت،سئول،راهمدرقلمرویآمریکاقرارمیداد.
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ســوم،درسال1950نقطهعطفسومرقمخوردکهسرنوشتکرهراتاامروز
روشــنکرد.در25ژوئن1950نیروهایجمهــوریدمکراتیکخلقکره)کره
شــمالی(باپشتیبانینظامیچینوشــورویوتحتفرمانکیمایلسونگبه
بخــشجنوبیکههمانجمهوریکره)کرهجنوبی(بودوتحتحمایتامریکا
قرارداشــتحملهکردند.در27ژوئیه1953پیمانآتشبسمیاندوکرهبرقرار
شدکهتاامروزادامهدارد.میاندوکرههیچپیمانصلحینیستجزهمانپیمان

آتشبسکهوضعیتمیانآنهارابسیارشکنندهکردهاست.
اکنونایندوکرهیکیدرظلعنایاتامریکادرمســیرســرمایهداریقرار
گرفتوبهاقتصادی3تریلیوندالریدســتیافــتودیگریدرکنفحمایت
شــورویوچینبهآخریندژکمونیسمدردنیاتبدیلشــدوحجماقتصاداین
کشوربهزوربه4میلیارددالرمیرســد.سئولبهیکیازغولهایاقتصادیدر
دنیاتبدیلشد؛پیونگیانگبهیکیازمخوفترینکشورهادردنیا.بلومبرگدر
گزارشــیباعنوان»شــاخصنوآوری2015«جدیدترینرتبهبندیخوداز50 
کشورمبتکرجهانرامنتشرکردکهدراینمیان،کرهجنوبیرتبۀنخستجهانی
رابهخوداختصاصداد،اماکرهشــمالیبهاسرارآمیزتریننقطهازجهانتبدیل
شــدکهمردمانشدرهرنقطهازاینسرزمینکهزندگیمیکنندبایدتاآخرعمر
همانجابمانندوتنهادرصورتداشتناجازهازحکومتمجازبهجابهجاییاند.
درسئولدموکراسیجاریاست،امادرپیونگیانگصدایشیپوررأس6صبح
بیدارباشرااعالممیکندوشبهنگامنیزخاموشباشاعالممیشود.بیجهت

نیستکهزندگیدرکرهشمالیبدتراززندگیپادگانیتوصیفشدهاست.

فلسفه سیاسی هدایتگر در کره شمالی
فلسفهسیاسِیهدایتگردرکرهشــمالیجوچه)یاهماناعتمادبهنفس(است.
رهبراناینکشورجوچهرابهمنزلۀبدیعترینوانقالبیترینخدمتکیمایلسونگ



بهتفکربینالمللیناممیبرند.جوچهمذهبمختاردرکشــوراســتوبرتمام
جوانبزندگیدرکرهشــمالینفوذوبرتــریدارد.اینایدئولوژیدرابتداتداوم
لنینیسمتلقیمیشد،اماگوییرهبرانکرهشمالیجوچهرافراتراز مارکسیسمـ
تمامایســمهامیدانستندوتقلیلآنبهمارکسیســم،لنینیسم،یااستالینیسمرا
تخفیِفآندانســتندوباتغییرقانوناساســی،جوچهجانشینتمامایسمهای
مستتردرآنشد.دراینایدئولوژی،رهبرانکره)کیمایلسونگ،کیمجونگایل،
وکیمجونگاون(درصدرقرارمیگیرندوســپسارتشوحزبکارگرانکره
درباالتریــنجایــگاهدرجامعهقرارمیگیرد.جوچهدرمســیرخودبهچاجو
)استقالل(میرسد.ایناستقاللشاملدومؤلفهاست:توسعهاقتصادمستقل
ازطریقچاریپ)خودپایداری(وملتیکهقادربهدفاعازخودازطریقچاوی
)دفاعازخود(اســت.درتفکرجوچهتازمانیکهامپریالیســموکشــورهای
امپریالیســتیوجوددارند،تفکر»ابتداارتش«هموجــوددارد؛بهاینمعناکه

ارتشدرصدراموراست.
درآغازتأســیسجمهوریدموکراتیکخلقکره،اگراینفلسفهسیاسی
هدایتگرتاحدزیادیبرروینظامفکریمارکسیســمـلنینیســموســپس
استالینیســمساختهشدوپاگرفت،دردهۀ50،وقتیمیانکیمایلسونگبا
شــورویتنشدرگرفت،ویبهتفکرمائوییســتیمتمایلشــد.بااینحال،
کارشناســانیمانندپاولفرنچبراینباورنداینایدئولوژیملغمهایاستاز
مارکسیسم،لنینیسم،استالینیسم،مائوییسم،وکنفوسیوسیسم؛امادردهۀ70 
بــهبعدبهعنواندکترینبومیانقالبییادرقالبمکتبکیمایلسونگیســم
بســطدادهشــد.دراینزمان،جوچهبهعنوان»راهسوم«یبرایکشورهای
توســعهنیافتهوکشــورهایغیرمتعهدمطرحشــد؛امادرنهایتبسیاریاز
کشــورهادربرابرکیششخصیتوتکبربیشازحدکیموبیمایگیوتخیلی
بودناینایدئولوژیازآناعالمبرائتکردند.حتیکشــورهاییماننداتیوپیو
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آلبانیهمکرهشمالیراجامعهایبهطرزغیرقابلباوریبستهتوصیفکردندو
کیانکیچن،وزیرخارجهوقتچین،همدرســال1991اینکشورراکشوری

بامصیبتهاینامرییتوصیفکرد.

