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 تبیین سیاست خارجی دونالد ترامپ در رویارویی با بحران 

   ردای کره شمالی: واکاوی متغیرهای سطح تحلیل خُهسته
 

  یلیاسماع نیمحمدحسدکتر  - سارا ملکی

 SA-NC-BY-CC                                                                                              چکیده

نوان بحرانی مستمر از دوران جنگ سرد تاکنون ادامه داشته ای کره شمالی به عفعالیت هسته
پیما بحران از منطقه شرق های بالستیک و قارهموشک به ویژه که با دستیابی کره شمالی بهاست. 

متحده آمریکا که شده است. ایاالت نیز الملل ناامنی در نظام بینموجب تنش و ، و هفراتر رفت آسیا
سیاست خارجی خود در منطقه  در دستور کارزدایی این کشور را ایبرنامه هستهتاکنون از ابتدا 

دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس  آوردنروی کار  باشرق آسیا قرار داده است، 
به نمایش  این کشورای تری را جهت خلع سالح هستهنهمصرا هایجمهور آمریکا سیاست

با نگاهی  بنابراینتحریم تا مذاکره و توافق در نوسان بوده است. و  گذاشت، که جملگی از تهدید
خارجی دونالد  شد: که سیاست مطرحه شمالی این سوال اساسی با کر ترامپبه سیر تقابل و تعامل 

ای کره شمالی چگونه قابل تبیین است؟ جهت پاسخ به این ترامپ در رویارویی با بحران هسته
پرداختیم.  در سطح تحلیل خرد پیوستگی جیمز روزنا به واکاوی موضوع نظریه کاربست باسوال 

 هریک از دو کشور موجب و استراتژیک ، امنیتیکه منافع سیاسی روشن کردهای پژوهش یافته
پرداخت  الینحل باقی بماند. در این پژوهش شیوه دونالد ترامپ نیز توسط این بحران شود کهمی
 به شیوه اسنادی است. گردآوردی اطالعاتتوصیفی بوده و _تبیینی مسئلهبه 
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 مقدمه
 ای شدن کرههستهنگ سرد است. از مکانیسم دوران ج ایبازماندهای کره شمالی فعالیت هسته

 بنابراینآغاز شد.  1956های فنی با شوروی از سال طور رسمی با انعقاد قرارداد همکاریبه شمالی 

با ارد دآسیا  ه شرقایاالت متحده در منطق ی کهاز ابتدای امر و به ویژه به سبب منافع استراتژیک
ر دستور کار دک کره شمالی به طور مشتر ایمواجه شد، و برنامه خلع هسته آمریکاواکنش شدید 

ه ر ادامرئسای جمهور ایاالت متحده قرار گرفت. اما پافشاری کره شمالی بسیاست خارجی 
میان دو اعتمادی یبو نیز وجود عنصر  سیاسی، اقتصادی و امنیتی منافعای به دلیل هستهتولیدات 

رهم نماید به جهت دروری میض موجب ناکام ماندن آمریکا در حل این بحران شد.کشور 
ای اثیر آن بر کم و کیف روند هستهتکره شمالی و -های ایاالت متحدهها و تعاملتنیدگی تقابل

 شدن این کشور به اختصار به شرح تاریخ این روابط بپردازیم.
از پایان جنگ کره جنوبی و کره شمالی با نظارت سازمان ملل متحد میان دو کره قرارداد پس 

تعیین شده قرارداد  13بند د ماده  در ( و عالرغم اینکه1953ژوئیه  27بس منعقد شد )مورخه آتش
پیمانان کره شمالی و جنوبی )به ترتیب شوروی و آمریکا( اجازه ارسال از هم یکبود که هیچ 

به کره شمالی  1957در ژوئن  را ندارد، اما در زمان آیزنهاور،های جدید به این دو کشور سالح
 1958های در سال وداند. بالغ شد که ایاالت متحده دیگر خود را ملزم به رعایت این قرارداد نمیا

میلی متری و  28جاون، توپ اتمی ای هاست های هستهاقدام به استقرار موشک 1959و 
ای برای شلیک به چین و شوروی در خاک کره با توان هسته 1کروز ماتادوربرد بلند های موشک
 با گسترش نمودمیخود را دنبال ای هستهفعالیت  جهت مقابلهنیز  که کره شمالی .نمودجنوبی 

المللی با آژانس بین را ایپادمان سه جانبه 1977در ژوئیه ناگزیر فشارهای ایاالت متحده سرانجام 
قرار آژانس بود تحت نظارت  کرهای هسته مجتمعکه 21و یونگبیون کردامضا  انرژی اتمی

و سپس با وعده شوروی مبنی بر ساخت چهار رآکتور  (Rezaei and Farahnejad, 2017).بگیرد
معاهده عدم  1985دسامبر  12مگاواتی برای کره شمالی، این کشور در  1760ای قدرت هسته
ای را امضا کند. اما این وعده هرگز محقق نشد و کره شمالی این بار با ای هستههاشاعه سالح

 (.Chanlett, 2016: 90) تمه خود را پیش گرفجدیت بیشتری برنا
ای خود را از خاک کره جنوبی خارج تسلیحات هستهجرج بوش )پدر( اعالم نمود  1991در سال 

که  کردند رسی این کشوران.پی.تی اقدام باز بازرسان دخالت شورای امنیت کرده است. سپس با
بااین و شکاف پلوتونیوم کرده است.  که کره شمالی اقدام به غنی سازی اورانیوممشخص گردید 

شمالی رهبران کره  2و کیم جونگ ایل 1حال در دوره بیل کلینتون توافقی با کیم ایل سونگ
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های کره، آمریکا نیز دو رآکتور آب منعقد گردید که مقرر شد درصورت لغو تمامی فعالیت
خت به کره شمالی تن سو500000مگاواتی در این کشور احداث کند و 20000سبک با ظرفیت 

بوش )پسر( در  کره شمالی، بدهد. که البته هرگز عملی نشد! با تیره شدن روابط آمریکا و
با کره شمالی را یکی از سه محور شرارت اعالم کرد.  2002ژانویه  29 خود در سخنرانی معروف

خود را  خروج خود را از ان.پی.تی اعالم کرد و فعالیت 2003ژانویه  10اوج گیری بحران در 
در دوران بوش مذاکرات سه جانبه )میان آمریکا، چین و کره شمالی( و شش البته گسترش داد. 

ای نیز )میان کره شمالی، آمریکا، کره جنوبی، چین، روسیه و ژاپن( اتفاق افتاد که جملگی جانبه
قع نشد و موثر وا و غرب های میان شمال شبه جزیره کرهها و بی اعتمادیحریف عمق تنش

ای کره شمالی به طور رسمی اعالم کرد که دارای سالح هسته 2005تا جایی که در سال  نگردید.
 است.

