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ت ٨٫٣٠
بر کره شمالی روز شنبه  ١٧دسامبر ساعت
عالم کرد کيم ييونگ ايل رھبر
ی کره شمالی اع
امروز صببح خبر گزاری
مسافرت با قطار برای بازرسی تاسييسات صنعتی ککشاورزی در ققطار درگذشته است .در
ت
سن  ۶٩سالی ھھنگام
صبح در س
شمالی با
گمانه زنيھا در موورد آينده کره ش
ه
گزارشات جھانی قرار گرفت و
ت
ھبر کره شمالیی در صدر اخباار و
گذشت رھب
شد .
خش اخبار و گززازشات دارند باز ھم آغاز ش
ويژه گيھاييی که کشورھ ای غربی در پخ
 ١٩متولد شد و در سال  ١٩۶٠تحصيالت
رشته اقتصاد و سياست در
ه
ت دانشگاھی خوود را در
کيم در  ١۶فوريه ٩۴٢
ضويت حزب کاررگران کره در آآمد برای
شروع کرد و در سالل  ١٩۶۴بعض
ع
پيونگ يانگ
دانشگاه ممعروف کيم ايلل سونگ گ
سختی از جمله شرکت فعال ددر کار توليدی در واحدھای توليدی ،
عضويت ددر حزب کارگرران کره بايد ممراحل بسيار س
دوسال تجربه وپشت سر گذاشت.
ل
طبقات زحمتکش راا حداقل
ت
زندگی ھمانند
ی
اورزی و
ھای صنعتی کشاو
تعاونی ی
در کار حزبی و مطالعات
ک سال بعد بعللت پی گيری ر
درسال ١٩٧٣بعضوويت کميته رھببری حزب پيوننگ يانگ و يک
ل
کيم
عملی وتئووريکی سوسيياليستی بعضوويت کميته مرککزی حزب درر آمد  .کيم بععداز سالھا فععاليت مستمر و پيگير
شمالی در
شد و کمی ديرترر بعضويت کميسيون نظامی مرکزی کره ش
بعضويت ددفتر سياسی ححزب کارگران ککره انتخاب د
آمد.
 ١٩٩٣بعداز سه بارر در يافت
١
جلس خلق کرهه انتخاب شد و درسال
بعنوان معاون اول مج
ن
يونگ ايل در سال ١٩٨٢
کيم گ
يته نظامی کشوور را بعھده گگرفت  .کيم درر  ٨اکتبر
ترين نشان کشور بدرجه مارشاالی ارتقاء و مسئوليت کميت
عالی ن
شت وی رھبرری اين مسئولليت را با
ب کارگران جممھوری خلق کرره انتخاب شدد که تا در گذش
به رھبری حزب
 ١٩٩٧ه
ھمکاری تتيمی پی گيری ميکرد.
ژاپن انعقاد يافت زير نظارت قددرت تازه
ن کشور با ن
سيار ضعيف اين
که با پادشاه بس
کره در ساال  ١٩٠۵بر ططبق توافقی ه
شد کره در ساال  ١٩١٠رسمما بعنوان
ژاپن قرار گرفت و عمال بخشی ااز خاک ژاپن ش
شرقی آسيا ن
سيده جنوب ش
بدوران رس
در جنگ تا سالل ١٩۴۵
شکست ژاپن ر
جھانی دوم و ش
حاق شد که تا پايان جنگ جھ
بخشی از خاک ژاپن به اين کشور الح
سعت فعلی دوککره بود که شاامل بخش
آن دست زده بودد سه برابر وس
داشت .سرزمينی ککه ژاپن بتصرف و الحاق ن
ادامه ت
چين و روسيه در منچوری بوود .
سيه و بخش بزرگی از خاک چ
کره ای ھای چين و روس
که با دو کشورر قدرتمند
مليون نفر است ه
ن
حدود ٢۵
معيت آن در حد
شمالی  ١٢٣٠٠٠ککيلومتر مربع وسعت و جمع
ی
کره
ق درسال
عنوان جمھوری ددمکراتيک خلق
ن
ی تحت
مرز است حکوممت کره شمالی
روسيه  ،چين و کره ججنوبی ھم ز
پايه گزاری شد .