نظام سیاسی کره شمالی
نظامسیاســیکرهشــمالیراازدهۀ80بــهبعدمیتوانبرپایــۀمفهومنظام
سوریونگ)نظامرهبری(توصیفکرد.دراینقالب،اینمفهومبه»سیستمی
اشارهداردکههدفشجاودانهســاختنهدایترهبرازطریقجانشینیارثی
است.«ویژگیبرجســتۀنظامسوریونگایناســتکهدرحالیکهایننظام
ریشههایخودرابهدیکتاتوریسوسیالیستیلنینیسممیرساند،تاحدزیادی
مبتنیاستبرایدئولوژیساختگیکرهشمالییعنیهمانجوچهوسوریونگ
نیزجانشینحزبشدهاست.هدفنهاییدائمیساختنحکمرانیازطریق
گروهبندیجامعوکاملمردماست.تاکاشیساکایی،متخصصژاپنیمسائل
کرهشــمالیدرمجلهوردافیرز،1ســاختارسیاســیکرهشــمالیرااینگونه

تقسیمبندیمیکند:
کارکردســوریونگوحزب؛یکیازویژگیهایاساسیلنینیسمموضعگیری
آندرموردحزبپیشــاهنگبهمنزلۀنمایندگیواقعیدیکتاتوریپرولتاریاست.
مخالفاناینجریانتفکرراموردنقدقرارمیدهندومیگویند:»اینتفکرراهرا
بهســویدیکتاتوریفردیهموارمیکندواســتداللمیکنندانتقالقدرتبه
حزبباانتقالقدرتبهکمیتهمرکزیحزبودرنهایتگروهکوچکیازرهبران
دنبالمیشود.نظامسوریونگممکناستنشانههاییدرنکتهایکهاینانتقاد
مطرحکردهاستداشتهباشد.براساساصلبنیادینبشریکهدربطنایدئولوژی
جوچهقراردارد،آحادانسانهاموجوداتیاجتماعیمعرفیمیشوندکهویژگی
1.  Journal of World Affairs
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اســتقاللوخالقیتبهآنهااعطاشــدهاســت.ازآنجاکهافــرادموجوداتی
اجتماعیاند،فقطازطریقاقداماجتماعیمناســباستکهمیتواننداستعداد
فکریاســتقاللوخالقیتراابرازدارند.براســاساینایدئولوژی،اینفرایند
اطاعتبیچونوچراوغیرمشــروطازهدایتســوریونگبهمنزلۀرهبراعظم
جامعهراملزممیسازد.دراینمتن،بهحزبکارکردووضعیتکمربندیابندی
دادهمیشودکههدایتورهنمودرهبررابهمردممنتقلمیسازد.درنهایت،این
اجتماعی،طعم ایدئولــوژیبــاقرارگرفتنذیــلتئوریارگانیســمسیاســیـ
جزماندیشیمذهبیبهخودمیگیردکهبراساسآنفردمیتواندازمحدودیتهای
زندگیجسمیفراتربرودوازطریقاطاعتبیچونوچراازاوامرورهنمودهای
اجتماعیابدیدســتیابد.تعریفجایگاهواهمیت رهبربهزندگیسیاســیـ
ســوریونگبهاینشکلازاهمیتنسبیحزبمیکاهد.کاماًلغیرممکناست
تمامفعالیتهایملتوجامعههموارهازطریققدرتفردیرهبرکنترلواداره
شود.بهاینترتیب،بااختیاراتیکهبااقتدارمطلقسوریونگتقویتمیشود،بر
رویحزبسرمایهگذاریمیشود؛بنابرایناقتدارواقعیکهحزبکارگرانخلق
کرهدارد)واعمالمیکند(بااقتدارنخبگانحاکمهیچکشــورسوسیالیســتی

دیگریقابلقیاسنیست.
کارکردهایواقعینخبگانحاکمکشورهایسوسیالیستیرامیتوانبهاین
شــکلطبقهبندیکرد:1(تحقیق،برنامهریزیوتدوینخطمشــیسیاسیو
سیاستها؛2(آموزشوانتخابنامزدهابرایرهبری؛3(آموزشونظارتبر
ارگانهایدولتی؛4(شستوشــویمغزیوآموزشایدئولوژیکیوبسیجمردم
براساسایدئولوژی.عالوهبراینکارکردهایواقعی،نخبگانحاکمکشورهای
سوسیالیســتیکارکردینمادینهمدارندکهشاملایجادمشروعیتسیستمبا
فشاربرمردموجامعهبینالمللیاستکهدولتبراساسفرامینارگانهاییاداره
میشودکهنمایندهمردماند،مانندکنگرۀحزبیوکمیتۀمرکزیحزب.بهعبارت
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دیگر،اینکارکردنمادینتصمیماتمختلفاتخاذشــدهازسویگروهکوچک
رهبریرابهمثابۀتصمیماتیبراساسارادۀمردمتوصیفمیکند.

اگرمواردباالرامبناییبرایتحلیلدرنظربگیریم،بررسیکارکردحزبدر
سیستمسوریونگناظربرمواردومالحظاتزیراست:

1.میتوانگفتباتوجهبهاختیارمطلقسوریونگوجایگاهیکهدرچارچوب
ایدئولوژیکبهرهبردادهشــدهاست،کارکردنمادینحزبضرورتًاالزامیبرای
سیســتمنیســتوازمردمانتظارمیروداطاعتکنندواینتصمیماترادنبال
کنند.بااینحال،بهمعنایانکاراینمســئلهنیستکهحزبازکارکردتحکیم
مشروعیتسیستمبرخورداراست.درموردکرهشمالی،درحالیکهکنگرهحزب
کارگرانپساز1980تشکیلنشــد،جلساتعمومیکمیتۀمرکزیحزبطی
بازۀزمانی1980ومرگکیمایلســونگدر1994،تقریبًابهطورساالنهبرگزار
که میشد.بهاستثنایکارکرداوِلتدوینوتهیهخطمشیسیاسیوسیاستهاـ
بههمینخاطربهســوریونگاختیارتصمیمگیرینهاییدادهشدهاستـتقریبًا
تمامکارکردهایدیگرذیلاختیــارحزبقرارمیگیرند.باتوجهبهکارکردهای
سوموچهارم،تصوربرایناستکهحزبدرکرهشمالیبهراستیدارایبیشترین
قدرتدرقیاسباهمتایانشدردیگرکشورهایسوسیالیستیاست.کارکردهای
واقعیحزبباســازمانهایزیربهاجرادرمیآید:اول،مجموعهایازادارتو
وزارتخانهها1)ماننددپارتمانســازماندهیوارشــادودپارتماناطالعرسانیاز
جملهرؤسایمربوطشانبهمنزلۀرهبران(کهذیلکمیتۀمرکزیحزب)وچندین
سطحازکمیتههایحزبیدرهرمنطقه(کارمیکند.دوم،سازمانهایحزبیکه
درچارچــوبنهادهایدولتیوچندینســازمانمختلــفاجتماعیومردمی
تشــکیلشــدندوذیلهدایتحزبقــرارمیگیرند؛بنابراینتــازمانیکهاین
نهادهــایدائمیبهطورطبیعیکارکننــد،کارکردهایواقعیحزببدونهیچ
1.  Departments
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مشــکلیمؤثرمیماندوانجاممیگیرد،حتیاگراینارگانهایغیردائمیمانند
کنگرۀحزبکارگرانوجلســاتعمومیکمیتۀمرکزیحزبچندسالیکبار