گرفته در پیش  "3سیاست صبر استراتژیک"کره شمالی  در خصوصباراک اوباما در دوره 
عناصر این سیاست عبارت بود از فشار به پیونگ یانگ)به وسیله تحریم و نه تهدید نظامی(  . شد
ت خنثی سازی با انجام تعهداتی که کره شمالی در مذاکرات شش جانبه داده بود، تالش برای جه

گیرانه تر و تالش برای متقاعد کردن چین برای تهای سخمتقاعد کردن چین برای اتخاذ سیاست
تحریم اقتصادی علیه کره شمالی و به ظور همزمان تر و اجرای گیرانههای سختاتخاذ سیاست

با  1(. ,7201Nikitin and Rinehart :6کره جنوبی در مقیاس وسیع )-های نظامی آمریکارزمایش
 تریبیش ای خود پافشاریبر عملکرد هستهاین کشور نیز و متعاقبا ها علیه شمالی تحریمافزایش 

، کره شمالی چندین سالح هستهای را آزمایش کرد، بیست 2016نمود تا جایی که در سال 
سومین کره  4اندازی و یک ماهواره نیز به مدار ارسال نمود. کیم جونگ اونراهموشک بالستیک 

شمالی در این سال اعالم کرد کره شمالی یک بمب هیدروژنی تولید کرده است. که با 
  .(Bell and Milani, 2017)محکومیت شدیدجهانی مواجه شد 

ای از سوی ا سیاست سرسختانهدر ابتد، 2017 سال ژانویه در ترامپ دونالد نرفت کار روی با
نخست ریاست جمهوری ترامپ منازعات  و در یک سال یانگ اتخاذ گردیدواشنگتن علیه پیونگ

، روابط دو کشور مسیر دیگری را طی 2018سال اما با آغاز  با کره شمالی به اوج خود رسید،
، شرایط 2018زمستانه المپیک  هایبازی در پی توافق کره شمالی و جنوبی مبنی بر انجام نمود.

سرانجام در کمال تعجب افکار  و برای برقراری روابط میان آمریکا و کره شمالی نیز فراهم شد.
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دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور با یکدیگر دیدار  ،2018ژوئن  12در  یعمومی جهان
نه دو کشور به توافق جویاای زدایی کره شمالی و برقراری روابط همکاریهسته کرده و در مورد

ها و ترامپ نیز اعالم کرد که در صورت توقف کلیه فعالیت .ددننارسای را به امضا ماده 4
پس از آن ترامپ  ها علیه این کشور به تدریج لغو می گردد.ای کره شمالی، تحریمتاسیسات هسته

در  2019 وریهف 28و  27و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به طور رسمی یک بار دیگر در 
با توجه به گزارشات اما  کشور ویتنام دیدار کردند اما این بار مذاکره بدون نتیجه پایان یافت.

تاسیسات  ،2018سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی کره شمالی در طول سال 
 2018سال  آوری نکرد و به ساخت موشک ادامه داد، از سوی دیگر در طولای خود را جمعهسته
مدید ها را مجددا تعلیه کره شمالی لغو نکرد بلکه تحریمها را د ترامپ نیز نه تنها تحریمدونال

کره شمالی که در سال اول مذاکرات حداقل به صورت علنی اقدام به پرتاب  2019نمود. از سال 
غلب موشک بالستیک را آزمایش کرد که ا 20کرد در این سال حدود موشک نمی و آزمایش

 .پیمانان ایاالت متحده به خصوص ژاپن بودهدف آن هم
هش یا کا دبخشینوامریکا  و اقداماتدهد را نشان می بستبنانداز این بحران چشماز این رو 

خارجی  تسیاس :کهسؤال اصلی پژوهش این است  ارتباط نیا در. نیستتوقف یا کنترل بحران 
 خ به ایناسپای کره شمالی چگونه قابل تبیین است؟ تهدونالد ترامپ در رویارویی با بحران هس

رد خُیرهای سطح متغاست.  لیتحلقابلپرسش الاقل در سطح ُخرد و با استفاده از چهار متغیر 
های سیاسی  برای دهد که تالشنشان می ترامپمتغیر فردی در مورد شخصیت  ژهیوبهتحلیل 

زنده یرهای سااین مقاله تحلیل و شرح متغ دفههد بود. دار خواای ادامهپایان دادن به بحران هسته
ن آینده کره شمالی و روشن نمود ایهستهسیاست خارجی ترامپ در سطح خرد در قبال بحران 

نظریه  اده ازنوآوری مقاله اینکه موفق شده است تا با استف است. روابط ترامپ و کره شمالی
 د فراهمدر سطح خُر ی دونالد ترامپهااستیسعلیلِ تبیین و ت جیمزروزنا زمینه را برایپیوستگی 

ا جتماع راتغیر مو  حکومت ریمتغسازد. برای این مهم چهار دسته از متغیرهای فردی، متغیر نقش، 
ن در چالش بی  متغیرهای سطح خردامل ظاهری، شاخص قرار داده است. واکاویِ عو عنوانبه

                                                                                                                  ل از آن نوآوریِ مقاله است.   رهبران کره شمالی و دولت ترامپ و نتایجِ حاص
 شور موجبهریک از دو ک که منافع سیاسی و استراتژیکحاکی است ی این پژوهش هاافتهی
  .دباقی بمان حل نشدهپ نیز دونالد ترام توسط این بحران شود کهمی

 
 پیشینه تحقیق-1

طور کلی و تعدادی از پژوهشگران داخلی و خارجی به بررسی سیاست خارجی آمریکا به
به عنوان نمونه  اند.پرداخته دو کشورروابط آن با کره شمالی و سایر مسائل اثرگذار در روابط 
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جایگاه کره شمالی و رقابت » با عنوان ای( در مقاله1394عباسی و دکترحسین مرادی )دکترمجید 
کره شمالی تاکید دارند -، بر نقش چین در بررسی روابط آمریکا«استراتژیک آمریکا و چین

از طریق را علیه آمریکا تهدیدات نظامی خود  تا استتالش در چین  کنند کهاینطور استدالل میو
دکتر وحید نوری و سیدحسن د. داننبازیگر نیابتی می و کره را یک کره شمالی ارائه کند

فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ: »ان در مقاله ای با عنو (1398)حسینی
دکتر جان  پردازند.می ترامپدر سیاست خارجی  متغییرهای سطح خردبه بررسی  «نتایج و پیامدها

شمالی چالشی در حال  ای کرهوضعیت هسته»ای به نام ، در مقاله (Warden, 2017) کی واردن
قدرت بازدارندگی در افزایش های کره شمالی را ، هدف فعالیت«توسعه برای بازدارندگی آمریکا

 (Brown, 2018) . دکتر ویلیام بی براونکندبیان میحفظ مشروعیت خاندان کیم و نیز  آمریکابرابر 
ضیح پیشرفت بخش به تو «کره شمالی 2018استراتژی اقتصادی »ای تحت عنوان در مقاله

پرازد و تاثیر تحریم های ایاالت متحده بر سیر نزولی تجارت خصوصی در اقتصاد کره شمالی می
 یک که ،(Xiangzhe, 2019) شیانگژه شیانگ کند. دکترخارجی این کشور را ارزیابی می

، اینطور »ای استکره شمالی متعهد به داشتن سالح هسته»ای به نام مقاله در است چینی پژوهشگر
گذشته تاکنون تولید نموده است را لغو  از کند که کره شمالی هرگز تسلیحاتی را کهاستدالل می

، که های تولیدی در آینده دست خواهد کشیدکند و در صورت توافق صرفا از برنامهو منهدم نمی
کره جنوبی -کاالبته او همین مورد را هم منوط به لغو کامل تحریم ها و نیز لغو رزمایشات آمری

  .داندمی
که کمتر  های انجام شده در این حوزه، مشخص گردیدبا تحقیق در بسیاری از پژوهش

هران هستل بحدر قبا پژوهش مستقلی به بررسی و تبیین ابعاد سازنده صرفا سیاست خارجی ترامپ
ش از نگاره سیناین خال زم است.ای کره شمالی و به ویژه از منظر متغییرهای خرد پرداخته شده 

 پژوهش حاضر گردید.
 