 ١٩۴٨ه
جنبه مبارزه و گرريز را در
از ھمان رووزھای اول قررارداد ژاپن با کره ضعيف مققاومت برعليه آن آغاز شد وولی بيشتر به
کرد اگر در دھھکده ای يکی از سربازان و يا مامور دوللتی کشته
طايی عمل ميک
چون ارتش ژااپن قرون وسط
پی داشت چ
کيم ايل سونگ ببا در س
نقالب اکتبر م
ميشدند تماامی مردم ده ققتل عام ميشدنند از سال  ١٩١٩درست دووسال بعداز انق
ن گزارد و
شيوه مبارزاتیی بلشويکھا اوولين گروھای پاارتيزانی را درر شمال کشور و در مرزھای شوروی بنيان
آموزی از ش
تمرکز کرده تا بمردمم آسيب کمتری وارد آيد.
قدرت ژاپن م ز
شيوه مبارززه را با حمله ببه مراکز ت
به ايدئولوژی ننوينی شده بوددند که با دفاع از منافع کشااورزان و
چريکھای کره ای با پيرووزی انقالب اککتبر مسلح ه
از اصالحات اررضی در بين آنھا بسرعت توانستند نيرووی بزرگی را بسيج کنند وببه مبارزه اداممه دھند.
پشتيبانی ز
مخصوصا که ازز سالھای
سخت تر کرد مخ
ھمکاری اين کشور با ژاپن کار مباررزه را بسيار س
ی
کودتای چياانکايچک در چچين و
ت نظامی
چينی از طرف دولت
کرده بود  .با سرککوب شدن کموونيستھای ی
چين بخود ه
 ١٩٢٧شرروع به ضميمهه کردن خاک چ
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چين ھمکاری چريکھای چينی با مبارزان کره ای افزايش يافت و قدرت مانور آنھا را صد چندان کرد تا جايی که
چريکھای کره ای قادر بودند مراکز فرماندھی ارتش ژاپن را تا دور دستھا حتی تا جنوبی ترين بخش آن مورد حمله
قرار دھند .
اين تاکتيک جنگی نيروھای مقاومت کره عمال ارتش ژاپن را در مناطق کره ای نشين فلج کرده بود  .ارتش ژاپن
تصيميم گرفت تا عقب گاه اين مقاومت را مورد حمله قرار دھد در نتيجه در صدد بر آمد تا مغولستان داخلی که جزيی
از خاک چين بود اشغال کند که چنين ھم کرد ولی در عرض سه ماه توسط ارتش سرخ شوروی و کمونيستھای چينی
و کره ای درھم شکسته شد و با بجا گذاشتن ابزار و ادوات جنگی فراوان مجبور بعقب نشينی شد .
کيم ايل سونگ از موقعيت بدست آمده بخوبی استفاده کرد و توانست بخشھای بزرگی از شمال کره را از وجود ارتش
ژاپن پاکسازی کند و در مرز چين و کره ھم نيروھای مقاومت چين ارتش ژاپن را در تنگنا گذاشته در نتيجه مقاومت
ادامه يافت تا ارتش ژاپن در جنگ جھانی دوم تسليم شد .
کره در سال  ١٩۴۵سازمان رھبری کننده مبارزه را بعنوان حزب کارگران کره علنا اعالم کرد و در پی آن جمھوری
دمکراتيک کره در  ٩٫٩٫١٩۴٨يک سال قبل از تاسيس جمھوری خلق چين بنيان گزاری شد  .آمريکا که ژآپن را
اشغال کرده بود تصميم گرفت بکمک ارتش مستقر در بخش جنوبی کره و با استفاده از سالحھای شيميايی و ميکربی
ژاپن بخش شمال را دوباره پس بگيرد امريکا قبال تالش کرده بود تا از طريق شوروی اين مسئله را با تبانی حل کند
حتی برای اين منظور از سالھای  ١٩۴۵تا  ١٩۴٩بخشھای عظيمی از خاک چين رابشدت بمباران کرده تا در اين
حمالت تا حد امکان تاسياست باقی مانده از جنگ با ژاپن را نابود کند با وجود اين فشار بيسابقه قادر نشد مناطق
آزاد شده کره شمالی را پس بگيرد .