برگزارشوندیاهرگزبرگزارنشوند.
2.روشهایادارهوحکومتبرمردم،سؤالدیگریکهمطرحمیشودایناست
کــهچگونهمردمزیرحاکمیتســوریورنگوحزبقــرارمیگیرند.نگاهیبه
ساختارحزبکارگرانکرهشمالینشانمیدهد،درارتباطبامردم،اینحزبدر
مقیاسنسبیبسیاروسیعترازاحزابکمونیستیدیگردرکشورهاییمانندچین
یاشــورویســابقاســت.اندازهوفراگیریحزببهتنهاییکافیاستتانفوذ
قدرتمندشبرکلجامعهرانشــاندهد.افزونبراین،سیســتمکرهشــمالیبا
گروهبندیچندالیهایازمردمباســازمانهاونهادهایگســتردهایمشــخص
میشــودکهتحترهبریحزبقــراردارندودربردارندۀتمــامجوانبجامعه

میشود.
ازجملهسازمانهایمهمکهاهمیتدارندمیتوانبهسازمانهایاجتماعیو
مردمیاشــارهکردکهذیلدوطبقهقرارمیگیرند:اولینطبقهمتشــکلاستاز
سازمانهایخاصطبقاتیماننداتحادیهجوانانسوسیالیستکیمایلسونگو
اتحادیهدموکراتیکزنانکره.دومینطبقهمتشکلاستازسازمانهایخاص
شــغلیازجملهفدراســیونعمومیاتحادیههایتجاریکره)ســازمانیبرای
کارگــراندربخشصنعتــی(،اتحادیهکارگرانکشــاورزیکره،فدراســیون
عمومیدانشمندانوتکنســینهایکرهایواتحادیهنویسندگانکره.افزونبر
این،اتحادیهکودکانکرهذیلاتحادیهجوانانوجودداشت.درنتیجه،بهاستثنای
کودکانتازهمتولدشده،اکثرمردمبهگونهایبهشکلیازسازمانازطریقمدرسه
یاوابستگیهایشغلیشانتعلقدارند.اینسازمانهاهدایتحزبرادراجرای

آموزشایدئولوژیکیوشستوشویمغزیدنبالمیکنند.
مردمکرهشمالیذیل»واحدهایمحلهایتقسیمبندیمیشوندکهبراساس
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منطقۀمحلســکونتوکارکــردآنبهمنزلۀکوچکتریــنواحددولتمحلی
سازماندهیمیشوند.کارکردواحدهایمحلهایهماناپیونددادنامنیتوسایر
نهادهایدولتیباساکنانمحلیاســت.افزونبراین،کارکرددیگرآننظارت
متقابلشــهروندانبرهموکنترلفعالیتهایآناناست.باتوجهبهاینکهجیرۀ
غذاییعمدتًاازطریقهمینواحدهایمحلهایتوزیعمیشــودومسکنراهم
نمیتوانبدستآورد،مگرازطریقهمینواگذاریهایعمومی،میتوانگفت
عضویتدراینواحدهایمحلیجزئیجداییناپذیرازحفظوکسبزندگیدر
کرهشمالیاســت.بهعبارتدیگر،شهروندانبرایکسبیاداشتنحداقلیاز
زندگیبایدعضوهمینواحدهایمحلیشوند.درنتیجه،مردمبهشکلیمؤثراز

طریقهمینواحدهایمحلهایموردکنترلونظارتقرارمیگیرند.
جنبهایدیگرازگروهبندیمردمدرکرهشــمالیمربوطاستبهعضویتدر
سازمانهاینظامی.اول،کرهشمالیدارایتعدادیعظیمازنیروهاوعضویت
فعالدرارتشاستکهبهبیشاز1میلیوننفرمیرسد.افزونبراین،اینکشور
دارایسیســتمیعظیمازنیروهایذخیرهاســتکهعبارتنداز:ســپاهآموزش
دهقانــانوگاردســرخجوانان.این نظامیــانذخیــره،گاردســرخکارگرانـ
ســازمانهایشبهنظامیتحتفرماندهیسوریونگ)همانرهبراعظم(هستند
کــهفرماندهکلقــوایارتشخلقکرهاســتوهمزمانبهشــدتتحتاداره
حزباند.افزونبراین،نیروهایذخیرهدرمعرضدورههایآموزشیساالنهاند
ودرمواقعتشــدیدتنشهایخارجــی،بهطورموقتبهخدمــتفراخوانده
میشــوند؛بنابرایندرصورتلزوم،انجامشستوشــویمغزی،آموزشهای

ایدئولوژیکمردم،ونظارتبرجامعهباحساضطرارمیسرمیشود.
میتوانگفتکلجمعیتکرهشمالیباساختارقدرتبهشدتالیهبندیشده
بارهبریکهدرصدرقراردارددرهمتنیدهشــدهاســت.اینساختارقدرتهم
چندالیهاســتوهمفراگیرومیتواندبهشکلیمؤثرجنبههایمختلفزندگی
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کرهشمالیراادارهکند.اگرچهاینساختارکانالیاستبرایتوزیعجیرهغذایی
ومسکن،میتواندمجراییبرایشستوشویمغزیتلقیمیشودومردمراملزم

بهاطاعتووفاداریبیچونوچراازقدرتکند.
3.سیاســت»ابتداارتش«،مرورتاریخینظامســوریونگدرکرهشمالینشان
میدهدچارچوبهایآنطیدهۀ70بهاجراگذاشتهشد.اینسیستمطیدهۀ
80وپسازمجموعهایازتسویههاتکمیلشدکهبیشتراینتسویههاایدئولوژیک
بودند.ازآنپس،اینسیستمکموبیششروعبهفعالیتدراینچارچوبیاقالب
کردتازمانمرگکیمایلسونگدرسال1994.باانتقالقدرتبهکیمجونگایل
اینروندادامهیافت.بهدنبالآن،اینسیستمبامجموعهایازآزمونهایجدی
مواجهشــدکهازتغییراتدرمحیطداخلیوخارجینشئتمیگرفت.یکیاز

