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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   (Sergey Kodhemyakin) -کاژمياکين سرگئی

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ سپتمبر ٢٤

  

 نيست امريکا ۀمتحد اياالت دندان باب کوريا دژ
 شماربی تلفات خطر با منطقه ،امريکا ۀطلبان ومرجھرج سياست اثر در .است گرفته رقرا جنگ ۀآستان در آسيا شرق 

 شمالی، یکوريا مستقل رژيم بردن بين از برای تنھا نه جديد، ۀمناقش کانون ايجاد با ترامپ دولت .است شده مواجه

 .کندمی سعی چين برای جدی مشکل ايجاد برای حتی

  

 فوکويا اشتباه

 حاوی يافت، انتشار پيش قرن ربع درست که ،"انسان آخرين و تاريخ پايان" عنوان زير کويافو فرانسيس کتاب

 و کمونيسم شکست" با نئوليبراليسم، ايدئولوژيک ۀبياني اين در مؤلف ادعای به بنا .بود زيادی طمطراق پر ادعاھای

 نھائی و کامل پيروزی" و داد، نخواھند قرار الشعاعتحت را بشری موجوديت مناقشات و ھاجنگ ،"آن ناپذيری بازگشت

 .گشود خواھد را جھانی واحد تمدن ايجاد راه "ليبرالی دموکراسی

 گسترشۀ تاز دور و شوروی اتحاد نابودی .رسدمی نظره ب سرانهخيره بشدت کتاب در مذکور ھایايده امروز

 منجر آن به سرمايه ۀگسيختلجام و حانهوقي ۀمحاسب .فروبرد ومرجھرج در را جھان از وسيعی مناطق داریسرمايه

ۀ طقمن به ھم آسيا شرق رودمی احتمال .شوندمی کشته نفر ھزار صدھا ساالنه خونينۀ مناقش ھاده در که گرديد،

 .شود اضافه کشند،می خون و خاک به را ھاملت و ھادولت منابع، تصرف برای ھاشرکت که فريقاا و خاورميانه

 با حاشيه به ورود از که کشورھا ساير و چين رشد حال در سياسی و اقتصادی قدرت  :از است تعبار اين اصلی علت

 "تاريخ پايان" خصوص در ليبرالی ۀافسان خودۀ نمون با آنھا .ورزندمی امتناع داریسرمايه نظام "پرندگان حقوق"

 جمھوری کوچک کشور حتی لياردی،مي چين فقط نه :افتدمی اتفاق جريان خالف .زير سؤال می برند را کمونيسم

 بر متکی جمھوريخواھان پيروزی .بگويد سخن امريکا ۀمتحد اياالت با مساوی طوره ب تواندمی کوريا خلق دمکراتيک

 .است ساخته ناپذيراجتناب را روياروئی ،"بخشنجات" امريکای ايدئولوژی پيرو و صنعتی -نظامی ھایمجتمع

 واحدھای .گرديد آغاز "٢٠١٧ گاردين فريدوم -يلچی" نظامی ۀچندجانبمانور کوريا ۀرجزيشبه جنوب در تگسا ماه ٢١

 آن در امريکا و جنوبیی کوريا نظاميان ھمراه به کلمبيا و لنداھ نمارک،د کانادا، نيوزالند، استراليا، ستان،انگل نظامی

 کوريا عليه ١٩۵٣ -١٩۵٠ ھایسال نگج در نمارک،د منھای کشورھا، اين ۀھم که اين جالب اتفاق يک .کردند شرکت
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 فريدم -يلچی" مشابه مانورھای .نبود استثنائی مورد يک ھمآوائی اين و .داشتند شرکت واشينگتن و سئول از پشتيبانی به

 که نظامی، واحدھای انواع ۀھم کامل استقرار اين .شوندنمی شمرده آموزشی کلمه، رايج یامعنه ب "٢٠١٧ گاردين

 جنگ تمرين نبرد، به نزديک حداکثر شرايط در و کوريا خلق دمکراتيک جمھوری مرز نزديکی در یتھاجم عمليات