 نظری مبانی -2

هیتجز مورد تالش مقاله بر آن است تا سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال کره شمالی را
انتخاب  ی فعال در سطح خردهاگفتمانو  رگذاریتأثمتغیرها و عوامل  رونیازاقرار دهد.  لیوتحل

 نی متغیریع؛ شوندچهار متغیر سطح خُرد محسوب میگردید. از پنج متغیر در نظریه جیمز روزنا، 
 اصلی فرد، نقش، متغیر حکومتی و متغیر اجتماعی.

خارجی است  گذاراناستیسو  رندگانیگمیتصمی شخصیتی هایژگیو»منظور از متغیر فردی، 
یر نقش منظور از متغ .(Dehghani Firoozabadi, 2010: 73)«سازدیمکه آنان را از سایر افراد متمایز 

 .رودیمرسمی  یا غیررسمی از یک جایگاه در نظام سیاسی کشورها  طوربهانتظاراتی است که 
که  گرددیبازمباشد، به میزان اختیاراتی  رگذاریتأثاینکه یک نقش تا چه اندازه بتواند در سیاست »
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ی اشاره کومتح ریمتغمنظور از » (Resenau, 1971).«آن نقش در نظام سیاسی از آن برخوردار است
 رندهیگمیتصمی سیاست خارجی را توسط هاانتخاببه ابعادی از ساختار حکومتی دارد که 

، هایژگیواز  است اما متغیر اجتماعی عبارت. (Ghasemi, 2012: 440)«کندیممحدود یا تقویت 
است چون سی». گذاردیم ریتأثها بر سیاست خارجی کشورها، آن یحکومتریغی هاجنبهنمودها و 

، بلکه معلول بستر، بافت و شرایط ردیگینمشکل  خألخارجی مانند هر پدیده و فرایند سیاسی در 
 .(Dehghani Firoozabadi, 2010: 81)«اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادیِ هر کشور است

            
                                     در نظریه پیوستگی جیمز روزنا              1متغیّرهای سطح تحلیل خُرد -3
 ی شخصیتی دونالد ترامپهایژگیو: یمتغیر فرد -3-1

 دهیچیپ سماتری یک از افراد در عملکردِ آنان آشکار است. اکتسابی و نمایش صفات ذاتی
 ادراک، از فرد متمایز الگوی  و دیآیم پدید تجربی یهایریادگی و از عوامل ژنتیکی مرکب

 نیترمهمدر ادامه  (. ,2017Immelman :2-4) شودیم شامل را رفتار و مقابله ر،تفک احساس،
 .خواهد شد بحثاست  مشاهدهقابلی شخصیتی ترامپ که در روابط او با کره شمالی هایژگیو
 غرور -3-2

ی که از عهده داندیمدونالد ترامپ خود را فردی شایسته، موفق، محترم، دسته باال و برنده 
 کامالا مغرور بودن ترامپ در تصمیم سازی های وی در برابر کره شمالی نیز  .دیآیبرممور تمام ا

و در خانه  2018بازتاب یافته است. برای نمونه زمانی است که مقامات دو کره در اواسط ژانویه 
ی المپیک زیر یک پرچم باهم هایدرباز، در خصوص شرکت منطقه مشترک امنیتی دو کرهصلح 

شواهد نشان  کهیدرحال دانستیمرسیده بودند. او این مذاکره را حاصل تالش آمریکا  به توافق
ی کرده بود. ترامپ ترشیبکره جنوبی برای آشتی و ارتباط دو کره تالش  جمهورسیرئ دادیم

کنند. توافق می باهمدرباره المپیک  هاآنحاضر  . در حالدارم اعتقادوگو من به گفت»گفته بود: 
 صحبتهمدرباره المپیک  باهمها کردیم شاید آنشروع بزرگ است. اگر ما دخالت نمی کینیا

مذاکره با کره شمالی  ارهاترامپ همچنین ب (.yJanuar 17 ,esInside the Gam, 2018)«کردند.نمی
صلح و آشتی دو کره اعالم کرده  تاا ینهادلیلی برای خوشبختی مردم کره شمالی و یا  ترشیبرا 
در  متحدهاالتیای زدایی کره شمالی، موجبات تطمیع منافع استراتژیک اهسته کهیدرحال، بود

، متحدهاالتیامون جائه این به  2018مه  22مثال در سفر  طوربه. کندیمشرق آسیا را بهتر فراهم 
مطمئن است، تمایل کیم برای مذاکره با آمریکا ترامپ در مورد کیم جونگ اون گفته بود که 

جدی  کامالااو جدی است، او  کنمیممن فکر ». او در مورد کیم جونگ اون گفت: استدی ج
 «اگر توافقی بین دو کشور صورت بگیرد، رهبر کره شمالی بسیار خوشبخت خواهد شد است.

                                                           
1. Micro-level Analysis Variables 
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نمونه دیگر مصاحبه او پس از مذاکره سنگاپور است. او در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود که 
اما  کندینماشتباهش اعتراف ه شود که در مورد این نشست اشتباه کرده است، به متوج بعداااگر »

 (.Whitehouse, 12 June, 2018) «ی برای لغو آن پیدا خواهد کردابهانه
ایش کرد، ، دو موشک برد کوتاه را آزم2019جوالی  27همچنین زمانی که کره شمالی در  

ه کیم کخبر داد  ترامپ در یک توییتپ ارسال نمود، ی را برای دونالدترامانامهکیم جونگ اون 
ی برد کوتاه عذرخواهی کرده هاموشکی به خاطر آزمایش اصفحهسهی انامهجونگ اون طی 

پ برای ترام دیتأک رسدیمبه نظر  درواقعی دیگر با او داشته باشد. امذاکرهاست و تمایل دارد 
او است.  گرفته از سرشت غرور در ترامپ نشاءتکیم جونگ اون، ی کردن عذرخواهی ارسانه

که  اظهار داشت رمانهلی محتیخمن فرستاد،  به ای کهاون در نامه گکیم جون» نوشت: طورنیا
فتگو گمحض پایان تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، با من دیدار و مایل است به

ص مضحک اختصا ورینات پرهزینه از تم یمندطوالنی بود که بیشتر آن به گله یاکند. نامه
وچکی هم ککوتاه برد، عذرخواهی  یهادر این نامه به خاطر آزمایش موشک داشت. همچنین

 نیترشود این کشور به یکی از موفقای منجر می. کره شمالی عاری از تسلیحات هستهبود
 (.July 27 ,Newyork Times, 2019) «شودیم های جهان تبدیلکشور