تغییراتهمینسیاست»ابتداارتش«بود.
اولینآزمونبرایکرهشــمالیدرنیمهدهۀ90رخداد،دربحبوحۀبحرانیکه
راهپیماییبزرگنامیدهمیشــد.اقتصاداینکشــورازاوایــلدهۀ90،متحمل
ضرباتیجدیشــد.روابطباشــورویـمهمترینحامیاقتصادیاشـدچار
نوســانشــدوچینهمشــرایطســختتریرادرتعامالتاقتصادیخودبا
کرهشمالیاعمالکرد.اوضاعزمانیبهحالتفاجعهباردرآمدکهسیلیویرانگر
درسال1995ـ1996اینکشوررابهزانودرآورد.اینسیلموجبویرانیمزارع
کشــاورزیودرنتیجهگرسنگیوقحطیشدکهپیامدآنمرگتعدادفراوانیاز
مردمبود.اینقحطیچنانبحرانــیدرجامعهبهوجودآوردکهحتیکادرهای
حزبیهــمبراییافتــنقوتالیموتمحــلخدمتخودراتــرکمیکردند.
شــرکتهایدولتیهمکارهایروزمرهخودرارهاکردندوبابحرانیترشــدن
وضعیتشــروعبهفروشتجهیزات،قطعاتوکارخانههایخودکردند.نتیجه
اینشــدکهحزب،ســایرســازمانها،مؤسســاتونهادهاییکهحامینظام
سوریونگبودند،دچارکژکارکردیشدندوفعالیتهایشانتعلیقشد.دیگرآن
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کنترلیکهدربــاالذکرآنآمدامکانپذیرنبود.میتوانگفتمردمبهشــدتبه
مقاماتبیاعتمادشــدهبودندومســائلیمطرحشــددالبراینکهایدئولوژی
حکومتیتاچهمیزاندرونییابومیســازیشــدهاست.سیستمدرسال1997 
متحملضربهدیگریشــد،زمانیکهدبیرکلحزبـهوانگجانگیوپـکه
پدرواقعینظریهجوچهبودبهکرهجنوبیپناهندهشد.معلومنیستفراراوتاچه
میزانبرمردمکرهتأثیرگذاشت،اماقطعًابایدبرنخبگاناینکشورتأثیرگذاشته
باشد.درچنینمحیطی،ایدئولوژیحاکمبرایکنترلمردمدیگرکارایینداشت.
درحدودهمینسال،انتشارنوشتههابهنامکیمجونگایلدرموردتئوریهای
ایدئولوژیککاماًلمتوقفشــد.درحالیکهاصطالحاتیمانندایدئولوژیپرچم
قرمزگاهیدرســازمانهایدولتیرخمینمود،ازحدشــعارفراترنمیرفتو
نتوانســتبهلحاظسیستماتیکدرنظریههایایدئولوژیکادغامشود.میتوان
گفتدرنظامسیاسیکارکردووزنایدئولوژیکاهشپیداکرد؛البتهاینبدانمعنا
نیستکهفضایبازسیاسیپیداشــدهبودودولتدیگرازتبلیغات،شعارهای
سیاسی،احساساتمردمی،فیلمهاوغیرهچشمپوشیکردهباشد.اینفعالیتها

تاامروزبهشدتودرباالترینسطوحادامهدارد.
اززمانمرگکیمایلســونگ،جلســاتعمومیکمیتۀمرکزیحزبحتی
یکبارهمبرگزارنشد.اینجلساتدردورانکیمجونگایلهمبرگزارنشد.این
وضعیتتادهۀ2010ادامهداشــت.اینیعنیهیچتغییریدرعضویتدرکمیتۀ
مرکزیحزبوپولیتبورودرایندورهبراســاسرویههاییکهتحتقواعدحزبی
ترسیمشدهبودبهوجودنیامد.دراینوضعیتبلبشوییکهبرکلیتنظامسیاسی
تأثیرگذاشــتهبود،ارتشخلقکرهتنهانهادیبودکهتوانستهبودکارکرداصلی
ســازمانیخودراحفظکند،چراکهتمامنهادهایدیگرعماًلازکارکرداصلی
خودتهیشــدهبودند.درنتیجه،نقشارتشدرادارۀکشورروزبهروزبیشترشد.
درســال1998،مجمععالیخلقبرایاولینباراززمانمرگکیمایلســونگ
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تشــکیلشدونظامیجدیدشکلگرفتکهدرآنکیمجونگایلادارهکشوررا
درقالبرئیسکمیســیوندفــاعملیونهبهعنــوانرئیسجمهور،جمهوری
دموکراتیکخلقکرهبهدستگرفت.اینهماننقشیبودکهپدرشنیزایفاکرده
بود.همزمان،مفهوم»ابتداارتش«)سونگون(بهعنواننشانهایازروششناسی
اساسیدرنظامسیاسیکرهشــمالیموردحمایتقرارگرفت.اینمفهومیعنی
اولویتدادنبهارتشدراختصاصمنابعسیاســیوشناســاییارتشبهعنوان
مهمتریننهاددرادارۀکشور.گوییهمینمعنایدومبرهمهچیزچربیدوارتش
رکناساســیادارۀکشوروحاکمبرمرگوزندگیوجانومالآحادمردمشد.
اینمفهومنهتنهاارتشرارکننهاییحفظنظامسیاسیمعرفیکرد،بلکهبهاین
حقیقتهماشــارهمیکردکهارتشدرفضایاقتصادیهمواردشدوعالوهبر
ساختوســازواحــداثکارخانههایمهمدرتولیدکشــاورزیوحتیاجرای
کارهــایمربوطبهتعمیراتجادهایهمواردشــد.الگویارتشیعنیاطاعت
مطلقوگوشبهفرمانبودنبهعنوانالگوییدرتبلیغاتدولتیبرایمردمتکرار
شــد.اینگذارمهمدرسیستمبودوبســیاریاینراچنینتفسیرمیکردندکه
ارتشازلحاظاقتدارسیاســیازحزبپیشیگرفتهاست.نکتهایکهدراینجا
بایدموردتوجهقرارگیردایناســتکهارتشابزارسیاسیمهمدردستخاندان
کیماست،اماخودارتشدرنقشرهبریسیاسیظاهرنشد.نقشارتشهمباز
دچاراستحالهشد.ارتشحامیمراکزانقالبیمعرفیشدکهحولکیمجونگایل
بهعنوانقائداعظموجانشــینســوریونگحلقهزدهبودندوباالترینرسالت