 .داشتند شرکت امريکائی نظامی ۵٠٠ و ھزار ١٧ و جنوبیی کوريا نظامی ھزار ۵٠مانور اين در .بود

 مرز در تحريکات به دادن انپاي خواستار و ناميد "ھجوم برای تمرينی" را آنھا ھا،مانور به شديد واکنش با يانگپيونگ

 از دفاع برای آمادگی" مانورھا که کرد، اعالم و گرفت ناديده را شمالی یکوريا موضع معمول طبق پنتاگون .شد کشور

 ۀپاي روی بر ھااين ۀھم :است روشن "ثبات" اين ماھيت .دھدمی ارتقاء را "کورياۀ جزيرشبه در ثبات تأمين و منطقه

  .است استوار کند،می سعی آسيا شرق در خود نفوذ گسترش ایبر که امريکا منافع

 

 یئھسته -راکتی تضمين

 تا را آن جھان ھایرسانه .کوريا خلق دموکراتيک جمھوری یئھسته -یراکت ۀبرنام از است عبارت امريکا حضور دليل

 را يانگپيونگ دفاعیۀ امبرن امريکا شھروندان چھارم سه که طوریه ب .اندکرده نمائیبزرگ "جھانی خطر" سطح

 دھم يک فقط اخير، نظرسنجی اساس بر که است، حالی در اين و .کنندمی تلقی خود کشور برای "بحرانی تھديد"

 .دھند نشان نقشه روی در را شمالیی کوريا جای توانندمی ھاامريکائی

 ھمانطور ً،ضمنا .نمود وتکميل ينتدو شوروی اتحاد موجوديت ھایسال در واشينگتن را آگاھی دستکاری روش چنين

 به دستيابی ھستند، برخوردار آن داشتن حق از میوات تسليحات ۀدارند کشورھایۀ ھم و ستانانگل فرانسه، امريکا، که

 ۀبرنام نيست حاضر شمالی یکوريا حاکميت که اين به استناد .است يانگپيونگ قانونی حق یئھسته و یراکت آوریفن

 که اسرائيل سوی از مشابه رفتار به واشينگتن .است برانگيز ترديد دھد، قرار لمللیبين نظارت تحت را خود ئیھسته

 اين، بر عالوه .بنددمی چشم دارد، اختيار در آنھا پرتاب برای پيماقاره بالستيک ھایراکت و ئیھسته کالھک ٢٠٠

 بازرسان ورود با يانگپيونگ گذشته ۀدھ اوايل در .باشدمی ایآموزنده ۀتجرب دارای کوريا خلق دموکراتيک جمھوری

 نظارت با آن ئیھسته ۀبرنام کامل برچيدن خواستار جاپان و امريکاۀ متحد اياالت اما کرد، موافقت خود تأسيسات به

 اننش بعدی حوادث که ھماگونه و، .داد منفی پاسخ آنھا خواست به شمالی یکوريا .شدند میوات انرژی المللیبين آژانس

 .بود خردمندانه پاسخ يک اين داد،

 فرانسوا ،ستراتيژيک تحقيقات جھانی بنياد رئيس .شنيد غرب در توانمی را تصميم اين از مثبت يابیزرا امروز حتی

 را آن ھاینگرانی .رسيد گيرینتيجه چنين بها ليبی و عراق ۀتجرب از شمالیی کوريا" که دارد، اعتقاد ھايسبورگ

 ."کندمی رفتار عاقالنه کشور اين سبب، ھمين به .ھستند واقعیً کامال آنھا اما کرد، حساب ساسابی توانمی

 بقاء شانس کشور آن فقط کند،می ثابت نظری ساختارھای ھمه از بھتر امريکا تجاوزات قربانيان انگيزغم سرنوشت

 با فقط ئیھسته -یراکت سپر ساخت برای اکوري خلق جمھوری ھایتالش .باشد قادر خود از دفاع به تواندمی که دارد،

 امريکا،ۀ متحد اياالت خالف که است، يادآوری به الزم .است توضيح قابل طلبانهتوسعه ۀبرنام گونه ھيچ با نه و دفاع

