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مه 1993

آزمایش موشکی کر ه شمالی

جوالی 2006

آزمایش موشکی کر ه شمالی

جوالی 2009

آزمایش موشکی کر ه شمالی

دسامبر 2012

آغاز موفقیتآمیز ماهوار ه کوانگمایونگسانگ 3

مه 2013

آزمایش موشکی کر ه شمالی

مارس 2014

آزمایش موشکی کر ه شمالی

مه 2015

آغاز آزمایش موشکی از یک زیردریایی

فوریه 2016

آغاز موفقیتآمیز ماهواره کوانگمایونگسانگ 4

آوریل 2016

آزمایش یک فروند موشک بالستیک بینالمللی

آگوست 2016

ادعای کر ه شمالی مبنی بر آغاز آزمایش موشکی
که بردش به امریکا نیز میرسد.

فوریه 2017

آزمایش موشک پوک کوک سانگ

قطعنامه های صادر شده علیه کره شمالی
محتوا

بر اثر تجاوز کره شمالی به کره جنوبی در خالل جنگ این قطعنامه صادر شد و سازمان ملل سریعًا خواستار اتمام دشمنیها شد

قطعنامه

S/RES/82

این قطعنامه اعضای سازمان ملل را مکلف کرد که به کره جنوبی کمک کنند در مقابل حمالت کره شمالی مقاومت کند و در توسعه صلح و امنیت تالش کنند

S/RES/83

محکومکردن تجاوز کره شمالی به کره جنوبی

S/RES/85

به موجب این قطعنامه اتحادی از نیروها به رهبری امریکا شکل گرفت و به تقویت کره جنوبی در جنگ کرهای انجامید
حذف جنگ کرهای از دستور جلسه شورای امنیت

S/RES/84
S/RES/90

 8آگوست 1991

پیشنهاد عضویت در سازمان ملل به کره شمالی و کره جنوبی

 15جوالی 2006

محکومکردن کره شمالی به خاطر موشکهای بالستیک و اعمال تحریم علیه این کشور

S/RES/1695

اعالم نگرانی از آزمایشهای هستهای کره شمالی و تشدید تحریمها

S/RES/1874

 11می1993

 14اکتبر2006

 12ژوئن 2009

فرمان بازنگری به کره شمالی درباره برنامه هستهای اش
اعالم نگرانی از آزمایشهای هستهای کره شمالی

S/RES/825

S/RES/1718

 24سپتامبر 2009

تشدیدتحریمها

 10ژوئن 2011

اعالم نگرانی درباره آزمایشهای هستهای در کره شمالی

S/RES/1985

 22ژانویه2013

محکومکردن اقدامات ماهوارهای کره شمالی و تشدید تحریمها

S/RES/2087

 5مارس 2014

محکومکردن آزمایشهای هستهای در کره شمالی

S/RES/2141

افزایش تحریمها پس از آزمایشهای هستهای و بالستیک

S/RES/2270

شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به آزمایش هستهای نهم سپتامبر تحریمها را شدیدتر کرد

S/RES/2321

 7ژوئن 2010

 7مارس 2013
 4مارس 2015

 2مارس 2016
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آزمایشهای موشکی کره شمالی

S/RES/702

 12ژوئن 2012

سالنامه 1395

CNN

مونیشــاراجش-دیلیتلگراف-مترجم:فرحنازدهقی/دستهای
نور سفیدرنگ دیوار باالی ســرم را روشن کرده است و من شالگردن
خز روباهم را دور شانه پیچیدهام .کوپهام سرد است و بوی تلخ سیگار
ِ
ارزانقیمتــی به مشــامم میخورد .پــرده را کنار میکشــم و به بیرون
نگاهمیکنم.پیشانیامرابهشیشهسردقطارمیچسبانمو«آنها»را
با خندههای روی لبشان میبینم .در ایستگاه قطار کنار هر ساعتی که
به دیوارها چسبیده ،عکسی از صورتهای گرد کیم ایل سونگ و کیم
جونگ ایل دیده میشــود .ســاعت سه صبح اســت و من خوابآلود
هستم.بعدازدیدنعکسهااستکهتازهیادممیافتد،کجاهستم:
در قطاری در کره شمالی.
روی تخــت کوپــه میخــزم و تلفــن همراهــم را از کیفــم بیــرون
مــیآورم و ویدئــوی مربوط به مراســم دیروز را میبینــم 25 .کودک
بــرای تور مــا در مهدکــودک اســتیلورکز برنامــه اجرا کردنــد و تمام
تالششانراکردندتامرکزبالهبولشواراشرمسارنکنند.
درحالی که عکسهای مهدکودکشــان را تماشــا میکــردم قطار
از ایســتگاه خارج شــد .بیخواب شــده بودم ،با اســتفاده از نور گوشی
همراهــم چنــد یادداشــت نوشــتم تــا ســالها بعــد بدانــم در یــک
نیمهشب ســرد در منزویترین کشــور دنیا چه حســی داشتم .وقتی
تصمیم گرفتــم از طریق فراخوان «دور دنیا در  80قطار» ســفر کنم،
بــه این فکــر کردم که در کرهشــمالی چــه اتفاقی برایم خواهــد افتاد.
مانند اکثریت مســافران هیچ اطالع نزدیک به واقعیتی از این کشور
که از ســال  1953تا  1988درهایش را به روی توریســتها بســته بود،
نداشــتم .اما اخیراًنزدیک به 5000توریســت غربی هرساله وارد این
کشــور منزوی میشــوند تا بدانند در آنجا چه خبر است .من هم یکی
از آنها هستم .راحتتر بگویم من کنجکاو بودم ،چرا که هرچه درباره
اینکشورخواندهودیدهبودمیامیشنیدمراباورنمیکردم.بنابراین
چمدانم را بســتم تا در هفتادمین سالگرد حزب کارگران نه بهعنوان
یــک خبرنــگار ،بلکه بهعنوان یک توریســت در این کشــور باشــم .در
تــوری کــه همراهش بــودم ،بیش از همــه زوجی که به مناســبت ماه
عســل به کرهشــمالی آمده بودند و دو کانادایی که برای بار چهارم به
این کشــور میآمدند ،تعجبم را برانگیختند .بنابراین دانســتم که در
این کشــور با وجود همه ابعاد پیچیــده و اعجابانگیزش ،چیزهایی
برای دوستداشتن وجود دارد.
نخســتین چیــزی که توجــهام را در کرهشــمالی جلــب کرد حجم
تبلیغات سیاسی در این کشــور است .همه جا پروپاگاندا را میبینید.
تمامی خیابانها ،ســاختمانها ،ایســتگاههای مترو و حتی در مسیر
ماشــینها تصاویر بزرگ «رهبران عزیز خلق» به چشــمتان خواهد
خورد .هر روز صبح سر ساعت 6:30با صدای موسیقی پروپاگاندایی
که زیر پنجره اتاقتان نواخته میشــود ،از خواب بیدار میشوید ،حتی