 1ی بودننیبشیپبلرقایغ -3-3
ر د اتفاقااباشد،  طورنیا کندیمی است یا حداقل سعی نیبشیپرقابلیغدونالد ترامپ فردی 

حلیل رای تبانجام آن نیز موفق بوده است. این همان چیزی است که فهم سیاست خارجی او را 
من  ندیوگیم، مردم کنمیمکه صحبت  هاوقت ترِشیب»: دیگویم. او کندیمگران دشوار 

ست این کاری نی میدانیم. کنمینمبشنوند را ارائه  خواهندیم هاآنی مشخصی را که هااستیس
دن دست یکی از . رو کرنیستم کسچیهی انجام دهند. من شبیه احرفه مداراناستیسکه 

 خواهمینممن  ؛کندیماشتباهات است. عنصر غافلگیری است که برنده را تعیین  نیتراحمقانه
. من دهدیمقرار  . این کار رقبا را در موقعیت نامتعادلدهمیمچه انجام  قاایدقفراد بدانند ا

 ). ,2015Trump :94(«ی بودن را دوست دارمنیبشیپرقابلیغ
 4زوده بود، کره جنوبی اف-ی آمریکاهاشیرزما برشدت، 2017همچنین ترامپ که در سال 
شده  مذاکره با شکست مواجه نکهیباا، 2019یه رامپ در فورت-روز پس از دومین اجالس کیم

که  ره جنوبیک-مریکاآنظامی ساالنه  تمرینات» که کرد اعالم انتظاررقابلیغبود، در اقدامی 
قیاس دیگر در م کشور بود، دو بین دفاعی روابط مشترک ویژگی و اصلی بنایسنگ درواقع

  (CNN, 2 March 2019).«شودیم یدکربنیپ ،ترکوچک یهانیتمر در و رسدیم پایان بزرگ به
 

                                                           
1. To be unpredictable 
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 جمیروحیه تها -3-4
ذت لتالفی  ی شخصیتی ترامپ داشتن روحیه تهاجمی است. او از مقابله کردن وهایژگیواز 

هر  الفی نکنید،، تالفی کنید. اگر تزندیموقتی کسی به شما صدمه »: دیگویم. او خود بردیم
 جرئتی گرکسیدفی کنید هم احساس خوبی دارید، هم قتی تالو  بالیی سرِتان بیاید حقتان است.

 .(Trump, and Zanker, 2007: 27)« با شما بدرفتاری کند. من که عاشق تالفی هستم کندینم
آن برای اولین بار  کنندهشروعکه البته  2017ی لفظی ترامپ و کیم جونگ اون در سال هاجدال

امات تهاجمی و در دسته اقد ،شد می انجام ختلفم هایتوئیت رشتهو غالبا طی  ترامپ بوده است
 او ی «یموشک مرد»مانند خطاب کردن کیم جونگ اون با عباراتی . ردیگیمی او قرار عرفریغالبته 

ه و ترس جهانی شد هاتنشطی توئیت های مختلف، هم از سویی موجب دامن زدن به  «چاقالو»
یگری دنمونه  .داشت ی اجتماعی به دنبالهاهرسانیی زیادی را در هاواکنشاز سوی دیگر  بود و

در  او اولین سخنرانیدر خصوص کره شمالی مربوط به از بازتاب شخصیت تهاجمی ترامپ 
خواهد همچنان باگر کره »او اعالم کرد که  است 2017 سپتامبر  20مجمع عمومی سازمان ملل در 

« دواهد کرا نابود خکره شمالی ر تمااحآن، ایجاد تهدید کند، آمریکا  مانانیپهمبرای آمریکا و 
(Mihalenko and Chernavich, 2018: 106-108). 
 توجهجلب -3-5

بوده  ری و بازیگراست. او خود نیز مدتی مج مندعالقهشدن و دریافتِ توجه ترامپ به دیده 
یعنی  ؛برمیماستفاده  هارسانهمن برای گزارشگران احترام زیادی قائلم، من از »: دیگویماست. او 

ر دالر است. آن حدود صد هزا مزیتاورکیوینصفحه کامل تبلیغ در  هزینه یک».  توجهجلب
 ی را به دستترشیباز آن این است که توجه  ترمهمهزینه برای من حتی یک سنت هم نیست. 

ی شمالی اهستهمپ جهت حل بحران کره اگرچه تالش ترا .(Trump, 2015: 26-27) «آورمیم
ی هاتشرفیپن پس از در منطقه شرق آسیا دارد و اکنو متحدهاالتیادر منافع استراتژیک ریشه 

ی بالستیک هاموشککره شمالی در ساخت تسلیحاتی کشتارجمعی مانند بمب هیدروژنی و 
ا حل بترامپ سعی دارد  رسدیماما به نظر ؛ ، دغدغه دیگر آمریکا امنیت کشورش استمایپقاره

از  کیچیهخود را آن ناجی جهانی نشان دهد که بحرانی را حل کرده که بحران کره شمالی 
 اوباما توان حل آن را نداشتند.  خصوصبهی جمهور پیشین رؤسا

 صبوری -3-6
ترامپ برای به دست آوردن یک هدف ممکن است زمانِ زیادی را صبر کند تا نتیجه مطلوب 

صبر کردن  هاسالرزشمند باشد، حتی سزاوار ا واقعاارا به دست آورد. او معتقد است اگر چیزی 
ی او برای انجام مذاکرات با کیم گذارخیتارنیز هست. این عنصر صبوری در شخصیت ترامپ، در 

 2019نمونه او پس از دومین مذاکره با کیم در فوریه  عنوانبهبوده است.  مؤثراون  نیز جونگ
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 است «جامعمعامله خوب و »ه یک رسیدن ب برای او بلکه مهم ستین هدف سرعتکه  :گفت

(CNN, 30 June, 2019) برخالف کیم جونگ اون که برای سومین مذاکره اعالم کرده واقع در 
و برای انجام مذاکره سوم عجله داشت،  دهدیمبه آمریکا وقت  2019بود که تنها تا پایان سال 

 مهم است. شودیماز زمان مذاکره، نتایجی که از مذاکره حاصل  ترشیببرای ترامپ 
 

 ونالد ترامپدمتغیر نقش: نقش ریاست جمهوری  -4
 ریتأثخارجی  گذاراناستیسو روندها هستند که بر رفتار  هاشغلد این دهیممتغیر نقش نشان 

. کندیمریف ی فرد تعبایدها و نبایدها را برا افتهیسازمان. از منظر این متغیر مشاغل گذارندیم
 وجتماعی ااضاهای . هر نقش با خود انتظارات و تقشودیمکه دارد متمایز  رفتار یک فرد از شغلی

 و مکارانفشارهای شخصی )وجدان کاری(، ه ازجمله هاشارفروانشناسی را همراه دارد. این 
که همان نقش  کندیمی رفتار باکسانیک فرد مشابه  جهتنیازانهادهای دیگر مانند کنگره است. 

فتار ردات و تصوراتی از ی با خود برخی انتظارات، تعهگذاراستیسقش . هر ندارندعهدهرا به 
ش فکر و تا همانند سلف کندیممقام و منصب، متصدی جدید را وادار »مناسب را به همراه دارد. 