 رھبری .است نکرده شرکت مستقل کشور يک به نظامی تھاجم ھيچ در و نظامی ماجراجوئی ھيچ در يانگپيونگ

 یکوريا دائمی نمايندهً اخيرا که جائی تا .است کرده تأکيد کشور یئھستهۀ برنام دفاعی ماھيت بر ارهھمو شمالی یکوريا

 کشور جمعيت، امنيت از دفاع و ملی حاکميت از حراست منظوره ب که کرد، اعالم ريون اين کيم متحد، ملل در شمالی

 تاريخ در نيز "سينمون نودون" دولتی مرکزی ۀامروزن باره اين در .کند پوشیچشم ئیھسته سالح از ندارد نظر در

 نيست حاضر که را کشوری ھيچ کوريا خلق دموکراتيک جمھوری تسليحات :شودمی گفته آن در .نوشت تگسا ١٩
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 ھدف" :شودمی گفته مقاله ۀادام در .کندنمی تھديد بزند، دست يانگپيونگ عليه مسلحانه اقدام به واشينگتن با ھمراه

 می ئیھسته جنگ آغاز برای گستاخانه ھایگام برداشتن از متحده اياالت بازداشتن کشور ئیھسته توان تقويت از

 ."باشد

 سوی از حمله مقابل در بازدارندگی ابزار ۀمثابه ب را خود تسليحات که اين به توجه با شمالی یکوريا سخن، ديگر به

 را يانگپيونگ موضع اين حال، اين با .کند استفاده دستانهپيش هحمل در آنھا از ندارد نظر در کند،می تعريف واشينگتن

 رھبری کردن معرفی خونخوار و جنجالی آنھا، ھدف .گيرندمی ناديده خارجی جمعی ھایرسانه و سياستمداران

 و شآت" مپتر دونالد تگسا ماه ھشتم .کندمی ثابت را مدعا اين نيز اخير حوادث .باشدمی خلق دموکراتيک جمھوری

 ."است نديده را آن نظير جھان که داد وعده شمالی یکوريا به خشمی

 "٢ -ھواسون" بردميان راکت آزمايش ۀبرنام تکميل آرام ًکامال عبارات يکسری طی يانگپيونگ ساعت چند از پس

 کوريا خلق دموکراتيک جمھوری که اين وجود با .نمود اعالم را گوآم ۀجزير واقع امريکا نظامی پايگاه به شليک برای

 اين از آمد، خواھد فرود المللیبين ھایآب در جزيره، کيلومتری ۴٠ -٣٠ۀفاصل در راکت که داد توضيح دقيق طوره ب

 .يافت ادامه ھفته يک از بيش شديد کارزار .شد برداریبھره يانگپيونگ تھاجمی قصد اثبات دليلۀ مثابه ب بيانيه

 ٢٠ به امريکاۀ کنندفلج ۀحمل طرح خصوص در منتشره اطالعات مقابل در جھانی ایھرسانه اما است، انگيزحيرت

 ھوائی نيروی که چند ھر کردند، "سکوت" دوستانه روزھا ھمان در کوريا خلق دموکراتيک جمھوری نظامی پادگان

 .است داده انجام را حمله چنين مشابه آزمايشی پرواز ١١ کنون تا مه ماه از امريکا

 زبان فقط است مشھور که ھمانطور واشينگتن لفاظی .رسيد خود ھدف به يانگپيونگۀ شجاعان پاسخ جود،و اين با

 وزير مشترک ۀمقال "ژورنالاستريتوال" ۀروزنام تگسا ١٣ .يافت تغيير ایمالجظه قابل طرزه ب فھمد،می را قدرت

 دموکراتيک جمھوری که "شاھين" دو ھر قالهم آن در .نمود منتشر را ماتيس جيمس دفاع، وزير و تيلرسون خارجه،

 کوريا اتحاد تسريع و رژيم تغيير به امريکا ۀمتحد اياالت" که نمودند، اذعان کردند،می نابودی به تھديد را کوريا خلق

 دندا پايان منتظر که اين وجود با امريکاۀ متحد اياالت" نمودند، تصريح امريکا رسمی مقامات که گونه آن ."نيست مايل