در کارخانهها نیز تبلیغات سیاسی به شکل بنرهایی بر دیوارهایشان
خودنماییمیکند.
گیانگدریکیازبهترینهتلهایکرهشمالیکهمساوی
درپیون 
با یک هتل سه ستاره در امریکا است ،اقامت میکردیم .ما حق ترک
هتل را در شــب نداشــتیم .بنابراین به کافهتریای هتل میرفتیم و در
آنجانوعینوشیدنیمخصوصکرهایراکهواقعاًمزهخوبیداشت،
مینوشیدیم.درهتلآتشبسیاربزرگیافروختهبودندکههیچکس
حق عکســبرداری از آن را نداشت .گفته میشد چندین ماه قبل چند
توریست به خاطر زیرپاگذاشــتن این قانون دستگیر شده بودند .این
ط تر کرد اما دست از عکاسی برنداشتم.
اخطار من را محتا 
گ یانــگ پایتخــت کرهشــمالی ،محــل زندگــی چهرههای
پیونــ 
شــاخص حزبی و سیاسی این کشور اســت .در اینجا صدای تبلیغات
سیاســی از جاهــای دیگــر بلندتــر اســت و ظاهــراًعشــق بــه رهبــران
عزیــز در اینجــا بیشــتر از هرجــا ،شــعله میکشــد .مــردم ایــن شــهر
برخــاف شــهرهای دیگر ،در قبــال خدمت بــه دولت و وفــاداری به
آن از خانههــای رایــگان گرانقیمت برخوردار میشــوند .میتوانند
تلفن هوشــمند داشته باشــند و از ســوپرمارکتهایی که نوتال و دیگر
محصــوالت خارجی دارنــد ،خرید کنند .اما تنهــا یکدرصد از مردم
کرهشمالیشانسزندگیدراینشهررادارند.درهفتهآخراقامتمدر
این شــهر ،شاهد هفتادمین سالگرد حزب کارگران بودم اما بهعنوان
یک توریســت اجازه حضور در این جشــن را نداشــتم و آن را از پنجره
اتاقم تماشــا کردم .تانکها و موشــکها از خیابانها میگذشــتند و
ســربازان با لباسهای خاکی رنگ پشــت سرشان حرکت میکردند.
چهرههای سربازان یخزده است و با قدرت مارش نظامی بینقصی
رابهسرانجاممیرسانند.
در چشــمان برخــی از مــردم اشــک جمــع شــده و صورتشــان از
هیجان میلرزد .دلم میخواســت میانشــان بودم و از احساساتشان
میپرســیدم ،امــا نمیتوانم .ارتــش خلق کره نامی بــرای مجموعه
کارکنان مسلح نظامی کره شمالی است .این ارتش پنج شاخه دارد،
بنابر اعالم وزارت خارجه امریکا ،کره شمالی دارای چهارمین ارتش
بزرگ جهان است و باالترین درصد خدمه مسلح نسبت به هر کشور
دیگــری در جهان را داراســت .بــه ازای هــر  25نفر یک ســرباز در این
کشــور موجود است .این شــهر با همه شگفتیهایی که برایم داشت،
یکی از زیباترین ســفرهای من محســوب میشــود .در کر ه شــمالی از
آلودگیناشیازکارخانههاوماشینهاخبرینیستوهرلحظههوای
تازه به ریهام فرســتادم .آســمان به طور عجیبی آبی است و از پنجره
ننگریستنیکیازبهترینسرگرمیهایمدرطول
خمشدنوبهبیرو 
این سفر بود .تقریباًفراموش کرده بودم که کجا هستم ،البته اگر گا ه و
بیگاهچشممبهمجسمههایاعکسهایرهبرانعزیزنمیافتاد.
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