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  و بحران کوريای شمالی" ترمپ"خشم 

 
ديدات خود عليه امريکا اگر کوريای شمالی به تھ"رئيس جمھور امريکا گفت که " دونالد ترمپ"گست، ا ٨به تاريخ 

بار ديگر اخطار " ترمپ"دو روز بعد، ". ادامه دھد، با آتش و خشم امريکا مواجه خواھد شد که جھان تا حال نديده است

اين بچه خطائی مرتکب گردد، نادم خواھد شد و به زودی نادم خواھد "صادر کرد و گفت که اگر " اون"جدی تر به 

در صورت لزوم ما گوام . پر از جفنگيات است" ترمپ"گفتار "ريای شمالی گفت که رھبر کو" کيم جونگ اون." "شد

گوام يک جزيرۀ ستراتيژيک است که در قسمت غربی اقيانوس آرام واقع شده ". را مورد حملۀ راکتی خود قرار خواھيم

ھميت امريکا در آن  ھزار امريکائی زندگی می کنند و يک مرکز نظامی با ا١۶٠٠٠٠ين جزيره به تعداد ادر. است

 صاحب نظران به اين عقيده اند که اگر ھر يک از طرفين مرتکب اشتباھی شود، جنگ ۀھم. شود قسمت دنيا شمرده می

 .می آغاز خواھد شد و بشريت را به سوی تباھی خواھند کشاندوات

می بر جاپان و پرتاب بم اتچند روز قبل از. اين دومين رئيس جمھور امريکاست که با اين نوع لحن شديد صحت می کند

که جاپان طبق شرايط  در صورتی: "با عين شدت به جاپان اخطار داده بود" ترومن" در جريان جنگ جھانی دوم،

می را وچند روز بعد امريکا دو بم ات". پيشنھادی امريکا تسليم نشود، از زمين و ھوا بر سر اين کشور آتش خواھد باريد

داللت می " ترمپ"آيا اخطار . اب کرد که به موجب آن صد ھا ھزار تن به ھالکت رسيدندبر ھروشيما و ناکازاکی پرت

که اين طرز گفتار ترمپ مانند گفتار ھای  می خواھد کرد؟ يا اينوکه امريکا، کوريای شمالی رابمباران ات کند به اين
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پياده نمايد، حيثيت امريکا بارديگر به نتواند اين اخطاريه را در عمل " ترمپ"اگر . سابقش ھم قابل توجه نخواھد بود

جھان به سر دو راھی اين بحران خطرناک و تباه کنی قرار . زمين خواھد خورد و کوريای شمالی جسور تر خواھد شد

اکثر صاحب نظران معتقدند که ھفته ھا و شايد ماه ھا ضرورت . ِگرفته است که رھائی از آن خرد و تحمل می خواھد

  . تواند برای جنگ کوريا خود را  آماده سازدباشد تا امريکا ب

دييپلمات ھا در ملل متحد و ساير مراکز سياسی جھان ھشدار داده اند که حوادث زنجيری بار ديگر دنيا را به سوی يک 

می خواھد شد که ميليون ھا تن را روی خود خواھی و غرور واين بار جنگ ات. جنگ تباه کن کوريا سوق خواھد داد

 بين امريکا و کوريای شمالی بوده ايم، هما سال ھا شاھد تھديدات دو جانب.   رھبران ابله  قربانی خواھد کرداحمقانۀ 

کيم "و " دونالد ترمپ"که  دو رھبر يعنی  الکن تنش بين اين دو کشور تا اين اندازۀ خطرناک نبوده است، آنھم در زمانی

 بين اين دو وجوه مشترک. کشور قرار گرفته اندرت اين دو  با طرز ديد ھای غير عقالئی  در رأس قد" جونگ اون

ترمپ از قمار و سوداگری به .  در سياست جھان وارد بوده اند" اون"و نه " ترمپ"نه : زمامدار ناپخته وجود دارد

که در " اون. " آورد و به کمک نيرو ھای دست راستی امريکا  به رياست  جمھوری امريکا تکيه زدیسياست رو