 ."است يانگپيونگ با هرکمذا خواستار باشد،می یراکت آزمايشات شکله ب کوريا آميزحريکت اقدامات به

  

 شودمی مشاھده چين نشانگاه در

 دولت .نيست اعتماد قابل ).م .باستان مصر پادشاه پسر( "دانائی" اين کند،می ثابت تاريخ که ھمانطور حال، ھر در

 ۵ .دھدمی ادامه کردن خفه راھکار به نيافت، خود در را شمالی یکوريا به مستقيم ۀضرب نآورد وارد جرأت که امريکا

 عليه المللیبين ھایتحريم تشديد خصوص در ،٢٣٧١ ۀقطعنام امريکا درخواست با متحد ملل امنيت شورای تگسا ماه

 از :بکاھند ھاتحريم شدت از دکردن سعی روسيه و چين نمايندگان .نمود تصويب را کوريا خلق دموکراتيک جمھوری

 متن از کلی طوره ب شمالی یکوريا از مسنوجات صادرات ممنوعيت و سوختی مواد کامل تحريم به مربوط بند جمله،

 محصوالت و معدنی مواد خريد از جھان کشورھای :ھستند مالحظه قابل ًکامال ھامحدوديت حال، اين با ،.گرديد حذف

 .گرديدند تحريم نيز دولتی ھایشخصيت برخی و مؤسسات يکسری شده، منع يانگپيونگ بحری

 متقابل اقدام به کوريا خلق دموکراتيک جمھوری واداشتن آنھا، ھدف .دارد ادامه کوريا خلق جمھوری مرز در تحريکات

 مانور به امريکا و جاپان کوريا، ۀجزيرشبه سواحل در جوالی ماه آخر در .باشدمی نظامی حضور گسترش توجيه و

 ھایراکت شليک جنوبی یکوريا در .کردند شرکت ١ -ب ستراتيژيک افکنبمب دو آن در که زدند دست نظامی

 استقرار با سئول اين، بر عالوه .پيوست وقوعه ب )جنوبی یکوريا( "٢-میھيون" و )امريکا( "ATACMS" بالستيک
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 بھار آغاز در امريکا از آنھا انتقال که است، يادآوری به الزم .کرد موافقت "تاد" یراکتضد دفاع تکميلی واحد چھار

 نشينیعقب سئول حاال اما، .درآورد تعليق حالت به را آنھا استقرار اينچژهمون جديد، جمھور رئيس اما شد، شروع

 .است کرده

 ماه در سياسی مقام ترينعالی به خود انتخاب با او .دھدمی نشان ديگر بار را اينچژهمون سياست تناقض تصميم، اين

 در جمھور رئيس .شودمی شنيده ھم حاال ھاوعده اينگونه .کرد وعده را شمالیۀ ھمساي با روابط سازیعادی مه،

 ۀجزيرشبه در" که داشت، اظھار خود جمھوری رياست روزگی صد مناسبته ب تگسا١٧ روز مطبوعاتی کنفرانس

 از ديدار ھنگام عکس،ه ب اما ."شود شروع بايد مذاکرات" :کرد اضافه او ."شد نخواھد جنگ وقت ھيچ ديگر کوريا

 آن در .زد چنگ برلين اصطالحه ب ۀبياني اينچژهمون ،جوالی ماه در "بزرگ بيست گروه" اجالس چھارچوب در المان

 .است گرفته قرار تأکيد مورد يانگپيونگ و سئول بين درازمدت آميزصلح روابط برقراری اھميت بيانيه

 سازیعادی مطلق شرط را کوريا خلق دموکراتيک جمھوری میوات سالح خلع جنوبی یکوريا رھبری اين، موازاته ب

 از ديدار در اينچژهمون اين، بر اضافه .است قبول غيرقابل يانگپيونگ برای رسدمی نظره ب که خواند،می مناسبات

 نشينیعقب شمال میوات تھديد مقابل در اگر امريکا ۀدمتح اياالت و کوريا بزرگ اتحاد" که نمود، تصريح واشينگتن

