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ايران می تواند ھدف چھارم باشد!
حضور کشتی ھای جنگی و طيارات امريکا در آب ھای نزديک به شبه جزيرۀ کوريا ،که قرار بود چند روز قبل از
سنگاپور به آستراليا بروند ،ولی نظر به تصميم و دستور رئيس جمھور امريکا تغيير مسير داده به مقصد نزديک شدن
به کوريای شمالی به سوی شبه جزيرۀ کوريا حرکت نمود ،ھمۀ جھان را به سختی نگران و ھراسان ساخته است.
انگيزۀ اين نگرانی بيشتر از ھمه اين است که کيم جون يون در برابر حملۀ احتمالی نظامی امريکا به کوريای شمالی
عکس العمل فراتر از آن چه الزم است نشان بدھد و تمام منطقه را با سالح ھای اتومی خويش به آتش و خون بکشد.
ناظران بر امور می گويند:
»حمله به کوريای شمالی می تواند به دليل غيرقابل اعتماد وغيرقابل پيش بينی بودن عکس العمل ھای اين کشور و
معلوم نبودن قابليت ھای نظامی آن ،برای متحدان امريکا در شرق آسيا ،به خصوص برای جاپان و کوريای جنوبی
خطر بسيار باالئی داشته باشد«.
ھنوز معلوم نيست که تھديد ھای ترمپ ،رئيس جمھور امريکا در مورد کوريای شمالی عملی خواھد شد يا نه .و اگر
امريکا تھديدات خويش عليه کوريای شمالی را عملی کند ،تا کجا پيش خواھد رفت ،از چه سالح ھائی کار خواھد گرفت
و جواب کوريای شمالی در قبال حملۀ امريکا چه ،چگونه و به چه اندازه خواھد بود.
از شناخت و تجربه ای که جھان طی کم و بيش صد روز از دونالد ترمپ ،رئيس جمھور امريکا و پرتاب  ۵٩راکت به
سوريه و استفاده از بزرگ ترين بم غير اتومی اين کشور در افغانستان پيدا نموده است ،احتمال و پيشبينی وارد آوردن
ضربه ای بر کوريای شمالی نيز منتفی نمی باشد.
در برابر ترمپ ،کيم جون اون ،رھبر خون گرم کوريای شمالی قراردارد ،که مرد مصمم و جدی و نترس ،درعين
زمان خيلی ماجراجوتر از ترمپ معلوم می شود؛ و چون جوان است ،شايد نسبت به ترمپ کله خراب تر ،احساساتی تر
وعالقه مند تر به ماجراجوئی و بازی با آتش باشد؛ و با عکس العملی به مثل به ترمپ بفھماند که کوريای شمالی سوريه
و خصوصا ً افغانستان نيست که در برابر ضربه ھای نظامی امريکا ،يا تست کردن سالح ھای مھيب و کشنده در خاک
خود از خود ھيچ عکس العملی نشان ندھند يا دست نشاندۀ امريکا باشند.
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در اين صورت بحران و کشيدگی موجود ميان امريکا و کوريای شمالی افزايش خواھد يافت و منطقه را به يک
درگيری نظامی خونين و فاجعه بار که در آن چندين کشور خرد و بزرگ ،بعضی از آن ھا دشمنان جانی ،در برابر يک
ديگر صف خواھند بست ،گرفتار خواھد نمود.
ابعاد ،و ضعف و قوت عکس العمل کوريای شمالی در برابر ضربۀ احتمالی نظامی امريکا تعيين کنندۀ نقشۀ امريکا
برای تنبيه مخالف بعدی خويش ،که به احتمال بسيار زياد ايران خواھد بود ،می باشد.
مقصد از حمالت امريکا بر افغاستان و سوريه ،به نظر من در قدم نخست ھشدار و ايجاد جو روانی برای کوريای
شمالی بود که اگر از سوی کوريای شمالی بی جواب بماند ،ضربۀ چھارم نظامی به ايران وارد خواھد شد .ايرانی که،
ھرچند يکی از قوی ترين ارتش ھا را در منطقۀ شرق ميانه دارا می باشد ،به استثنای اسرائيل ــ به دليل داشتن بم اتوم و
حمايت بی چون و چرای امريکا و اروپا از اين کشور ــ و ترکيه و عربستان ،نه مانند کوريای شمالی ارتش منظم و با
دسپلين و قوی دارد و نه سالح ھسته ئی!
نا گفته پيداست که اين کار سبب خوشی کشورھای زيادی ،از جمله عربستان سعودی و اسرائيل خواھد شد.
عکس العمل چين و روسيه در برابر حملۀ امريکا بر کوريای شمالی و ايران ،بدون شک ساده و سطحی نخواھد بود؛
زيرا به مصداق اين ضرب المثل که "پير مردن آسان است ،ولی رخنۀ مرگ باز می شود" ،خاموشی اين دو کشور در
برابر امريکا ،امريکا را بيشتر از پيش به توسل به زور و سالح در حل مناقشات و بحران ھای جھانی تشويق خواھد
کرد که تکرار و تداوم آن در نھايت و از روی ناگزيری سبب برخورد کشورھای بزرگ و رقيب به پيمانۀ بسيار بسيار
وسيع ،مصيبت بار و اندوھگين خواھد شد.
پيشبينی پی آمد ھای تصاميم ماجراجويانۀ ترمپ در حال حاضر کاری است بسيار دشوار ،اما يک چيز را نمی توان از
ھمين حاال پيشبينی نکرد ،و آن اين که حداقل اثری که ماجراجوئی ھای ترمپ بر روی صلح و ثبات نسبی و شکنندۀ
موجود در جھان می گذارد ،اين خواھد بود که چنين حمالتی بر دوستان و ھمپيمانان تجاری ـ سياسی ـ نظامی چين و
روسيه ،آغاز جدی جنگ سرد جديد ،دو قطبی شدن بيشتر جھان ،آغاز مسابقات مجدد تسليحاتی ميان امريکا و روسيه
از يک طرف ،و امريکا و چين از طرف ديگر ،باال رفتن بودجه و مصارف نظامی اين کشور ھا ،باال رفتن قيمت ھا،
شدت بيشتر استثمار کارگران ،فشار بيشتر بر ماليه دھندگان بی چاره و باالخره سود بيشتر جنگ افروزان ،صاحبان
صنايع اسلحه سازی و غول ھای سرمايه در سراسر جھان را در قبال خواھد داشت!
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