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 چکیده

ها ها میان دولتها از تهدید، بخش مهمی از دالیل تداومِ خصومتباورهای رهبران و برداشت آن

قعی بودنِ تهدید از سوی دشمن و پیامددهای آن و نظر از میزان واالملل است. صرفدر نظام بین

هدا ها نه برای تهدید، بلکده تنهمچنین با نادیده گرفتن این واقعیت که بسیاری از اقدامات دولت

های امنیتی است؛ اینکه رهبران دو کشور چه برداشتی از ماهیدت تهدیدد داشدته برای رفع نگران

ران دو مقاله با در نظر گرفتن نقش باورهای رهب ود. اینتواند به نتایج متفاوتی منتهی شباشند، می

ها از تهدید بده های گذشته و برداشت آنکشور ایاالت متحدة آمریکا و کرة شمالی در طول دهه

ار این مقاله بر ایدن بنیدان اسدتو فرضیه پردازد.ها میان دو کشور، میارزیابی دلیل تداوم خصومت

شدی ات طرف مقابل و تفسیر هرگونه اقدامی بده نندوان تاشده است که برداشت خصمانه از نی

شدده  برای تهدید امنیتی، سبب تداوم ناکامی اقدمات برای رسیدن به یک راه حدل نهدایی صدل 

 .روش تحقیق در این پژوهش، تبیین نلّی و نوع پژوهش کاربردی استاست. 
 

تدداوم  الت متحدده آمریکدا،برداشت یا سوء برداشت از تهدید، کرة شمالی، ایدا :واژگان کلیدی
 هاخصومت
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 مقدمه 

ترین کشور یا به کدام مشدهور جمهوری دموکراتیک خلق کره یا کرة شمالی باورنکردنی

(. 2107Kazianis, & Bennet)اسددت  1"هددای افتضددا انتخاب"ویکتورچددا سددرزمین 

و های جمعدی تر، فقر نظام آموزشی و دسترسی محدود به رسدانهحاکمیت دولت توتالی

بر انزوای دیپلماتیک، کدرة شدمالی را بده یکدی از اطاناتی، اقتصاد بسته و نحیف افزون

های کشورداری در هزارة سوم تبدیل کرده اسدت. بداوجود ایدن، آنچده ترین نمونهغریب

های خبددری جهددان قددرار داده اسددت بددیش از همدده کددرة شددمالی را در کددانون رسددانه

های ناپذیر این کشور است. آزمایشموشکی توقف هایای و آزمایشهای هستهتوانمندی

افزایی با نیدات تهداجمی رهبدران ایدن کشدور، کدرة شدمالی را بده ای متعدد در همهسته

ای، تبدیل کرده است. در این میدان تهدیدی جدی نلیه همسایگان و کشورهای فرامنطقه

 کرة شمالی است.ناپذیرترین خصم تهدید و آشتی ترین هدفایاالت متحدة آمریکا مهم

های اخیر جلدوه ای و موشکی کرة شمالی، در طی سالهای هستهمندیافزایش توان 

از جملده  های پیشدین،آمیزتری به تهدید این کشدور داده اسدت. ناکدامی سیاسدتهراس

، 2005نامة انامیة اصول در سدال میان آمریکا و کرة شمالی، توافق 1994نامه سال توافق

م. و همچندین فرجدام  2012فوریده  29در  2افق روز اضافه در سال کبیسهکنارگذاشتن تو

 بدداراا اوبامددا در برخددورد بددا بحددران کددرة شددمالی 3«صددبر اسددتراتژیک»ناکددام سیاسددت 

(Kim,2016 دونالد ترامپ رئیس جمهور جدیدالورود آمریکا را با بحراندی غدامو و ،)

 فوری مواجه کرده است.