آمریکا در اصل دوم  جمهورسیرئاختیارات . )Wittkopf and Kogley ,3199 :666-667(«عمل نماید
هله ویاسی کشور و در ساست. او باالترین رکن  شدهانیبصریح  صورتبهقانون اساسی این کشور 

ت نقش ریاس اختیارات و وظایف نیترمهماول رئیس قوه مجریه است. در ادامه به برخی از 
بحران  ه است در قبال. دونالد ترامپ در چارچوب آن توانستشودیماشاره  متحدهاالتیاجمهوری 

 ی کند.ریگمیتصمی کره شمالی اهسته
 یالمللنیبدادهای ریاست امور خارجه و مسئول انعقاد قرار -4-1 

 اول درجه در او ستا فدرال مقام یک جمهورسیرئ ،متحدهاالتیااساسی  قانونبر اساس 
 المللنیبمور به ا امور خارجهاو از طریق وزارت » .است خارجی ملل با  روابطبرقراری مسئول 

یاسی و ی اقتصادی، سهایهمکارمراودات،  هی(. کل2017formation, Legal In) «کندیمرسیدگی 
ی پلماتیکارهای دیدر مجموعه رفت مانانیپهمنظامی و توسعه دیپلماسی با کشورهای دیگر و سایر 

 که نقش ریاست جمهوری برای آن مهیا کرده است. ردیگیمقرار 
 رماندهی کل قواف -4-2

 دارد را قدرت این جمهورسیرئ است. متحدهاالتیا لحمس نیروهای کل فرمانده جمهورسیرئ
 در) سربازان استقرار مجوز یا سفارش کند. نظارت و هدایت ی،اندازراه را نظامی عملیات که

 وزارت با نظامی یهااستیس ایجاد و یاهسته یهاسالح جانبهکی ، پرتاب(خارجی کشورهای
 ،حالنیباانماید. را از طریق وزارت دفاع اِعمال می او این قدرت .کند صادر را میهن امنیت و دفاع

بخواهد به  جمهورسیرئاگر »قرار دارد.  کنگره بر عهده فقط جنگ اعالم طبق قانون اساسی
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روز نیروها را به کشور برگرداند و ادامه  60ظرف کشوری نیروی مسلح ارسال کند موظف است 
 (. ,2017Legal Information) «است ریپذامکانی موافق کنگره رأ بافعالیت تنها 

ارسال ناو هواپیمابر یو.اس.اس کارل وینسون و یو.اس.اس رونالد ریگان و همچنین زیردریایی 
، رزمایش 2017در آوریل  به شهر بندری بوسان در سواحل کره جنوبی 1اتمی یو.اس.اس میشیگان

مابر یو.اس.اس رونالد ریگان، ناو هواپی 3ناو جنگی و  7 کره جنوبی با حضور-روزه آمریکا 3
حضور کره جنوبی و -روزه آمریکا 5، رزمایش یو.اس.اس نیمی تز و یو.اس.اس. تئودور روزولت

، به تعویق انداختن 2017سرباز در منطقه مرزی دو کره در دسامبر  120000جنگنده و  230
ی هایبازظ امنیت کره جنوبی به دلیل حف-آمریکا ایگل فولو  کی ریزالوی ساالنه هاشیرزما

، اجازه برای خروج کره 2018ی رزمایشات ساالنه در آوریل ریازسرگ مجدداا، 2018المپیک 
و ادامه رزمایش با حضور ژاپن، عدم  2018کره جنوبی در سال -جنوبی از رزمایش ساالنه آمریکا

رزمایشات و دستور تقلیل  ارائه هیچ تعهدی در خصوص لغو رزمایشات ساالنه در نشست سنگاپور
توسط دونالد  2019در مارس  ترکوچککره جنوبی به انجام آن در مقیاس -ساالنه آمریکا

او  درواقع. دهدیمترامپ، جملگی اختیارات نقش ریاست جمهوری ترامپ در قبال کره را نشان 
فرمانده کل قوای مسلح توانسته با استفاده از اختیاراتِ این نقش، برای کره شمالی  عنوانبه

 موجبات تهدید و یا اعتمادسازی را فراهم کند.
 ریماِعمال تح -4-3

قانون علیه یک کشور اعمال تحریم کند. برای نمونه  تواندیم متحدهاالتیا جمهورسیرئ
 دهد. بر اساس این قانون،می اجازه اعمال تحریم جمهوربه رئیس 2اقتصادیاختیارات اضطراری 

وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، مریکا هر زمان که آجمهور رئیس
او بارها اعالم کرد تا زمانی که کیم  .داعمال کن کشور را در رابطه با آن ییهاتیمحدود تواندیم

 درواقعادامه خواهند داشت.  هامیتحرجونگ اون اقدام به خلع سالح کامل کره شمالی نکند، 
کره شمالی را به  هامیتحرمتغیر نقش این امکان را در اختیار ترامپ گذاشته است که با اعمال 

 مجبور نماید. متحدهاالتیاقبول انتظارات 
 ریاست حزب -4-4

 «استده ـرئیس حزبی است که در انتخابات به پیروزی رسی» ،همچنین یجمهورسیرئ
)215: 2013Abjad, (. دونالد ترامپ، در قبال کره شمالی، چه در  سیاست خارجی جهتنیازا
که به سمت مذاکره پیش  2018 نخست که جنبه تهاجمی به خود گرفته بود و چه از سال سالهِکی

نو مثال  طوربهی قابل توجیه است. خواهیجمهور انهیگرانو واقعی هاشهیاندرفت، در چارچوب 

                                                           
1. Aircraft Carrier: USS Carl Vinson and USS Ronald Reagan - USS Michigan Nuclear Submarine 
2. IEEPA 
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 حالنیباا. اعتقاددارندمنافع امنیتی  ژهیوبه منافع نیتأمبه همکاری و مذاکره جهت  انیگراواقع
کره جنوبی و -، تقلیل دادن رزمایشات ساالنه آمریکاهامیتحرممکن است وعده برای کاهش 

اما ؛ ی به نظر برسدخواهیجمهوری هاشهیاند باروحتوسط ترامپ، متضاد  دستنیازامواردی 
مند با ارائه تفسیری موسع از نقش خود ی کاریزما و قدرتهاتیشخصجیمز روزنا معتقد است که »

 (.Rosenau, 1971)«دهندیمی ناشی از آن را کاهش دوبندهایقو  هاتیمحدود
 

 متحده االتیاحکومت  :متغیر حکومتی -5
ن روش و ای ریتأثی موجود در یک کشور و ریگمیتصمنوع سیستم »منظور از این متغیر، 

به  است که منجر شدهیزیربرنامهو  شدهتیهدادهای ی دارنده استاندارهاسازمانسازوکار بر 
نهادهایی  نیترمهممقاله در ادامه  (.Rosenau, 1966: 44)« شودیمی و تصمیم سازی ریگمیتصم