آمريکا باالخره در سال  ١٩۵٠تصميم گرفت با تما قدرت واز ھمه طرف به کره شمالی حمله کند کره شمالی از
دوطرف بدريا و از طريق شمال به روسيه و از غرب ھمسايه چين و از جنوب ھم کره جنوبی راه دارد آمريکا مثل
ھميشه با آتـش انبوه ھوايی حمله را آغاز کرد و سپس با نيروھای توپخانه و پياده نظام مناطق کره شمالی و مرزھای
چين را مورد حمله قرار داد که با مقاومت چين و کره شمالی مواجه شد و با دادن تلفات سنگين و ده ھاھزار زخمی
با وجود تھديد به حمله اتمی مجبور شد شرايط نه جنگ و نه صلح را بپذيرد .آمريکا کره را عمال بدونصف تقسيم
کرده و ديوار بتونی ھشت متر ارتفاع با تمام امکانات نظامی بين دوکره ايجاد کرده ضمن آنکه در زير زمين ھم بيش
از اين مقدار ديوار بتونی ساخته است که ديوار برلين آلمان شرقی در مقابل آن يک بازيچه است .
آمريکا با حمله به کره شمالی درحول و حوش مرزھای چين تالش کرد تا منابع طبيعی اين منطقه را نابود تا امکان
استفاده از آنھا در آينده وجود نداشته باشد مشکلی که امروزه کره شمالی با آن مواجه است ھمين تخريب طبيعت اين
کشور و عدم امکان بھره برداری از آن است در واقع سرزمينھای مسطح با رودخانه ھای با شيب ماليم در بخش کره
جنوبی و مناطق کوھستانی و صعب العبور در بخش شمال کشور قرار دارند که برای استفاده از آن نياز به تامين مالی
فراوان است  .آمريکا بھمراه ارتش باقی مانده فاشيستھای ژاپن و کره ای ھای طرفدار آنھا که در ارتش ژاپن ادغام
شده بودند نزديک به سه مليون نفر از جمله  ٩٠٠٠٠٠چينی را قتل عام کردند  .مناطق تاريخی کره که سابقه تاريخی
بيش ازشش ھزار ساله دارد عمدتا در شمال کشور از جمله پيونگ يانگ قرار داشتند که با خاک يکسان شدند.
کره شمالی ھمانند چين و اتحاد شوروی در جنگ جھانی دوم آسيبھای فراوانی ديد که باز سازی آنھا کار آسانی نبود
ولی تجربه آنھا در دوران مقاومت بر عليه ژاپن و آمريکا و حکومتھای پوشالی وابسته اين دوکشور به آنھا آموخت
که بايد با ھمت خود و تنھا با تکيه به نيروی کشوررا دوباره بسازند و اين باز سازی ادامه داشت که اتحاد شوروی
پاشيد و در سال  ١٩٩١يلسين تمامی روابط اقتصادی خود با کره شمالی را بھم زد در واقع ديگر توان ادامه آنرا
نداشت  .نه چينيھا و نه کره شمالی انتظار پاشيدگی شوروی و اروپای شرقی را با اين سرعت نداشتند در نتيجه کره
شمالی بيشترين آسيب را ديد چون حتی از منابع انرژی محروم شده بود .
کيم ايل سونگ پدر مقاومت کره که با شعارخدمت بخلق کار باز سازی را آغاز کرده بود و تا حد زيادی ھم موفق به
اين کار شده بود با توجه به دو قدرت ھم پيمان چين و شوروی بودجه نظامی کشور را بحد اقل رسانده بود ولی
فروپاشی شوروی نه تنھا کره بلکه تماميت چين را نيز بخطر انداخته بود  .کيم يونگ ايل رھبر جوان کره شمالی که
تازه رھبری کشور را بعھده گرفته بود در شرايط بسيار دشوار تاريخی قرارگرفت ومی بايست اقدامی بر اساس
شرايط کره ووضعيت موجود صورت گيرد تا دست آوردھای کره از بين نرود و امنيت ملی کشور تضمين شود.