 سالگی قرار دارد و ھنوز از دھنش بوی شير می آيد، بعد از مرگ پدرش بر مبنای دودمان خانوادگی به ٣٠سط اوا

ھم به کمک مشاوران " ترمپ"که  شود، طوری توسط افراد پخته سن نظامی و سياسی رھنمائی می" اون. "قدرت رسيد

ھر دو .  ی اند و فی البديھه صحبت می نماينداحساسات" رھبر"ھر دو . نظامی و سياسی دست راستی معاونت می گردد

اين خصوصيات . از روی خامی و بچگی و ترمپ از نظرگاه ثروت و غرور بی جا" اون"ھم گاه گاھی الف می زنند، 

  .مشترک ھر دو رھبر، می تواند جھان را به سوی بربادی بکشاند و ميليون ھا تن را سر به نيست نمايد

به آزمايش راکت ھای بين القاره ئی دست زده که ممکن است بتواند خاک اصلی امريکا را کوريای شمالی درين اواخر 

که در دست دارد، قادر می ومتخصصين نظامی امريکا معتقد شده اند که کوريا با طرح خفيۀ ات. مورد ھدف قرار دھد

ورپرواز نصب شده و  نقاط  می در راکت ھای دوشده است که بم ھای کوچکتر بسازد که می تواند به حيث کالھک ات

دستگاه ھای استخباراتی امريکا پيش بينی می کنند که کوريای شمالی در صدد . دور دست را مورد ھدف قرار دھد

بار ھا گفته است که " ترمپ"ادارۀ .  ششمين آزمايش خواھد بود٢٠٠۶می ديگر است که بعد از سال وآزمايش يک بم ات

 زرادجازه نخواھيم داد که امريکا و متحدينش را تھديد نمايد و بدون ھراس به توسعۀ ما بيش ازين به کوريای شمالی ا

که اين کشور تمام  فعاليت  ما حاضريم با کوريای شمالی داخل مذاکره شويم به شرط اين. می خود ادامه دھدوخانۀ ات

د است که شايد ھم درست درک کرده باشد که بم کوريای شمالی معتق. می خود را متوقف ساخته و آن را نابود سازدوات

. می ما بيمۀ حيات ماستوبم ات"مقامات کوريای شمالی اظھار می نمايند که  . ونيت داده استکشور مصمی برای اين وات

به قذافی ھم وعده داده شده . ما از سير سياسی کشور ھای ليبيا وسوريه آموخته ايم که برای حمايت خود چه انجام دھيم

می منصرف شود و بعد آن کشور می تواند جزء کشور ھای عادی جھان گردد، وبود که از فعاليت اسلحۀ کيميائی و ات

با درک کوريای شمالی از سرنوشت قدافی و سوريه می ". اما ديديم که غرب باالخص امريکا چه بالئی سرش آوردند

  .ات امريکا نخواھد شدتوان به خوبی فھميد که کوريای شمالی به آسانی تسليم خواھش

می ديگر توسط کوريای شمالی، امريکا با قوت جواب وادارۀ ترمپ بار ھا تکرار نموده است که در صورت آزمايش ات

امريکا بيش . "به سر رسيده است" حوصلۀ ستراتيژيک"نمايندۀ امريکا در ملل متحد اظھار داشت که زمان . خواھد گفت

" اوباما"و " بوش"، غفلت  ادارات "ترمپ"ادارۀ ."  شمالی را داشته باشدیھای کورياازين نمی تواند تحمل زياده روی 

می را ورا مورد نکوھش قرار داده و متذکر شده است که کوريای شمالی بيش ازين فرصت گسترش فعاليت ھای ات

از صدور تھديدات ين روز ھا به اوج خود رسيده و ھيچ يک از طرفين ابحران بين اين دو کشور در. نخواھد داشت
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ين حال، فعاليت ديپلماتيک بين امريکا و کوريای شمالی ادامه دارد و نمايندگان اين دو کشور عدر . خوداری نورزيده اند