ای کرة شمالی به دلیل اندزوای سیاسدی های هستهنمندیاگرچه تعیین میزان دقیق توا 

هایی قابل اتکداء محدل این کشور و ندم دسترسی نهادهای اطاناتی و جاسوسی به داده

تردید است، اما تهدیدزا بودن این کشور برای مندافع آمریکدا و متحددین ایدن کشدور در 

مداران آمریکدایی و سیاسدت ویژه کرة جنوبی و ژاپن( واقعیتی است که نظامیانمنطقه )به

میدزان  4شدورای شدیکاگو در امدور جهدانیهای بر اساس یافتده نظر دارند.بر سر آن اتفاق

                                                           
1. Lousy Options 
2. Leap day Agreement 
3. Strategic Patience 
4. Chicago Council on Global Affairs 
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در سدال گذشدته بده  %15تهدیدزابودن کرة شمالی برای آمریکا در میان افکار نمومی از 

بودن شرایط (. افزون بر این، ناشناختهBandow,2017در سال جاری رسیده است ) 75%

ای از گیری در کرة شمالی ارزیابی نیات رهبدران ایدن کشدور را در هالدهیاسی وتصمیمس

ترین شکسدت ابهام فروبرده است و به همدین دلیدل از کدرة شدمالی بده نندوان دیرپدای

 (.Wit & Young Ahan,2015کنند )های نهادهای اطاناتی یاد میارزیابی

تدرین ان کدرة شدمالی از مهمکندون بحدرنظر به چندین شدرایطی اسدت کده ابا نطف

های سیاست خارجی و امنیتی ایاالت متحدة امریکا اسدت. طرفده آنکده از زمدان اولویت

جزیره روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا، وقوع برخی حوادث بر شدت بحران شدبه

ی بدا لحند 2017افزوده است. شدت این تنش تاحدی افزایش یافت که ترامپ در آوریل 

 ای جدی با کرة شمالی خبرداد اگرچه در ادامده ابدراز امیددواریاحتمال منازنه آتشین از

ر از کرد این بحران به طرق دیپلماتیک حل شود. مایک پنس معاون ترامدپ نیدز در دیددا

ه پایدان بدوران صبر استراتژیک »منطقة غیرنظامی در مرز کرة جنوبی و شمالی انام کرد 

رة بده رهبدران کد CBU/43/Bغانستان و استفاده از بمب رسیده است؛ حمله آمریکا به اف

ها روی میدز اسدت؛ اکندون کند که توان آمریکا را نیازمایند. همه گزینهشمالی گوشزد می

ز زبان مقامات ا(. چنین تقریراتی Pena,2017,p.1« )اندسپرها روبرو و شمشیرها افراشته

 است.ایاالت متحدة آمریکا گویای تشدید بحران در منطقه 

جزیرةکره، اکندون پرسشدی بنیدادین و های تحدوالت در شدبهبا درنظر داشت پویایی

گران مسائل امنیتی، احتمال بروز جنگدی دهشدتناا روی ناظران و تحلیلتشویشناا پیش

تواند به سدوء برداشدت از در منطقه است. آیا سیر تحوالت منطقه و شتاب فزایندة آن می

کدا و از میدزان آن منتهدی و در نتی ده ایداالت متحددة آمریتهدید و یا محاسبه نادرسدت 

رو با نطف نظر به ایدن متحدین را به جنگی سترگ با کرة شمالی سوق دهد؟ مقاله پیش

 تحوالت، سعی در واکاوی ماهیت تهدیدات برای دو طرف درگیری دارد و بدا کاربسدت

ان، در سداختاری و کدهای به جای نظریده« برداشت رهبران از تهدید»نظریة سط  خردِ 

ی پی تبیین شرایط احتمال جنگ میان کرة شدمالی و ایداالت متحددة آمریکدا اسدت. بدرا

 کند:می های ذیل را دنبالبررسی این موضوع مهم، مقاله گام
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یدد برداشت رهبران از تهد به رهیافت نظری باورها و در گام نخست به طور مبسوط