کيم يونگ ايل با ارزيابی از توازن نيروھا که در چند مقاله بسيار علمی آنھا را تئوريزه کرده بود رھبران و کادرھای
حزبی را با بحث ھای ھمه جانبه و گسترده و در تمام سطوح قانع کرد که الويت امنيت ملی کشور و تقويت نيروی
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نظامی برای حفظ دست آوردھای انقالب است  .کيم ارتش و تمامی کادرھای حزبی را بسيج کرد تا در درجه اول
مشکل موادغذايی کشور را حل و ھمزمان به مدرن کردن ارتش بپردازند که بتدريج نتايج آن آشکار شد و مسئله آب
و برق و تامين انرژی برای بازتوليد در کشور حل شد .ھرچقدر تھديد خارجی افزايش يافت کره شمالی بيشتر خودرا
مسلح کرد تا جايی که برای تضمين امنيت ملی ارتش قدرتمند کره به بمب اتمی و بمب ھيدروژنی مسلح و نيروھای
ارتش از مدرنترين سيستمھای دفاعی حتی در فضا بر خوردار شدند و کره شمال موفق به فرستادن ساتليت و موشک
فضايی حتی قبل از ژاپن و کره جنوبی به کھکشان شد و امروز قادراست بدون تکيه به چين و يا روسيه از خود دفاع
کند و به ساختمان سوسياليستی کشور ادامه دھد
درکره شمالی ھمانند آلمان شرقی سابق ھمه از تحصيالت مجانی تا پايان دانشگاه  ،بيمه درمانی ھمگانی مجانی ،
مسکن ارزان تا حد اکثر  %١٠در آمد خالص بر خوردارند و دولت و حکومت موظف به تامين کار برای ھمه افراد
قادر بکار است بافت شھرھا در کره شمالی بالکل با مدرنيزه شدن تغيير کرده و با طبيعت بسيار زيبايی که کشور کره
شمالی دارد اين جلوه ھا را صد چندان کرده است  .سياست دفاع از امنيت ملی کره شمالی کشورھای چين و روسيه را
نيز تشويق به باز نگری در سياستھای دفاعی خود کرده است  .مانورھای پی در پی اتمی و غير اتمی آمريکا  ،ژاپن ،
کره جنوبی واستراليا دردريای چين و نزديک مرزھای کره شمالی تا کنون خللی در ثبات و امنيت اين کشور ايجاد
نکرده است .
کيم يونگ ايل دوبار در طول حيات خود موفق شد دو رئيس جمھور کره جنوبی را در پيونگ يانگ پايتخت کره شمالی
مالقات کند و از آنھا بخواھد که با اتحاد دوکشور بر اساس سيستم يک کشور با دوسيستم زمينه تدريجی اتحاد دوکره
فراھم شود ولی آمريکا و ژآپن با اين اتحاد موافق نبوده و ھنوز ھم نيستند چه ميدانند که اتحاد دوکره بمعنی سقوط
ژاپن و بر تری کره ای ھا در عرصه سياسی  ،اقتصادی و نظامی خواھد بود و آمريکا ھم صد البته خواھان يک کره
قدرتمند و مستقل در جنوب شرقی آسيا نيستند.
در ١۵ژوئن  ٢٠٠٠کيم د يونگ ) (Kim Dae-Jungرئيس جمھور وقت کره جنوبی در ميان استقبال با شکوه
مردم پيونگ يانگ وارد اين کشور شد و با ر ِژم کره شمالی برای اتحاد بتوافق رسيدند تا طی ده سال اين اتحاد را
عملی کنند حتی در المپيک  ٢٠٠٢با پرچم سفيد با نقشه کامل کره ورزشکاران دوکشور وارد ميدان شدند  .از آنجا که
در سرزمين کره آفتاب ھميشه درخشان است اين توافق را توافق آفتاب درخشان نامگزاری کردند  .اين ديد و بازديدھا
در اکتبر  ٢٠٠٧توسط رئيس جمھور وقت کره جنوبی ) (Roh Moon - Hyumرو مون ھيوم تکرار شد و
روابط دولتيان و مردم دوکشور تقريبا بحالت عادی باز گشت و قرار شد تا سال  ٢٠١٢که صدمين سال تولد رھبر فقيد
کره کيم ايل سونگ است درھای کره شمالی باز شود.