قبال  الد ترامپ دررا که در تصمیم سازی های دون متحدهاالتیابوروکراتیک سیاسی و حکومتی 
 :پردازدیم هاآنفتار رو به تشریحِ  کندیمرا معرفی اند بوده مؤثری کره شمالی اهستهبحران 

 1کنگره-5-1
متحده است؛ و با ساختار دو مجلسی خود نقش گذاری در ایاالتترین نهاد قانونکنگره عالی

جمهور باالترین نهاد سیاسی باوجوداینکه رئیس»کند. مهمی در ساختار حکومت کشور بازی می
بدون  وی جدا از هم ست؛ اما انتخابات کنگره و ریاست جمهورمتحده ادولت و ملت در ایاالت

 .(Abjad, 2013: 211-215)« گیردارتباط با یکدیگر صورت می
ای کنگره در دورهو هم در انتخابات میان 2016ای کنگره در سال دورههم در انتخابات میان

ده است. پس از توافق ها بوهای مجلس نمایندگان در دست دموکرات، اکثریت کرسی2018سال 
شدت از سوی در سنگاپور او به 2018ژوئن  12ای ترامپ با کیم جونگ اون در نشست ماده 4

نحوه مذاکره ترامپ با کیم جونگ ها اعتقاد داشتند که کنگره موردنقد قرار گرفت. دموکرات
دانستند. در آمیز میاون صحیح نبوده و درواقع مشکلی را حل نکرده است. آنان مفاد توافق را ابهام

های امنیتی داده بود و کره متعهد شده بود برای متحده به کره شمالی تضمینجلسه سنگاپور ایاالت
که زمان، نحوه و چگونگی آن مشخص گردد. جزیره اقدام کند، بدون اینای زدایی شبههسته

ی آمریکا و کره جنوبی متحده بود لغو تمرینات نظاممسئله دیگری که موردانتقاد کنگره ایاالت
در  (،CNN,23 June, 2018بود، کنگره این موضوع را اعطای امتیاز آشکار به کره شمالی دانست )

های مبهم پی این فشارها و انتقادات مایک پمپئو، به کره شمالی سفر کرد تا در خصوص بخش
ای ه چگونگی هستهوگو درباروگو کند. ازجمله گفتژوئن با مقامات کره شمالی گفت 12توافق 

                                                           
1. Congress 
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زدایی کره شمالی و نیز استرداد اجساد سربازان آمریکایی؛ اما پس از خروج پمپئو از کره شمالی، 
بالفاصله مقامات این کشور از مذاکره با پمپئو ابراز پیشمانی کردند و آمریکا را به خاطر 

وافق سنگاپور نمودند؛ و خیانت به ت« گانگستری»فشار گذاشتن کره شمالی متهم به رفتارهای تحت
عنوان ای از متغیر حکومتی است را بهتوان در اینجا متغیر کنگره که خود زیرمجموعهبنابراین می

متغیر محدودکننده ارزیابی نمود؛ زیرا جدای از درستی یا نادرستی انتقادات ایشان به متن قرارداد، 
شد تا با سفر به کره شمالی زمان فشار و انتقادات آنان موجب یک تصمیم از سوی دولت ترامپ 

بخش تنها نتیجهو چگونگی انجام توافقات با کره شمالی زودتر روشن شود؛ که این عملکرد نه
واقع نشد بلکه با واکنش منفی از سوی کره شمالی مواجه گردید. پس از شکست در مذاکره 

ها را داشته مامی تحریم، نیز ترامپ گفته بود که کیم از او درخواست لغو سریع ت2019فوریه 
 است.

 زارت امور خارجهو -5-2
برخالف دوران ریاست جمهوری باراک اوباما که نهاد وزارت امور خارجه از استقالل عمل 

های شخصیتی ترامپ، با چالش باالیی برخوردار بود، در دولت ترامپ این جایگاه متأثر از ویژگی
( دو وزیر امور 2020. ترامپ تاکنون )(Noori and Hosseni, 2019)جدی مواجه شده است

کشور  20، نمایندگان 2018ژانویه  16در . 1خارجه داشته است: رکس تیلرسون و مایک پمپئو
امنیت و »جهان ازجمله آمریکا، ژاپن، هند، بریتانیا، فرانسه و ... در نشست ونکوور کانادا در مورد 

سئول در راستای  -یانگ رات میان پیونگتوافق کردند که از مذاک« جزیره کرهثبات در شبه
های قبلی سازمان این کشورها توافق نظر داشتند که تحریم .ها حمایت کنندکاهش پایدار تنش

یانگ ممکن فشار گذاشتن پیونگملل علیه کره شمالی باید همچنان اجرا شود و حتی برای تحت
 زمان ملل این کشور را تحریم کنند.جانبه و فراتر از چارچوب شورای امنیت ساطور یکاست به
هدف مشترک »آمیز گفته بود: صورت تند و تحریکرکس تیلرسون در این نشست نیز به    

شمالی را به  ای کرهالمللی مسئله هستهجزیره کره است و جامعه بینما، خلع سالح اتمی شبه
بدون دعوت از چین، روسیه »این نشست . «شناسد و در این موضوع باهم متحد هستندرسمیت نمی

مانند و کره شمالی نیز برگزار شده بود؛ و اتفاقاا با انتقاد چین و روسیه مواجه شد. چین این عمل را 
درنهایت با ادامه اختالفات میان  .( ,2018January,  16Globalnews)«عصر جنگ سرد دانست

ی در یک پست توییتر خود تیلرسون ترامپ و تیلرسون، ترامپ در رفتاری غیر عرفی و غیر تشریفات
را جایگزین او کرد. طبق قانون اساسی آمریکا نصب و عزل وزرا بر « پمپئو»را برکنار و مایک 

جمهور است. عملکرد مایک پمپئو، کامالا همسو با اهداف ترامپ بود. او یک ماه عهده رئیس

                                                           
.1. Rex Tillerson and Mike Pompeo   
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در خصوص هسته زدایی این به کره شمالی سفر کرد و  2018در مه ژوئن،  12پیش از قرارداد 
ها علیه این کشور با کیم جونگ اون رایزنی نمود. ترامپ تأکید کرده بود، کشور و رفع تحریم

ای ها اقدام خواهد کرد که کره شمالی دست از اقدامات هستهمتحده زمانی به رفع تحریمایاالت 
اکنون امیدواریم که  ما چندین دهه دشمن بودیم.» خود بردارد. او خطاب کره شمالی گفت:

هایی که الیق آن هستند برخوردار بتوانیم باهم همکاری کنیم تا کشور و مردم شما از تمام فرصت
پمپئو در این سفر توانست، سه شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی و سایر اقدامات . «شوند

  )2018May,  9Times.  Newyork («های کره شمالی محبوس بودند را آزاد کندخصمانه در زندان
 وزارت دفاع -5-3

که اند. ازآنجاییجیمز ماتیس وزیر دفاع و ترامپ روابط خوب و هماهنگی با یکدیگر داشته
گرایانه کرده است و احساسات شدید ملیترامپ خود در کودکی در آکادمی نظامی تحصیل

روابط او با ماتیس نیز خوب جهت دارد. سربازان و نظامیان برای او فرد مقدسی هستند، ازاین
ای کره شمالی وزارت دفاع است. در خصوص تصمیم سازی های ترامپ در برابر بحران هسته