ارتشحمایتازرهبریتلقیشد.
خطفکری»ابتداارتش«پایهنظریۀرژیموجوچهاســتکهعماًلبهعنوان
رکنسومجمهوریدموکراتیکخلقکرهاستقراریافتهاست.اگرچهاینرویکرد
بهکیمجونگایلنسبتدادهمیشود،پاولفرنچمعتقداستاینتفکرازرویکرد
چهارخطینظامِیکیمایلسونگگرفتهشــدهاست،یعنیمسلحکردنمردم؛
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تقویتکشور؛تبدیلهرسربازبهیککادرونوسازیارتش.کیمجونگایلدر
سال1999اینسیاستچهارخطیرابارسمیسازی»ابتداارتش«توسعهدادکه
ملتیقویدرزمینۀاقتصادیونظامی)کانگسونگتائک( هدفشایجاددولتـ
وپسازآنترویجخطفکری»ابتداارتش«بود.اینسیاستتنهاابزاریاست
کهرژیممیتواندباآنبقایابد.درواقع،مشــروعیتغاییرژیمبســتهبهبقای
»ابتداارتش«اســت.برخیازمفسرانمطلع،ازجملههوانگجانگیوپ)که
درسال2010درسئولدرگذشت(براینباوربودندکهرویکرد»ابتداارتش«در
اصلمصالحهمیانرهبرینظامیوکیمجونگایلبود،چراکهپسازمرگکیم
ایلسونگ،رهبرینظامیبااکراهکیمدومرادرقدرتپذیرفت؛بنابراینکیمدوم
درازایواگذارینقشبیشتربهارتشدرساختارقدرتوسیاستگذاریتوانست
واردساختارقدرتشــودوبهتحکیماقتدارخودبپردازد.رهبرانپیونگیانگ
معتقدنــد»ابتداارتش«دلیلوجودیبرایارتشکالســیکاســتکهباعث
میشــودبیکاریپنهانشــود،ارتشبهعنوانمهمترینخریدارداخلیعملو
پایگاهقدرتحزبکارگرانکرهراحفظمیکرد.اینرویکردخواســتاراولویت
دادنبهارتشپیشازهرنهاددیگربودوارتشراقبلازطبقهکارگرمینشاند.
بهموجباندیشۀرهبرانکره،ارتشدرجایگاهمحوریترینگروهدرجامعهقرار

داشتوبهباورآنهالولهتفنگبایدبرسرچکشوداسقرارگیرد.1

1 Takashi Sakai, North Korea’s Political System,
https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/korean_peninsula/160331_Takashi_Sakai.pdf

اصلاینمقالهدرمجلهWorld Affairsنوشتهشدهبود:
Journal of World Affairs (February 2013), vol.59-46 ,2-61.
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وارث اسرارآمیز
اندکیپیشازاینکهجانشــینقائداعظم اونبرایاولینباردرســپتامبر2010ـ
آفتابیودررســانههاتصاویریازاوپخششد.درآنزمان یعنیپدرششــودـ
اعالمشــداوناگهانژنرالچهارستارهشدهواینکهحزبحاکمکارگراناورابه
عنوانقائممقامکمیســیوننظامیمرکزیمنصوبکردهاست.تاآنزمانهنوز
معلومنبودآیااوقراراستجانشینپدرششودیاخیر.خارجیهاهیچتصویری
ازاونداشــتند.کیمجونگایل)پدر(کهاز1994تازمانمرگشدرسال2011 
قدرترابهدستداشت،3همسرو6فرزندداشت.همسراولاودرسال1971 
یکفرزندآورد،اماازچشمکیمافتادودرنهایتدرمسکوودرتبعیددرگذشت.
همســردومش2دختربهدنیاآورد،اماهیچپســرینداشــت.همسرسومکه
کویونگهویینامداشــت،دوپسرویکدختربهدنیاآورد.تاسال2001چنین
تصورمیشــدکهکیمجونگنام،فرزندارشــد،جانشینپدراست،اماوقتیبا
پاســپورتجعلیدرژاپندستگیرشد،شانسرسیدنبهقدرتازاوسلبشد.
اوبهتبعیدرفتودرماکائوزندگیمیکردوتاپیشازترورشدرمالزیدرفوریه