رای کاربسدت در بحدران کندونی نظدری آن را بدهای پردازیم و گزارهو احتمال جنگ می

حدول آمریکا و کرة شمالی استخراج خواهیم کرد. در گام دوم با نگداهی تداریخی سدیر ت

سدی موضوع کرة شمالی و پیامدهای آن در سیاست خارجی ایاالت متحدة آمریکدا را برر

ی و اهای هسدتهخواهیم کرد. در گام سدوم برداشدت رهبدران کدرة شدمالی از توانمنددی

ها بر تداوم آن را بررسدی و نشدان خدواهیم داد کده چگونده موشکی و چرایی اصرار آن

ای سدبب شدده اسدت تدا های هسدتههای امنیتی و هویتی بر سر توانمنددیپیوند نگرانی

ا تفصدیل رهبران این کشور حاضر به مصالحه و مذاکره بر سر آن نباشند. در گام چهارم ب

های گیرندگان آمریکدایی از توانمنددیرهبدران  تصدمیم برداشدت بیشتری بده باورهدا و

هدا چده تصدوری از ای و موشکی کرة شمالی را برای رسیدن به این بیدنش کده آنهسته

 تهدید کرة شمالی دارند، بررسی خواهیم کرد.

 

 چارچوب نظری: باورهای پیشین رهبران، برداشت از تهدید و احتمال وقوع جنگ

های سیاسدی بدوده ها و سایر موجودیتای روابط میان دولتجنگ یکی از الگوهای دیرپ

هدا داشدته اسدت. است. این الگو اثراتی نمیق بر تحوالت سیاست جهانی و رفتدار دولت

المللی و از نیرومنددترین نوامدل جنگ پیامدهایی نمیق بر ساختار نهادی و فرهنگی بین

( Tilly,1975,p.42یلدی )ها بوده است؛ به همین سبب کدام تدر حیات و ممات دولت

 .1«سازد و دولت جنگ راجنگ دولت را می»انداز است که همچنان طنین

ترین و با نطف نظر به چنین اثرات سترگی است که مطالعة جندگ یکدی از متدداول

گیری این رشته و پدیش الملل از آغاز شکلترین موضونات مطالعات سیاست بیندیرپای

ای سیاسی با یکدیگر بوده است. اثر ماندگار توسیدید مورخ از آن، آغاز تعامات واحده

به خوبی گواهی بدر  «های پلوپونزیتاریخ جنگ»پ.م( با ننوان  404-431شهیر یونانی )

بددیل جندگ در قالدب رویددادی اجتمدانی سدبب شدد تدا این مدنا اسدت. اهمیدت بی

ی از انرژی فکری و زمانی انگاران و ... بخش قابل ماحظهگران، وقایعدانشمندان، تحلیل

های این رویداد کنند. تاش ایدن افدراد در کندار دانشدمندان خود را صرف مطالعه نلت

                                                           
1. War Made the State, and the state made the war 
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های مشدابه، سدبب شناسی و رشدتهشناسی، جامعهشناسی، اقتصاد، زیستهای روانحوزه

های متعدد در بررسی و تبیین چرایی جندگ شدد. ناگفتده ها و رهیافتسربرآوردن نظریه

هددای مختلددف اجتمددانی و اسددت کدده مطالعدده موضددوع جنددگ از م ددرای بینش هویدددا

های جندگ منتهدی شدده اسدت نظدری گسدترده در تحلیدل ریشدهغیراجتمانی به افتراق

(Waever,1998.) 

های مختلف در بررسی نلدل جندگ، ذکدر ایدن نکتده را پیش از پرداختن به رهیافت

شدود ع است که جنگ زمانی آغداز میالزامی انگاشتیم که اغلب، این تصور نادرست شای

که دیپلماسی متوقف و یا در فرجام خدود ناکدام ماندده اسدت. از ایدن نظرگداه، جندگ و 

شوند. این دیدگاه کداما  دیپلماسی دو گزینة انتخابی جایگزین یکدیگر، در نظر گرفته می

ناپذیر جداییشکننده است. استفاده و یا تهدید به استفاده از نیروی نظامی اغلب بخگمراه

ها بوده است. تهدید نظامی اقدامی اجبارآمیز با هدف اثرگذاری بر زنی دولتراهبرد چانه

محاسبات سود و زیان دشمن و ترغیب وی به تغییر رفتار است. هدف آن اسدت کده بده 

های جنگ برای وی در مقایسه با گزینة مصالحه و مذاکره و حتی دشمن القاء شود هزینه

زنی بدا چانده»چندین از از بسیار باال است. به همین سبب اغلب در مدواردی ایندادن امتی

آید. حامیان این دیدگاه همواره کام فردریدک ( صحبت به میان می ,2009Sick) 1«گلوله

دیپلماسی بدون زور مانند موسیقی بدون ابزار »کنند که کبیر امپراتور پروس، را تکرار می

 .«)آالت موسیقی( است

جود این، آنچه در این مقاله برای پیشبرد مقصود پژوهش اهمیت دارد، چگدونگی باو

نمایدکه مطالعده جندگ نیازمندد فدراهم مطالعة جنگ و استخراج نلل آن است. چنین می

کردن چارچوبی است که در آن نلل مختلدف جندگ مدورد تعمدق و مداقده قرارگیرندد. 