طور مثال های ترامپ درحرکت بود. بهجهت با فرمانمتغیری محدودکننده نبوده است. بلکه هم
مخصوصاا به جهت کره و  2018های المپیک زمستانه زمانی که ترامپ به دلیل حفظ امنیت بازی

کره جنوبی را داد. -های آمریکاجلب اعتماد کیم جونگ اون، دستور به تعویق انداختن رزمایش
ماتیس و سونگ یانگ مو همتای  2018نمود؛ و مجدداا در آوریل جیمز ماتیس نیز اطاعت امر 

 را از سر گرفتند. 1های کی ریزالو و فول ایگلای او رزمایشکره
 داریوزارت خزانه -5-4

 از پس تدریجبه ی،مال -های اقتصادیتحریم کارگیریبه و طراحی در محوری با توجه به نقش
 متحدهاالتای خارجی سیاست در سازمان تأثیرگذار یک قامت در نهاد این سپتامبر، یازده واقعه

 با مبارزه امنظ شدنجهانی و کاآمری مالی نظامبه  المللیمالی بین نظام وابستگی»شد.  ظاهر آمریکا
 و اقتصادی فشارهای کارگیریبه با تا ساخته قادر را داریخزانه مالی تروریسم، تأمین و شوییپول

 این امروزهنماید.  مجبور فتارر تغییر به را مورد نظر کنش گر سو،ناهم بازیگرِ سازی مالیمنزوی
« ریکا شده استملّی آم نیتام هایچالش با مبارزه در کارآمد ابزاری به تبدیل قابلیت،به نظر

)201: 2019Nouri and Hosseini, (داری به استیو . در دولت ترامپ مسئولیت وزارت خزانه
 شده است. او اختالف عقیده چندانی با دونالد ترامپ ندارد.سپرده 2منوشین

های ترامپ گام بردارد و در همچنین این نهاد سعی نموده است در راستای اهداف و برنامه
تواند موجب کمک اقتصادی به کره ها علیه کره شمالی کلیه مجاری که میجهت حفظ تحریم

                                                           
1. Key Resolve and Foal Eagle 
2. Steven Mnuchin 



 

 

 

14    9139 تابستان(، 56) 1، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

داری یک متغیر حکومتی مقدور کننده رو وزارت خزانهشمالی شود را مسدود و تنبیه نماید. ازاین
تنها محدودیتی برای برنامه سیاست خارجی ترامپ در قبال کره شمالی ندارد رود که نهبه شمار می

 بلکه یک متغیر سازنده است.
متحده یک بانک روسی را داری ایاالت، وزارت خزانه2018آگوست  3عنوان نمونه در به    

قام مهای کره شمالی را دور زده است و با یک تحریم کرد و مشخص کرد که این بانک تحریم

متحده و های ایاالتحریمای شمالی که در لیست سیاه واشنگتن قرار دارد، معامله نموده بود. تکره

سته ههای موشکی شود که بتواند از تأمین بودجه برای برنامهشورای امنیت با این توجیه اعمال می

نک داری آمریکا اعالم کرده بود که باو بالستیک این کشور جلوگیری کند. وزارت خزانه

کره  ارجیخنک تجارت آگروسویوز مسکو معاملهِ کالنی را با هان جانگ سو، نماینده ارشد با

جانگ  داری آمریکا حتی نماینده هانوزارت خزانه»شمالی مستقر در مسکو، انجام داده است. 

. ادر کردصها را سو، یعنی هر دو ری را هم در لیست تحریم قرارداد و به مسکو دستور اخراج آن

داد و  حده ادامه خواهدمتهای سازمان ملل و ایاالتمتحده اعالم کرد که به اجرای تحریمایاالت

 (.Reuters, 3 August, 2018)کند ونی به کره شمالی را مسدود میهای درآمد غیرقانجریان

داری چند شرکت روسی را به دلیل انتقال نفت به کره نیز وزارت خزانه 2018آگوست  21در 
در والدی ونقل های حملداری آمریکا اعالم کرد، شرکتشمالی تحریم نمود. وزارت خزانه

و شش  ونقل گودزونهای دریایی لجستیک پریموره و شرکت حملووستوک، یعنی شرکت
صورت ،  به1های بال، بوگاتیر، نپتون، پارتیزان، پاتریوت و سواستوپلکشتی با پرچم روسیه با نام

ودند. کشتی به کشتی در حال انتقال نفت به کره و انتقال سایر کاالهای کره شمالی به دیگر نقاط ب
طور کامل انجام نشود این اعالم کرد تا زمانی که هسته زدایی کره شمالی به منوشیناستیون 

 . (Reuters, 3 August, 2018)ها ادامه خواهد داشتتحریم
 جمهورعاون رئیسم -5-5

جمهور از نفوذ با رئیس معاون دونالد ترامپ مایک پنس، باوجود برخی تفاوت دیدگاه    
در کاخ سفید برخوردار است. ورود جمهوری خواهان تندرو ازجمله دن کوتس  توجهیقابل

توان تعدیل مدیر اطالعات ملی، نیکی هیلی و مایک پمپئو نتیجه نفوذ او بود. همچنین پنس را می
رو دفتر پنس یکی از موارد موردعالقه البی گران گر و تفسیرگر مواضع ترامپ دانست. ازاین

تشبیه کرده است « هادروازه ورودی البی»پست، دفتر وی را به زنامه واشنگتنکه روطوریاست. به

                                                           
1.  Bella, Bogatyr, Neptune, Partizan, Patriot and Sevastopol 
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(Rogin, 2017) ای زدایی کره شمالی نیز جز مواردی جزئی تفاوت آرای مسئله هسته. در خصوص
در یک  2018مه  21که پنس روز مثال درحالیعنوانچندانی میان پنس و ترامپ وجود ندارد. به

اما  وگو با رهبر کره شمالی سر باز زند؛ترامپ از گفت« محال است»بود که  مصاحبه تأکید کرده
مه ترامپ اعالم کرد که چنان چه شرایط آماده نباشد مالقات با کیم  22فردای همان روز یعنی در 

متحده سفرکرده بود، را به تاریخ دیگری موکول خواهد کرد! در همان روز مون جائه به ایاالت
تأکید  2018ژوئن  12بر دیدار ترامپ و کیم در »ا دونالد ترامپ مالقات نمود و در کاخ سفید ب

را متغیری هماهنگ و توان پنس رو در کلیت میازاین (. 22Deutsche Welle, May ,2018«)کرد
 مقدور کننده دانست.