سالجاریبهشدتازرژیمانتقادمیکرد.
کیمجونگچول،دومینفرزندکیمپدر،درســال2015درکنسرتاریک
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کالپتوندرلندندیدهشد،امااطالعاتاندکیازاوموجودهستومعلومنیست
چراشانسرسیدنبهقدرتراازدستداد،اماکنجیفوجیموتو،آشپزسابقکیم
پدرکهدرســال2001ازکرهشمالیگریختودرســال2003خاطراتخودرا
منتشرکردوتنهاکسیاستکهازشانسکیمجونگاونبرایرسیدنبهقدرت
ســخنمیگفــت.اومیگوید:»کیــمپدر،چــولرافردیبســیارزنصفت
میدانست.«گزارشگرنیویورک تایمزمینویسد:»امافرزندسومیعنیهمانکیم
جونــگاونموردعالقهپدربودوکیمنگرشهاوویژگیهایرهبریخودرادر
اومیجست؛گوییازهمانطفولیتخلقوخویاوبسیارشبیهبهپدرشبود«.
فوجیموتومینویســد:»چولهنگامبازیبســکتبالزمینراترککردامااون
همتیمیهایخودراجمعوشــروعبهتحلیلموقعیتکرد.«همومینویســد:
»اوندرتختهبازیگاهیازبرادرشپیشمیافتاد.«کویونگسوک،خالۀاون
کهدرسال1998بهامریکاگریخت،میگوید:»درهشتمینسالروزتولدش،به
اوناونیفورمیکژنرالهدیهدادهشدوازآنپس،ژنرالهایارتشحرمتاورا
پاسمیداشــتند.کوهیوهوان،استادمطالعاتکرهشــمالیدردانشگاهدونگ
گوکدرسئول،میگوید:»اوازهمانبچگیآموختهاستکهقدرتچیستو
اصولقدرترافراگرفتهاســت«.رسانههایکرهشمالیدورانکودکیاونرابا
افسانهآمیختهاندواورا»نابغهایدرمیاننوابغ«نامیدهاندکهدوستداردماشین
باسرعتبراند.گفتهمیشوداوندر16سالگیمقالهایتحقیقیدرموردشیوه
رهبــریپدربزرگشدرجنگکرهنوشــت.از1996تــا2000درمدارسدولتی
ســوئیسدرسخواند،آنهمنهبهعنوانفرزندرهبرکرهشمالی،بلکهبهعنوان
فرزندیکیازدیپلماتهایاینکشورتاهویتشناشناختهبماند.اینکالسهابه
زبانآلمانیبودوکیمجوانبااینزبانبســیارکلنجارمیرفت.جوائومیکائلو،
همکالسیآندوراناون،میگوید:»اوجوانیبودعاشقفیلمهایجیمزباندو
بســکتبال.«اومیگوید:»اونکنسولپلیاستیشــن،رانندهومعلمخصوصی
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داشت.«فوجیموتومیگوید:»درصحبتهاییکهباکیِمجوانورهبرآیندهاین
کشورداشتم،اوازکمبودقدرتدرکشورشکایتمیکردوازمغازههایفراوان
درآنســویآبهامتعجببود.«اومینویســد:»کیمجوانمعتقدبودبایداز
سیاستهایاقتصادیبازارمحورچیندرسگرفت.«اینتحلیلهاباعثشده

بودناظرانکرهشمالیامیدواربهبهبوداوضاعشوند.

اون: فردی با کیش شخصیت خاص
شــهروندانکرهشمالیدرحالیرشــدمیکنندوبزرگمیشوندکهبایدهمواره
لباسسربازیبهتنداشتهباشند.گوییدرهنگامتولدهمبایدلباسنظامبهتن
داشــتهباشــندوتالحظهمرگاینلباسبرتنآنهاســت.تعدادافرادیکهدر
کرهشمالیمشغولبهخدمتسربازیهستند،دوونیمبرابرجمعیتنروژاست؛
مرداندراینکشــورباید11سالوزنان7ساللباسسربازیبهتنکنند.قباًل
سنوسالسربازیدراینکشور13سالبود،اماظاهرًابه18سالافزایشیافته
است؛یعنیافرادیکهبه18ســالگیمیرسندبایدعازمخدمتشوند.ملیسا
مهتانی،گزارشگرسی. ان. انمینویسد:سوکیکیمکهدرسال2011حدود6ماه
رادرکرهشــمالیزندگــیکرد،اومیگویــد:»زندگیدراینجاکاماًلبراســاس
برنامهریــزیقائداعظمیعنیکیــمجونگاونانجاممیگیرد.هرگونهکســب
اطالعاتیازخارجممنوعاســت.اینسیســتمبرکنترلمطلقمتکیاســت.«
ســوکینویســندهکتاببدون تو ما دیگر نیســتیمکهبهعنوانمبلغومدرسدر
دانشگاهعلموتکنولوژیپیونگیانگمشغولبود،بهفرزندانطبقهنخبهوحاکم
اینکشــوردرسمیداد.اودرمصاحبهایباسی. ان .انازروانشناسیپیچیده
مردمکرهشمالیسخنمیگویدومیافزاید:»مردمبسیاردوستداشتنیوکاماًل

آدمهستند،امابهلحاظفکریواحساسیبسیارمنزویاند.«
اودرتوصیفاینکشورمیگوید:»برایشناختمردمکرهشمالی،ابتداباید
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کیششخصیترهبراینکشوررابشناسیم.کرهشمالیدیکتاتورینظامیبایکی
ازبزرگترینارتشهادرجهاناســت.اینجاجاییاستکهارتباطاتبیمعنی
است«.اومیافزاید:»وقتیتمامراههاومنافذارتباطیمردمباجهانراببندید،
چگونهانتظارداریداطالعاتیبرایآموزشمردمیوجودداشــتهباشــدکهدر
بیخبریازجهانبهســرمیبرند؟«خانمسوکیکیممیگوید:»حتیمهندسان
کامپیوتردراینجاتاچندیپیشنمیدانستنداساسًاچیزیبهناماینترنتهست.«
دانشــجویانهفتهاییکبارجمعمیشوندوهمدیگررانقدمیکنندودرمورد
یکدیگربههمگزارشمیدهند:دراینجاسیســتمنظارتیسفتوسختوجود
دارد،بهگونهایکههرشهروندبردیگرینظارتدارد.اومیگوید:»ساختمانی
برایمطالعۀجنبههایفکریوشخصیتیرهبرکرهشمالیوجوددارد.شمابرای
مطالعهوتحقیقپیراموناوبهآنجامیرویدوهمزمانبایدمحافظساختمانهم
باشیدوبایدآنجارانظافتکنید«.دراینکشورمردمفقطبهیکروزنامهدولتی
ویکشــبکهتلویزیونیدسترسیدارند.آنهانهفرصتونهتواناییسفرداخلی
دارند.خانمسوکیمیگوید:»اینکشوریاستکهتاکنوننمونهایازآنوجود
نداشتهاســت؛قدرتیهســتهایکهشــهروندانشرابهبردگیمیگیرد؛اینجا
مردمانشافسردهترینمردماناینکرهخاکیاند«.بااینحال،پرسشایناست
کیمجونگاونکیستکه24میلیونانسانرابهبردگیگرفتهاستوکشورش