محافظه کاران کره با حمايت کامل آمريکا و ژآپن يک راست ارتجاعی بنام ) (Lee Myung-Bakمی ميونگ باک
طرفدار سياست ھای نئوليبرال را رئيس جمھور کره کردند که در  ٢٣ماه مه  ٢٠٠٩رو مون ھيوم رئيس جمھور
قبلی را در سئول بقتل رساند و اعالم کرد که خودکشی کرده است و پرونده اتحاد دوکره را حد اقل تا به امروز مسدود
کرده است  .ولی تصميم کره شمالی برای باز کردن کره برروی جھان در سال  ٢٠١٢ھمزمان با سالرزو تولد کيم ايل
سونگ بنيانگزار جمھوری خلق کره عملی خواھد شد  .سيستم کره شمالی دمکراسی توده ای است که مالکيت
اجتماعی در آن در اولويت قرار دارد و ھدف ساختمان سوسياليستی است که بر اساس برابری و رفاه عمومی و
امنيت اجتماعی استوار است  .کره شمالی کشوريست مستقل  ،آباد و آزاد و بزرگترين پشتيبان کشورھای جھان سوم
که ھمه امکانات خودرا در اختيار آنھا قرار ميدھد و در مجامع بين المللی ھمراه و ھمگام با آنھا عمل ميکند کره
شمالی به فرھنگ و آدب و سنن و نوع حکومتھای آنھا احترام ميگزارد و در امور داخلی آنھا بھيچ وجه دخالت
نميکند.
کره شمالی بتمام معنی يک کشور با تفکرات انتر ناسيوناليستی است تا جايی تقريبا تمامی سازمانھای مترقی و
انقالبی جھان از تمام قاره ھا از جمله ياسرعرفات  ،دکتر سوکارنو  ،رابرت موگابه  ،رھبران مبارز آفريقايی  ،نوردين
سيھانوک رھبر کامبوج در زمان کودتای آمريکا در کامبوج و اشغال اين کشور توسط ويتنام مرکزشان پيونگ يانگ
بوده است .در تمام دوران جنگ جنوب شرقی آسيا )ويتنام  ،کامبوج و الئوس( اين مردان و زنان کره شمالی بودند
که برايشان تونل زير زمينی درست ميکردند و تدارکات پشت جبھه را بعھده داشتند اين تجربه ای بود که در جنگ با
فاشيسم ژاپن آموخته بودند  .بجرات ميشود گفت کره شمالی يکی از مسئول ترين حکومتھای جھان است اين کشور با
وجود داشتن تکنيک ھسته ای و نياز به ارزمعتبر خارجی که ھرکشوری به آن احتياج دارد بتمامی درخواستھای
کشورھا برای انتقال تکنيک اتمی جواب منفی داده و پرنسيبھای انسانی را رعايت کرده است و بر اين اعتقاد است که
نبايد در مناطق بحرانی سالحھای مخرب منتقل کرد سياست نظامی حکومت مردمی کره شمالی صرفا دفاعی است اين
سياست تا کنون توانسته است مانع از ھجوم امپرياليستھا به اين کشور شود .
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شورھای سوسيياليستی را دنبابال ميکنم
کامل اين کشوور و ديگر کش
سال مراحل تک
بسھم خوددم از آنجا که بيش از سی س
ست دادن کيم ييونگ ايل
تسليت ميگويم از دس
ت
شور و بھمه مرردم زحمتکش جھان
خلق کره و به ررھبران اين کش
عميقا به خ
است  .تمامی رھببران چين و دوولت چين
خلقھای جھان و ضاييعه بزرگ ت
ی
از دست دادن يک مبارز پيگير و يک دوست
مداد کردند بھميين ترتيب
کيم را رھبرری بر جسته وودر خدمت خلق کره که خدمات بر جسته ای به کشور کرده است قلمد
سته است
جھان است که توانس
سياليستی ن
خشی از تالش ننيروھای سوس
جمھوری خلق کره بخ
ی
رھبران رووسيه و  . ....تتجربه
دست آوردھای خخود پشتيبانی اککثريت توده ھاای اين کشور را بدست
در برابر نييروھای ھار اممپريالسم دوام آورد و با ت
حريم اقتصادی و دخالت
برابر تجاوز  ،تح
ھم خودرا بسازدد و ھم در ب
شور کوچک م
آورد کره ننشان داد که مميشود يک کش
کشور کوچک و سووسياليستی امييد مرا بعنوان يک انسان آززاد که به
ر
سر پا بايستد ککره اين
خارجی مقااومت کند و س
تر کرده است .
سوسياليسم مععتقد تر راسخ تتر و مطمئن ر
عتقاد عميق داررد به آينده بشرريت در مسير س
انسانيت اع
م  .راد )(٢٠٫١٢٫٢٠١١
شاھده ميکنيد
ات کرده اند مش
کس تعدادی از رھبران جھان را که با کيم يوونگ ايل مالقات
در زير عک
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