 متحدهتغیر اجتماعی: مردم ایاالت م -6
خاذ گیرد که در روندِ اترا در برمی متغیر اجتماعی تمام جوانب غیر حکومتی یک کشور

نفوذ ازجمله های ذیها، گروههای سیاست خارجی دخیل است. میزان اتحاد ملی، رسانهتصمیم
های حاکم، درجه و میزان صنعتی شدن و ... ازجمله عوامل ها و ایدئولوژیها، ارزشالبی

ترین نقش درواقع مهم شند.های خارجی تأثیرگذار باتواند بر سیاستاجتماعی هستند که می
امل دهد که عوعوامل اجتماعی در سیاست خارجی آمریکا محدود کردن است. این امر نشان می

 کنند. اجتماعی بر پذیرش ثبات وضع موجود در رفتار خارجی آمریکا تأکید می
لوبی ها دیدگاه مطآمریکایی ٪9، تنها 2015طبق بررسی ساالنه امور جهانی گالوپ در سال     

ها دیدگاهشان نسبت به این کشور منفی آمریکایی ٪87که نسبت به کره شمالی داشتند، درحالی
اند. به بود. از سوی دیگر کشور رقیب این کشور یعنی کره جنوبی را کشوری مثبت ارزیابی کرده

خصوص پس از ای کره شمالی بههای تسلیحات هستهزمان با پیشرفترسد همنظر می
، 2015در سال  ٪55ای کره شمالی از ها درباره برنامه هسته، نگرانی آمریکاییICBMای هآزمایش

 2018در نظرسنجی فوریه  .(Haggard, 2017)رسید 2017در سال  ٪75و  2016در سال  ٪60به 
دانستند؛ اما در نظرسنجی ترین دشمن میمردم آمریکا کره شمالی را بزرگ ٪51، 1موسسه گالوپ

ترین دشمن مردم آمریکا کره شمالی را بزرگ ٪14موسسه گالوپ، تنها  2019یه سال فور 10تا  1
 ٪79دانستند و ها، کره شمالی را کشوری نامطلوب میاز آمریکایی ٪86خود تلقی کردند. البته 
به »  .(Gallup, 2019)دای کره شمالی و تهدیدات آن ابراز نگرانی کردنمردم از تسلیحات هسته

کره شمالی  ترین دشمنشان را، بزرگ2018مردم آمریکا در فوریه  ٪51که ناسان اینعقیده کارش
ساله اولِ ریاست جمهوری یعنی تقریباا یک 2018تا  2017دانستند به این دلیل بود که از فوریه می

کره شمالی بسیار متشنج بود. میزان تهدیدات کره شمالی در این برهه -ترامپ، روابط آمریکا
رو رخ نداده بود. ازاین 2018ژوئن  12پیداکرده بود و هنوز توافق دونالد ترامپ و کیم در افزایش 

                                                           
1. Gallup Institute  



 

 

 

16    9139 تابستان(، 56) 1، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

، به 2018در سال  ٪51این  2019نیمی از مردم آمریکا دیدگاهی منفی به کره داشتند؛ اما در سال 
(، توافق سنگاپور به وقوع 2019تا فوریه  2018یک سال )فوریه کاهش یافت؛ زیرا در این 14٪

کند و از های خود را تعطیل میکره شمالی اعالم کرده بود سایت 2018پیوسته بود، در آوریل 
رسید. ها به گوش مردم میخبرهای دومین نشست ترامپ و کیم از طریق رسانه 2019آغاز سال 

توجه این است که . نکته قابلکره شمالی را نامطلوب ارزیابی کردند 2019در سال  ٪86حال بااین
از  ٪85ها درباره کره شمالی تقریباا در همه احزاب مشابه است: های منفی آمریکایییدگاهد

ها کشور کره شمالی را نامطلوب دموکرات ٪89مستقل و  ٪86جمهوری خواهان، 
های ترامپ در قبال کره گیری(. پس متغیرهای اجتماعی برای تصمیم ,2019Reinhart«)دانندمی

 .جهت و مقدور کننده است، همشمالی، متغیری سازنده
 

 گیرینتیجه
مترهای ترین پارادر این پژوهش که در واقع بخشی از رساله ارشد نگارنده مسئول است، مهم

حلیل تسطح  سازنده سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال بحران کره شمالی با کمک متغیرهای
 ، نقشلیل خرد شخصیت ترامپخُرد در نظریه پیوستگی روزنا تشریح شده است. در سطح تح

، اما متحده و جامعه این کشور بررسی شدریاست جمهوری در آمریکا، ساختار حکومتی ایاالت
بینی بودن، داشتن پیشگرایی، چالش پذیری، غیرقابلهای شخصیتی ترامپ: غرور، ملیویژگی

ی از است که برخناپذیری و هوش ارتباطی باال روحیه تهاجمی، میل به توجه، صبوری، تسلیم
ن کره بال بحراقنوعی در تصمیم سازیِ او در بارزترین آنان در این مقاله بیان گردید؛ که هریک به

ند، ی هم دارکه به عقیده روزنا افرادِ خاص از نقش خود تفسیر موسعمؤثر بوده است؛ و ازآنجایی
هدید، د. ترجی او دارنقش ریاست جمهوری ترامپ نیز تاثیر بسیار پررنگی در ساخت سیاست خا

رد اکره جنوبی مو-اتحریم، مذاکره با کره شمالی و یا دستور یا لغو انجام رزمایشات نظامی آمریک
 شان میسر شده است.گذاریمهمی است که توسط نقش امکان سیاست

جمهور و مشاور داری، معاون رئیسکنگره، وزارت امورخارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه   
 ای زدایی کره شمالی نقشدر موضوع هسته گذاری ترامپی هر یک در روندِ سیاستامنیت مل

نگریستند و تا سال زده به کره شمالی میاند. همچنین مردم آمریکا که غالباا با نگاهی وحشتداشته
پنداشتند؛ با شروع مذاکرات ترامپ با کره شمالی ترین دشمن خود میاین کشور را بزرگ 2018

ن به این کشور نیز کمی تعدیل شد. مردم آمریکا در خصوص کره شمالی چیزی جز امنیت شانگاه
رو آنان تائید کننده و خواهند. ازاینپیمای کره شمالی نمیهای قارهو در امان ماندن از موشک

ای کره شمالی پیامدهایی در سطح ملی و اند فعالیت هستهجمهور کشورشان بودههمراه با رئیس
مردم کره شمالی مللی به همراه داشته است. اوالا موجب احساس غرور ملی بوده است، یعنی بین ال
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. ثانیاا مردم کره شمالی از دانندپرارزشِ صبر و تحمل خود می ای کشورشان را نتیجهتوان هسته
 آینده فشارهای اقتصادی نگران هستند حتی ترس از حمله نظامی ایالت متحده توأمان در فکر آنان
وجود دارد؛ ثالثاا موجب حفظ قدرت و مشروعیت بخشی به خاندان کیم بوده است. در سطح نظام 
بین الملل نیز موجب دو قدرت بازدارندگی و قدرت چانه زنی برای کره شمالی بوده است. 

آن گونه مه مطلبوب  ایهسته هایو برنامهبنابراین به یک باره تعطیل و منهدم کردن تاسیسات 
متحده است هرگز توسط کره شمالی اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر منافع استراتژیک ایاالت 

ایاالت متحده در شرق آسیا و بحران امنیتی که در پی دستیابی کره به موشک های قاره پیما برای 
اما این کشور ایجاد کرده است، موجب می شود تا این بحران توسط ترامپ نیز الینحل باقی بماند. 

ای است ی برجا ماندهحل خواهد بود؟ خود مسئله ای کره شمالی چگونه قابله بحران هستهاینک
 که احتماالا در آینده روشن گردد.
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