چدارچوب الملدل، کاربسدت سیاست بینها در میان اندیشمندان ترین این چارچوبرایج
انسدان، » توان در کتاب فداخرای مبسوط میگونهاست. این چارچوب را به 2سطو  تحلیل

تصداویر »( مشداهده کدرد کده در آن والتدز از ,1959Waltzکنت والتز ) 3«دولت و جنگ

                                                           
1. Bargaining With Bullets 

2. Levels-of-analysis Framework 

3. Man, State and War 
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اشداره بده مندابع جندگ ناشدی از افدراد،  «تصداویر»آورد. این صحبت به میان می 1«جنگ

الملل دارد. پس از انتشار کتاب والتز سایر اندیشمندان روابط ها و ساختار نظام بیندولت

از اصدطا   «تصاویر»( به جای Singer,1961الملل و به طور خاص دیوید سینگر )بین

سطو  تحلیل استفاده کردند. بدین سان بر اساس چارچوب سطو  تحلیل، نوامل نلدی 

به نواملی مانند سرشت بشدر، نظدام باورهدای رهبدران،  اشاره)جنگ در سه سط  فردی 

ها )نوع حکومدت، فرآیندد ها، فرایندهای روانشناسی رهبران و ...( سط  دولتشخصیت

توزیدع قددرت در نظدام )الملدل گیری، ساختارهای نهادی و...( و سط  نظدام بینتصمیم

ه با در نظرداشدت اهمیدت شوند. در این مقالالملل، ساختار اقتصادی و...( بررسی میبین

دو سط  تحلیل دیگر، سط  تحلیل فردی و به طور خاص تأکید بر نظام باورهدا، تفسدیر 

ایم. در ادامده بدا را برای مقصود پژوهشدی خدود برگزیدده های تاریخیاطانات و درس

 پردازیم.ها میاین گزاره تفصیل بیشتری به

مین سدبب بدرای فهدم جندگ های دو یا چند دولت است؛ به هجنگ، محصول کنش

نظدر هدای دیگدر مطم درا این واقعیت که چرا تصمیم به ان دام آن بده جدای انتخاب

شرطی الزامی است. این الزام سبب تمرکدز برخدی از گیرد، پیشها قرار میرهبران دولت

 ,Snydreگیری رهبران و نوامل اثرگذار بر آن شدده اسدت )گران بر روند تصمیمتحلیل

Bruke & Spain, 1962هدای یدک (. ایدة اصلی این رهیافت این است که تبیدین کنش

دولت نیازمند فهم فرآیندهایی است که از طریق آن رهبران سیاسدی محدیط پیرامدونی را 

هدای کنندد. بده نبدارت دیگدر، بدرخاف رهیافتدرا و نسبت به آن تصمیم گیدری می

دولدت بدرای فهدم  2ه سدیاهجعبساختاری و حتی سط  دولت، رهیافت فردی بر گشودن 

کنددد هددا از تهدیددد و تحددوالت محددیط پیرامددونی تأکیددد میچگددونگی برداشددت آن

(Levy,2013رهیافت .)های سط  فردی در صدد تبیین این واقعیت هستند کده چگونده 
رهبران در شرایط محیطی مشابه سدبب تصدمیماتی متفداوت از  4هایبرداشت و 3بینیجهان

                                                           
1. Images of war 

2. Black Box 

3. Worldview 

4. Perceptions 
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اینکه چده کسدانی حکومدت »براین به کام هرمن کان و همکاران شود. بناها میسوی آن