بهدلاژدهایجنگرهنمونمیشود؟

پسر چاقالویی که صاحب قدرتی هسته ای است
مردیکهاکنونادارهکرهشــمالیرادردستدارددرچینبهبرادرچاقمعروف
است.یکسناتورامریکاییهمدربحبوحهتنشهایامریکاباکرهشمالیاورا
بچهچــاقدیوانهخطابکرد.ترامپهمیکبــاراوراچاقاحمقبهتماممعنا
نامید،امااینجوان33ســالهکیستکهکشوریرابهبردگیگرفتهوکشورش
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اسرارآمیزترینکشورکرهخاکیلقبگرفتهاست؟اوجوانترینفرزندازمیانسه
فرزندیاســتکهبهســرعتمراتبترقیراطیکردوتوانستجانشینپدرش
کیمجونگایلشود.بســیاریازتحلیلگراناورافردیبیتجربهمیدانستند.
وقتیاونبهقدرترســید،27سالداشتوبرخیبراینباوربودندکهاودوام
نخواهدآورد،امادر6سالگذشتهواکنونعنانقدرتدرکشورشرادردست
گرفتهاســت.چوســانگهوندرگزارشــیبراینیویورک تایمزمینویســد:
»برخالِفتمامحرفهاییکهدرمورداووجوددارد،اکنونکرهشــمالیدرزمرۀ
معدودکشــورهاییقرارگرفتهکهباوجودفقروانزواازقابلیتهدفقراردادن
امریکاباموشــکهایهستهایبرخورداراست.کیماکنوننهاهمیتیبهترامپ

میدهدونهبههمسایگانشکهمتحدانامریکایند.«
برخــیبهدولتامریکااصرارمیکنندبااونواردمذاکرهشــوند،امامعلوم
نیستآیااوبپذیردیاخیر.اودستیابیبهسالحهستهایراباالتریناولویتخود
ســاختهاستواســتداللمیکنداینکارتنهاراهبرایتضمینامنیتوتوسعۀ
اقتصادیکرهشمالیاست.کیمهمسفرهایاندکیمیرودوهممیهماناناندکی
رامیپذیرد.ازجملهچهرههاییکهمیتوانبهدیدارشانبااوناشارهکردمیشود
بهدنیسرودمن،ستارۀسابقبسکتبال،آشپزژاپنیاشومعاونرؤسایجمهور
کوباوچیناشارهکرد.مقاماتاطالعاتیکرهجنوبیمیگویند:»بهدستورکیم
جونگاون،برخیازرهبرانارشداینکشوراعدامشدهاندازجملهداییاشکه
مشاورومرشداونیزبود.کیمحتیدستورقتلبرادرناتنیاشرانیزصادرکرده

بودکهدرمالزیودرفوریهسالجاریباگازاعصابکشتهشد.«
بااینحال،بهنظرمیرســدشرایطداخلیوفشارهایاقتصادیاوراملزم
کردهاســتازمیزانفشــاربراقتصادبکاهد؛بنابراینکشــورشاندکیرشــد
اقتصادیراتجربهکند.آندرییالنکوف،متخصصکرهشــمالیدردانشــگاه
کومکیندرســئول،میگوید:»کیمتصمیمیهوشمندانه،عملگرایانهوقاطع
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گرفتهاســت،درعینحال،تصمیمیاستازرویهوسکهمیتواندبهراحتیاز
میانبرود«.میانرویکردکیمهابرســردستیابیبهتسلیحاتهستهایاختالف
اســت.کیِمپدرحاضربوددرازایکمکهــایاقتصادیوتضمینهایامنیتی
برنامههســتهایراکناربگذارد.بهاینترتیببادولتکلینتونبهتوافقیدســت
یافت،امااندکیبعدنقضشد.کیمپسرتحتهیچشرایطیحاضربهکنارگذاری
برنامۀهستهاینیستوآنرارمزبقایخودوکشورشمیپندارد.دردورانکیم
پســربیشاز80آزمایشموشکیانجامشــدهکهدوبرابردورانکیمپدروکیم

پدربزرگ)کیمایلسونگ(است.

عصر وحشت
اینامیدواریهادیرینپایید.وقتیاینجوانبهقدرترسید،تمامآرزوهابرباد
رفت.عبارتعصروحشــترااولینبارمقامــاتکرهجنوبیبهکاربردند.کیم
جوانپسازبازگشتبهکشورشوارددانشگاهنظامیکیمایلسونگشدودر
ســال2006ازتحصیلفراغتیافت.اوبهسرعتمدارجنظامیراطیکرد.در
همانروزهایاولکهبهقدرتجلوسکرد،برخیمیگفتندکنترلاوبرقدرت
لرزاناست؛امانکتهایناستکهاودرمحاصرهرهبراننظامیومقاماتحزبی
بودوهمانهابودندکهدســتیابیاوبهقدرترامســجلکردنــد.درخارجاز
کرهشــمالیبسیارتصورمیکردندکهاواسمًارهبرکشوراستواموردرواقعبه
دســتداییاشجانگســونگچائکگرداندهمیشــود.اوبهخواهرزادهاش
کمککرددســتبــهتصفیهسیســتماتیکبزندوبســیاریازبوروکراتهای
اســتخوانداروژنرالهایقدرتمندبهشکلهایمختلفحذفشدند.دوسالی
نگذشــتهبودکهداییهمطعمهشهوتقدرتاونشد.اتهاماواینبودکهوقتی
اونوارداتاقحزبشــداوبهشکلیبیحالدستزدهاست،بنابراین،گفتهشد

کهچائکقصدبراندازیدارد.
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چونگســونگچانــگ،متخصصخاندانکیمدرمؤسســهســجونگ،
میگوید:»بســیاریازفراریانوپناهندگانردهباالیاینکشــوربهاوگفتهاند
چائکحدود20فرزندداشتکهبهدستاونهمگیکشتهشدند.«گفتهمیشود
اوناززمانیکهبهقدرترســید،140تنازمقاماتارشدکشورراکشتهاست.
دانیلِای.پینکســتون،اســتادروابطبینالمللدردانشــگاهترویدرســئول،
میگوید:»اوبهسرعتوبیرحمانهپیشمیرفت.فکرمیکنمبیشترمردمانتظار
نداشتندچنینجوانیدرمدیریتدیکتاتوریدراینکشورآنقدرحرفهایباشد،
اماواقعًاحرفهایبود«.برخیتحلیلگرانمیگوینداواقتدارحزبکارگرانکره
رابازگرداند؛تصمیماترادرجلساتفوقالعادهپنهانیوبامحارمخوددررأس
قدرتاتخاذمیکندومیزانیازپیشبینیپذیریراهمبهسیستمواردکردهاست،