 بيش جنوبیی کوريا نخبگان .است لوحیساده ۀنشان اين از غير انتظاری ھر ."شود بزرگتر ھم باز تواندمی ندھد، روی

 رد پارلمان در او حزب اين، بر عالوه .نگيرد نظر در بتواند جمھور رئيس که ھستند، وابسته واشينگتن به آن از

 کشور در میوات تسليحات استقرار به را امريکا "آزاد کوريا" حزب -مخالف اصلی نيروی و نيست اکثريت

 .خواندفرامی

 چين خلق جمھوری رھبری .شودمیبيجينگ  در ھشدارھا بيشتر چه ھر افزايش موجب واشينگتن و سئول سياست

 بالستيک ھایراکت ۀعمد بخش مقر .نيست يانگپيونگ جهمتو فقط آن متحدان و امريکا فعاليت تشديد که فھمدمی بخوبی

 جمھوری با مرزھم مناطق -چين غربی شمال مناطق در چين شمالی ناوگان اصلی پايگاه ھمچنين، و پيما،قاره

 .است واقع کوريا خلق دموکراتيک

 سخنگوی ،شوآنگ گنگ، .ددا نشان منفی بشدت واکنش "تاد" ھایراکت استقرار طرح مقابل در بيجينگ دليل ھمين به

 در ستراتيژيک توازن به جدی ۀضرب" اقدام اين که نمود، تصريح چين خلق جمھوری ۀخارج امور وزارت رسمی

 درگير از احتراز به را امريکاۀ متحد اياالت بيجينگھمچنين، ."گذاردمی پا زير را چين مناقع و کندمی وارد منطقه

 با مالقات ھنگام چين خلق جمھوری نظامی مرکزی شورای رئيس معاون ،لونچان فان .خواندفرامی جنگ کردن

 به "٢٠١٧ گاردين فريدوم -يلچی" مانور انجام ۀآستان در که امريکا، ارتش مشترک ستاد رئيس ،دانفورد جوزف

 مشکل فصل و حل برای ایوسيله نبايد نظامی اقدامات که نمود، عقيده اظھار بود، کرده سفر منطقه کشورھای

 فشارھای کارزار اگر" :کرد تھديد او .نکرد پنھان را خود جنگجويانهۀ روحي دانفورد البته، .باشد کورياۀ جزيرشبه

 داليل نظامیۀ گزين برای امريکا جمھور رئيس تا بزنم دست کاری ھر به بايد من نباشد، کارساز اقتصادی و ديپلوماتيک

 ."باشد داشته دست در واقعی

 تاريخ اين تا که ت،گسا ١۴ در مپتر .کنندمی استفاده بيجينگ به فشارھا تشديد برای کوريا بحران از امريکا مقامات

 در تحقيقات بر داير دستورالعملی کرد،می متھم کوريا خلق دموکراتيک جمھوری به فشار اعمال در ميلیبی به را چين

 آن به را چين خلق جمھوری امريکا قاماتم .کرد صادر چين سوی از امريکا معنوی مالکيت احتمالی نقض خصوص

 بازرسی، نتيجه در .کنندمی مجبور اطالعات دادن به را کشور اين در شاغل امريکائی ھایشرکت که کنند،می متھم
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 اقدام به دادند قول نيز چين در .دھد افزايش ناگھانی طوره ب را چين از وارداتی کاالھای عوارض تواندمی واشينگتن

 .بزنند تدس متقابل

 ناو.کرد تأئيد را تايوان به دالر ميليون ۴٠٠ و ميليارد يک ارزش به تسليحات فروش طرح امريکا ۀکنگر اين، بر عالوه

 جمھوری که سپراتلی ۀجزير نزديکی از تگسا ١٠ تاريخ در نمايشگرانه حرکت يک طی "کينمک جون" امريکائی

 سرنوشت :است درک قابل ًکامال امريکا ۀمتحد اياالت خشن صرارا .کرد عبور داند،می خود خاک از بخشی چين خلق

 .است وابسته کوريا ۀجزيرشبه در حوادث رشد به امريکا، جھانی ھژمونی کل، در و، آسيا شرق
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