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ر سنگاپواز چند روز قبل قرار بود امریکا در آب های نزدیک به شبه جزیرۀ کوریا، که  و طیارات حضور کشتی های جنگی

یای شمالی کوربه دستور رئیس جمهور امریکا تغییر مسیر داده به مقصد نزدیک شدن تصمیم و د، ولی نظر به نبه آسترالیا برو

 ساخته است.  و هراسان نگرانبه سختی جهان را همۀ  به سوی شبه جزیرۀ کوریا حرکت نمود،

کس عالی شم امی امریکا به کوریایانگیزۀ این نگرانی بیشتر از همه این است که کیم جون یون در برابر حملۀ احتمالی نظ

  .دبکش و خونبه آتش  خویش ۀ را با سالح های اتمیمنطق العمل فراتر از آن چه الزم است نشان بدهد و تمام

 ناظران بر امور می گویند:

بودن ن و معلوم ،این کشور های بینی بودن عکس العمل تواند به دلیل غیرقابل اعتماد وغیرقابل پیشحمله به کوریای شمالی می »

اشته باالیی د بسیار خطر یبرای جاپان و کوریای جنوببرای متحدان امریکا در شرق آسیا، به خصوص  ،آنهای نظامی  قابلیت

 .باشد

 امریکا اگر ویا نه. هنوز معلوم نیست که تهدید های ترمپ، رئیس جمهور امریکا در مورد کوریای شمالی عملی خواهد شد 

و جواب  ی کار خواهد گرفتئا، از چه سالح هتا کجا پیش خواهد رفت، عملی کندی شمالی را تهدیدات خویش علیه کوریا

 . خواهد بود و به چه اندازه چگونه ،چه کوریای شمالی در قبال حملۀ امریکا 

راکت به سوریه  59و پرتاب  ، رئیس جمهور امریکاترمپدونالد از  طی کم و بیش صد روز از شناخت و تجربه ای که جهان

احتمال پیش بینی وارد آوردن ضربه ای بر  پیدا نموده است، افغانستان زرگ ترین بم غیر اتمی این کشور دراز ب و استفاده

 نیز منتفی نمی باشد. لیاشم کوریا
 

خیلی  عین زماند، که مرد مصمم و جدی و نترس، دردارکوریای شمالی قرار خون گرم جون اون، رهبربرابر ترمپ، کیم در 

 به تر عالقمندو تر اتی، احساسکله خراب تر ترمپ، شاید نسبت به و چون جوان است ؛ترمپ معلوم می شودتر از ماجراجو

ستان افغان خصوصا   و سوریه لیی شمابه ترمپ بفهماند که کوریابه مثل  یبا عکس العمل و باشد؛و بازی با آتش  ماجراجوئی

 یعکس العملهیچ از خود  سالح های مهیب و کشنده در خاک خودردن که در برابر ضربه های نظامی امریکا، یا تست ک نیست

 .یا دست نشانده امریکا باشند دننشان نده
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افزایش خواهد یافت و منطقه را به یک درگیری نظامی و کشیدگی موجود میان امریکا و کوریای شمالی در این صورت بحران 

 دنخواهدر برابر یک دیگر صف  از آن ها دشمنان جانی، ، بعضیآن چندین کشور خرد و بزرگ خونین و فاجعه بار که در

 ود. نم بست، گرفتار خواهد
 

ای تنبیه یکا برامر تعیین کننده نقشۀ نظامی امریکا احتمالی عکس العمل کوریای شمالی در برابر ضربۀ و ضعف و قوت ،ابعاد

 زیاد ایران خواهد بود، می باشد. بسیار که به احتمال ،مخالف بعدی خویش

 شمالی بود ید جو روانی برای کوریاایجا در قدم نخست هشدار و ، به نظر منافغاستان و سوریهامریکا بر حمالت مقصد از 

 قوی یکی از ایرانی که، هرچند به ایران وارد خواهد شد.بی جواب بماند، ضربۀ چهارم نظامی شمالی  یکه اگر از سوی کوریا

ــ به دلیل داشتن بم اتم و حمایت بی چون و چرای  ، به استثنای اسرائیلارا می باشدرا در منطقۀ شرق میانه دها ترین ارتش 

 قوی دارد و نه سالح با دسپلین و منظم و ، نه مانند کوریای شمالی ارتشاز این کشور ــ و ترکیه و عربستان اروپاامریکا و 

  هسته ئی!
 

 جمله عربستان سعودی و اسرائیل خواهد شد.های زیادی، از این کار سبب خوشی کشورنا گفته پیداست که 

بدون شک ساده و سطحی نخواهد بود؛ زیرا به  عکس العمل چین و روسیه در برابر حملۀ امریکا بر کوریای شمالی و ایران،

برابر امریکا،  دراین دو کشور خاموشی  ،مصداق این ضرب المثل که "پیر مردن آسان است، ولی رخنۀ مرگ باز می شود"

جهانی تشویق خواهد کرد که تکرار و تداوم  و بحران های حل مناقشات به توسل به زور و سالح درامریکا را بیشتر از پیش 

به پیمانۀ بسیار بسیار وسیع، مصیبت بار و اندوهگین  های بزرگ و رقیبسبب برخورد کشورو از روی ناگزیری آن در نهایت 

   خواهد شد. 
 

حال حاضر کاری است بسیار دشوار، اما یک چیز را نمی توان از همین جراجویانۀ ترمپ در پی آمد های تصامیم ماپیش بینی 

ر د ماجراجوئی های ترمپ بر روی صلح و ثبات نسبی و شکنندۀ موجود که حاال پیش بینی نکرد، و آن این که حداقل اثری

جدی  آغاز ،دوستان و همپیمانان تجاری ـ سیاسی ـ نظامی چین و روسیهچنین حمالتی بر د که می گذارد، این خواهد بو جهان

 و امریکا و ،یک طرف ی ازوتسلیحاتی میان امریکا و شور آغاز مسابقات مجدد، جهان دو قطبی شدن بیشتر جنگ سرد جدید،

فشار  ،تر استثمار کارگران، باال رفتن قیمت ها، شدت بیشباال رفتن بودجه و مصارف نظامی این کشور ها ر،طرف دیگ چین از

ر دو غول های سرمایه  ، صاحبان صنایع اسلحه سازیو باالخره سود بیشتر جنگ افروزان هندگان بی چارهدبیشتر بر مالیه 

  !را در قبال خواهد داشت سراسر جهان

 

 