امريکا با چين ھم در . در ملل متحد، خاموشانه با ھم در تماس بوده تا چگونه بتوانند از شدت بحران کنونی دوری جويند

شور از وزن سياسی و اقتصادی اش استفاده نموده و کوريای شمالی را وادار به عقب نشينی تماس است تا اگر اين ک

اگر کوريای شمالی جنگ را اغاز نموده و به گوام "دولت چين ماھرانه به ھر دو جانب اخطار صادر کرد که . سازد

 عليه کوريای شمالی دست به حمله اگر امريکا، کوريای جنوبی و جاپان. حمله کند، چين ازين کشور حمايت نخواھد کرد

  . اين ماھرانه ترين موقفی است که چين در قبال بحران کوريا گرفته است." بزنند، چين بی تفاوت نخواھد ماند

ال می کنند که در صورت برخورد نظامی بين امريکا و کوريای شمالی، چه اتفاقی خواھد ؤستراتيژيست ھای نظامی س

 مايلی، مراکز نظامی کوريای شمالی ٣٠٠ بود که با راکت ھای رھبری شده از فاصلۀ افتاد؟ امريکا قادر خواھد

امريکا ھمچنان . ُباالخص سيستم راکتی اين کشور را زير ضربات خرد کنندۀ خود بگيرد و قسمت زياد آن را نابود سازد

. ن کشور وارد خواھد کردقوای تانک و زره دار کوريای شمالی را ھدف خواھد داد و تلفات عظيمی بر اردوی اي

کوريای شمالی خواھد توانست  . ًباوجود اين، امريکا قادر نخواھد شد که توانائی نظامی کوريای شمالی را آنا نابود نمايد

سيول مرکز کوريای جنوبی از سرحد دو کوريا زياد دور . که سيل راکت ھای خود را به سوی  کوريای جنوبی بفرستد

 ٢٨٠٠٠امريکا به تعداد . ای شمالی می تواند تلفات عظيمی بر کوريای جنوبی وارد نمايدنيست و راکت ھای کوري

تشويش درين . عسکر در خطوط سرحدی بين دو کوريا دارد که در صورت جنگ متحمل تلفات بس بزرگی  خواھد شد

  .اه کن خواھد بودمی مبدل شود که تبومی ممکن است که به يک تصادم اتواست که ھر گونه تصادم نظامی غير ات

در کوريای " اون"می، تلفات انسانی سه چند ھيروشيما و ناکازاکی خواھد بود و نظام و در صورت وقوع يک جنگ ات

 ھزار امريکائی را نابود خواھد ١٠٠می کوريای شمالی بر جزيرۀ گوام، حد اقل وحملۀ ات. شمالی سقوط خواھد کرد

بايست ياد آور شد که .  بر کوريای شمالی، ميليون ھا تن را از بين خواھد بردمی امريکا وساخت و باالمقابل، ضربات ات

ثير نخواھند ماند و مردمش آسيب ھای جدی أمی امريکا و کوريای شمالی بی توساير کشور ھای مجاور از برخورد ات

کند که اين کشور ھا در االتی را به ارتباط بحران کوريای شمالی خلق می ؤموقف چين، روسيه و جاپان س. د ديدنخواھ

  .  صورت برخورد نظامی بين امريکا و کوريای شمالی چه خواھند کرد

که، رھبران امريکا و کوريای شمالی بايد بدانند که جنگ برای مردم و کشور ھای منطقه تباھی بزرگی را  خالصه اين

ديگری را  ندارد و جنگ راه حل يک امريکا حق تحميل ارادۀ خود بر کوريای شمالی و ھيچ کشور . بار خواھد آورد

می، دست آورد ھای اين کشور ھمه وکوريای شمالی ھم بايد بداند که در صورت وقوع جنگ آنھم ات. بحران نيست

عدم تعرض و حق حاکيمت کشور ھا يک اصل عمده در حقوق . يکسره نابود خواھد شد و نظامش  سقوط خواھد کرد

  . ملل احترام گرددۀبين الدول است که بايد از جانب ھم

 

 