امابرخیهمهستندکهنظریبرخالِفایندارند.
نیویورک تایمزمینویســد:»اونبرخالِفپدرشسعیکردهاستتصویری
مردمیازخودنشاندهد؛فردیکهازدلمردمبرخاستهاست.اودستخودرا
گردســربازانشمیاندازد،باکارگراندرخانههایشــاندیــدارمیکند،گهواره
کودکانرادربیمارســتانهاتــکانمیدهد،گاهیهمباهمســرخودکهفردی
طرفدارُمدهایجدیداستدربرخیمراسمحضورمییابدتابگویدازدردمردم

گاهاست.« آ

آیا پایان سلسله کیم نزدیک است؟
چویجونگکان،اســتادیاردپارتمانعلومسیاســیومطالعاتبینالمللدر
دانشــگاهیونسیدرســئول،میگوید:»کیمجونگاوناز5سالپیشکهبه
قدرترسیده،قدرتخودراروزبهروزتحکیمبخشیدهاست،بهگونهایکهفضا
وساختارقدرتدراینکشورقابلمقایسهباکیمهایگذشتهنیست.اومعتقد
اســت:»کیمجواناگرچهوضعیتاقتصادیرابســیاربیــشازپدرانشبهبود
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بخشیده،قابلیتهایهســتهایوموشکیکشورشرانیزبهشدتافزایشداده
اســت«.یوانمککردی،گزارشگرســی.ان.ان،بهنقلازنیکبیسلی،مدیر
اجراییدانشگاهالتروبدرملبورن،مینویسد:»امنیتدرقالببرنامههستهای
پیششــرطهرگونهتالشجدیدراصالحاقتصادیکرهشــمالیاست.گویی
برنامههستهایجزءالینفکاصالحاقتصادیدرکشوراست.«اومیگوید:»تنها
وقتیاطمینانداشــتهباشدتسلیحاتهســتهایوامنیتیراکهمیخواهدیافته
است،شاهدتشدیداصالحاتاقتصادیخواهیمبود.«بیسلیبراینباوراست
کهمحتملترینالگوبرایاصالحاقتصادیالگویچینخواهدبود،امانشانی

ازاصالحاتسیاسینخواهدبود.
بااینحال،صعودکیمبــهقدرتوترفیعاوبهباالترینرده،حکمرانیدر
کشورشبهشــیوهایبسیارخشنبودهاست.گزارشــیازمؤسسهاستراتژی
امنیتملی،اندیشکدهایدرسئول،مدعیاستکیمازسال2011کهبهقدرت
رســید،دستوردادتابیشاز340نفرازمقاماتکشورکشتهشوند.140نفراز
آنهادرســاختارهایحکومتیبودندودرزمرۀمقاماتارشددردولت،ارتش
وحزبمحسوبمیشدند.شدیدترینقتلهماناقتلداییاشجانگسونگ
تائک،شــوهرعمهرهبرکرهشــمالیبــود.اونظامیبلندپایهوسیاســتمدار
کرهشمالیبودکهمعمواًلدرکناراوندیدهمیشد.بسیاریاوراقدرتاصلی
پشــتســررهبریمیدانســتند.ویپسازبرکناریازقدرتدردادگاه،به
رشوهخواریوکودتاعلیهحکومتمتهمواعدامشد.پسازاعدامویموجی
ازاعدامهاوبرکناریهامتوجهخانوادۀویشدکهمیتوانازبینآنهابهاعدام
جونگیونگجین)شــوهرخواهرجانگسونگتائک(سفیرکرهشمالیدر
کوباواعدامجانگیونگچول)برادزادۀجانگسونگتائک(سفیرکرهشمالی

درمالزیاشارهکرد.
مککردیمینویســد:»همینجانگبودکهزمینۀبهقدرترسیدناونرا
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فراهــمکرد،اماتاوانیاریاشقتلیبودکهنصیبششــد.مایکلمادن،محقق
اندیشکده»38درجهکرهشمالی«میگوید:»تمرکزقدرتدردستکیمبهاین
معناستکهاوهمهکارهاستوشماهیچکاره.«رسانههایاینکشورجانگرا
خائــنتماماعصارنامیدند.کیممیخواهدنشــاندهدهیــچمخالفیدربرابر
تصمیماتشحقعرضاندامندارد.چویمیگوید:»وقتیجانگدستگیرشد،
بســیاریمیگفتندرهبریوارددورهایازبیثباتیخواهدشد،امامناستدالل
میکردمقدرتاوتاحدیتمرکزیافتهاســتکهمردشــماره2کشورراتسویه
میکند.«بیسلیمیگوید:»مردممعتقدندمرحلۀتسویهتمامشدهاستواکنون
کیموارددورۀتحکیمقدرتشــدهاست.«اینمحققمیافزاید:»ایناحساس
وجودداردکهتســلیحاتهستهایبهبخشــیجداییناپذیرازهویت،امنیتو
جایگاهکرهشــمالیدردنیاتبدیلشدهاست.«اینکشــورحتیدرسال2013 

قانوناساسیخودراتغییردادتاخودراکشوریهستهایمعرفیکند.
تصاویرماهوارهاینشانمیدهدمیزانپیشرفتهایهستهایوموشکیاین
کشوربهسطوحغیرقابلپرسشوالبتهموفقیتآمیزیرسیدهاست.اونافرادی
رابهپستهایباالارتقادادهبودکهقباًلشناختهشدهنبودند.اکنونتنهاوفاداری
بهاوناستکهکلیدپیشرفتاست،نهشایستهساالری.مایکلمادنوبیسلیدر
اینقولاتفاقنظردارندکهوقتیاوندرعنفوانجوانیبهقدرترســید،بیشــتر
اعضایحلقۀدرونِیاوراکهنساالنشکلمیدادند.اینکشوربهکشورنخبگان
کهنسالشناختهمیشد.اکنونکهدردهۀ30عمرخودقرارداردهنوزجوانترین
فرددرسلسلهمراتبقدرتاستوقصدداردجوانترهاییمانندخودرابهشرط
وفاداریبهخودبهمراتبباالیقدرتبرساند.آنهامیگویند:»نسلیجدیداز

جواناندرکناراونساختارقدرترادردستخواهندگرفت«.
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