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 کوريای شمالی تسليم نمی شود
د عقب نشينی نمی در نابودی کوريای شمالی، اين کشور يک انچ ھم از موقف خو" لد ترمپادون"علی رغم تھديدات 

دھد و چندی  قبل ھم خالف توقع جھان، بم  کوريای شمالی ھمچنان به آزمايش راکت ھای خود ادامه می. کند

اين اولين رھبر يکی از کشور ھای جھان است که بدون ھراس از تھديدات امريکا، می . ھايدروژنی خود را امتحان کرد

که کوريای شمالی، توانائی رزمی را با يک قدرت عظيم دنيائی ندارد، کمترين ترديدی نيست . رود تازد و به پيش می

. الکن اين کشور می خواھد به جھان ثابت سازد که يک کشور کوچک می تواند يک قدرت بزرگ را به مبارزه بطلبد

ده نطقی و سازن صلح آميز می تواند مراه مذاکرات. توان او را از صحنه کنار سازد ثابت ساخت که با تھديد نمی"  اون"

 . نيستیاحمقآدم " کيم جون اون "،دھد مطبوعات غرب جلوه میخالف آنچه . باشد

" اون. "رھبر جوان کوريای شمالی بار ھا ثابت ساخته است  که نمی توان او را با تھديدات بی مفھوم از صحنه بدر کرد

  مطبوعات غرب نادرست گزارش میآنچه. شود توسط افراد خبير و با تجربه در حيات نظامی و سياسی، رھنمائی می

کوريای شمالی می خواھد . خطر امنيتی برای امريکا و متحدينش است، ھرگز واقعيت نداردگويا دھد که کوريای شمالی 

بالئی را که غرب بر سر عراق، ليبيا و سوريه آورد، برای کوريای شمالی آموختاند که پاليسی . از خود دفاع نمايد

 خاطر دباي.  شمالی تباه کننده خواھد بودیھرگونه سھل انگاری، برای کوريا. طبق منافع خود عيار سازددفاعی خود را 

و ساير رھبران کوريای شمالی احمق نيستند که تمام دست آورد ھای کشورش را با استفاده از  " اون"نشان ساخت که 

  . سوی تباھی بکشانندروش ھای غير عقالئی به يکبارگی از دست بدھند و کشور شان را به

شود امريکا از ھر گونه تاخت و تاز  ھمچنان می داند که کوريای جنوبی پاشنۀ آشيل امريکاست که باعث می" اون  "

ًامريکا به اين تصور است که  تعزيرات شديد اقتصادی خصوصا منع صدور تيل و . عليه کوريای شمالی خوداری ورزد

که اين برداشت ھم غلط از آب برآمده  ی شمالی را از پا خواھند انداخت، در حالیگاز از جانب ساير کشور ھا،  کوريا

" کيم جون اون"محاسبۀ امريکا چنين است که با قطع تيل و گاز ، مردم کوريای شمالی قيام خواھند کرد و  نظام . است

امريکا می خواھد . و  چين است شمالی توليدات تيل و گاز ندارد و متکی به روسيه یکوريا. را سرنگون خواھند ساخت

که  چين و روسيه را در تحميل تعزيرات اقتصادی بر کوريای شمالی ھمراه سازد، الکن توقع امريکا غير واقعی به 

چين ھرگز حاضر نخواھد شد که سقوط کوريای شمالی  را تماشا کند و امريکا را در آن قسمت دنيا . رسد نظر می

  . پيروز ببيند
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گونه تعزيرات اقتصادی  باالخص قطع تيل و گاز، نظام کوريای شمالی را زير فشار قرار درين ترديدی نيست که ھر 

با يک نگاه سطحی، کوريای . به يک بارگی سقوط نمايد" اون"خواھد داد، اما امريکا نبايد انتظار داشته باشد که نظام 

 .ا برای بلوای مردم و سرانجام سقوط نظام آماده خواھد ساختشمالی با قطع انرژی آسيپ پذير خواھد شد و زمينه ر

نظام کوريای . الکن اين محاسبه آنقدر ساده ھم نخواھد بود که با تعزيرات شديد اقتصادی، امريکا به آروزی خود برسد

پشت سر  تاريخ موفقانه بدر شده است و بار ديگر ھم قادر خواھد شد که فشار ھای فعلی را یشمالی از آزمون ھا

. تکای صد در صد به تيل و گاز بکاھداکوريای شمالی توانسته است که منابع انرژی خود را گسترش دھد و از . بگذارد

 دوم اين. که نيروگاه آبی خود را تقويت کرده است اول اين: بنابران سه ستراتيژی را در در حالت اجراء  قرار داده است

با اين تغييرات، . که، به نبود تيل خود را عادت داده است سوم اين. ده استکه، استخراج ذغال سنگ را  وسعت بخشي

 .از داخل  به يأس تبديل گرديده است" اون"اميد امريکا در سقوط نظام 

در ملل متحد به ارتباط کوريای شمالی، بيشتر شخص او را در انظار عامۀ جھان " دونالد ترمپ" سخنان غير مسؤالنۀ

امريکا می تواند کوريای شمالی را "گفت که " ترمپ. "ثيری در موقف کوريای شمالی پديد نياوردکوچک جلوه داد و تأ

کوريای ." ھجويات اليعنی است و ارزشی ندارد" "ترمپ"در مقابل کوريای شمالی جواب داد که سخنان ." نابود کند

ه بدر نمايد و برای مقابله با ھرگونه تھديد تواند اين کشور را با تھديد از صحن شمالی بار ديگر ثابت ساخت که کسی نمی

سيول مرکز کوريای . کشوری که از بحران کوريا بشتر صدمه می بيند، کوريای جنوبی خواھد بود. آماده خواھد بود

 ميليون نفوس دارد، در يک برخورد نظامی يين امريکا و ١١ مايلی سرحد دو کوريا واقع است و ٣٠جنوبی که در 

تصور . ھدف اولی راکت و توپخانۀ کوريای شمالی خواھد شد و تلفات عظيمی را متحمل خواھد گرديدکوريای شمالی، 

با درک اين نقطۀ ضعف امريکا و . می شود، چند ميليون نفوس سيول نابود خواھد شدوشده می تواند که اگر جنگ ات

  .ت امريکا نمی گرددبه پيش می تازد و به آسانی تسليم خواھشات و تھديدا" اون"کوريای جنوبی، 

ژيک چين و روسيه در  منافع ستراتي.کوريای شمالی، شرق ميانه نيست که امريکا بتواند به سھولت آن را منھدم سازد

. داند که نابودی اين کشور برای چين تحمل ناپذير است امريکا می. حفظ کوريای شمالی در آن قسمت دنيا نھفته است

 در صورت برخورد نظامی، کوريای جنوبی صدمات  جبران ناپذيری را پذيرا امريکا ھمچنان درک کرده است که

که امريکا از غرور ابلھانۀ  پس برای دور شدن ازين بن بست، مذاکره بھترين بديل خواھد بود به شرط اين. خواھد شد

  . خود بکاھد و واقعيت کوريای شمالی را درک نمايد

  

 

  

 

 