 (. ,2001Herman et al) 1«کنند، موضوع مهمی استمی

بدیلی دارد. اهمیدت باورهدا از آن باورهای رهبران، در تحلیل سط  فردی اهمیت بی

رو است که تأثیری نیرومند بر چگونگی دریافدت و تفسدیر اطاندات دربدارة دشدمن و 

رونی دارند. اینکه رهبران چگونه تهدیدات ناشی از رفتارهدای دشدمن را تفسدیر جهان بی

(. Jervis,1976هدا، نسدبت بده دشدمن اسدت )کنند تاحد زیادی بسته به باورهای آنمی

هددای متعددددی ارائدده شددده اسددت کدده بددرای تحلیددل باورهددای رهبددران تدداکنون رهیافت

اسدت. ایدن رهیافدت کده بدرای  2ملیاتیرمزهای نها، رهیافت تحلیل ترین آنشدهشناخته

نخستین بار با هدف تحلیل باورهای رهبران اتحاد جماهیر شوروی به کدار گرفتده شدد، 

الملدل اسدت. الکسداندر جدرج های تثبیت شده در رشته روابدط بیناکنون یکی از روش

(1969George,با ترکیب روش تحلیل رمزهدای نملیداتی و روان ،)3شناسدی اجتمدانی ،

رهیافت را بسط بیشتری داد. از نظر جرج، رهبدران دارای باورهدایی سلسدله مراتبدی این 

اندد و هدا اسدتقرار یافتهآن 4باورهدای بنیدادیننسبت به جهان سیاسدی هسدتند کده حدول 

نسدبت بده  5باورهای فلسدفیکنند. رمزهای نملیاتی شامل رمزهای نملیاتی را تعریف می

نسدبت بده کدارایی راهبردهدای  6ورهدایِ ابدزاریباسرشت  ماهیتِ سیاسدت و منازنده و 

هایی دربارة سرشدت بنیدادین انتخابیِ پیشبرد منافع است. باورهای بنیادین، شامل پرسش

بیندی پدذیری پیامددهای سیاسدی و تواندایی رهبدران بدرای سیاست و منازنه، میزان پیش

ها دربدارة ایدده اثرگذاری و کنترل جریان حوادث است. باورهای ابزاری نیز دربرگیرنددة

 & Walker, Schaferها و راهبردها، زمان و برداشدت از خطدر اسدت )بهترین انتخاب

Young,1998,p. 176 از نظریة تحلیل رمزهای نملیاتی رهبران برای بررسی احتمدال .)

 ,Rogersترین آن اثدر راجدرز )شددهجنگ میان دو دولت، استفاده شده است که شناخته

                                                           
1.Who leads matter 

2. Operational Code 

3. Socila-phycology 

4. Master Beliefs 

5. Philosophical Beliefs 

6. Instrumental Beliefs 
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است که در آن تصورات از دشمن بده نندوان  1زنی بحرانرمز چانهل با ننوان مد (1991

 یکی از نناصر قوام بخش، تعریف شده است.

تواند پیامد )سوء( برداشت رهبدران از میدزان و ماهیدت تهدیدد این ایده که جنگ می

الملل به خود جلب کدرده اسدت دشمن باشد، توجهات فراوانی را در ادبیات سیاست بین

(1981, Lebow,1976, Jervis,9691George, )2(. در تعریف سوءبرداشت )بددفهمی 

دانند که کنشگری در وضعیت تعامل بدا یدک یدا چندد کنشدگر دیگدر آن را وضعیتی می

دهد کده کنشدگری از ترین نوع سوءبرداشت زمانی رخ میکند. رایجاستنباط نادرستی می

که بدا آنچده در نظدر خدود ایدن  آوردنیات یا اقدامات کنشگر دیگر تفسیری به نمل می

کنشگر بدوده اسدت تفداوت دارد. بده نبدارت دیگدر سوءبرداشدت، تضداد میدان جهدان 

شده با جهان واقعی است. باوجود این، سوءبرداشت را نباید یدک نامدل مندزوی برداشت

درنظر گرفت؛ سوءبرداشت از تهدید، همواره بدا نوامدل سداختاری، فشدارهای داخلدی، 

ویژه باورهای پیشین رهبران در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد؛ به همدین همحیط فرهنگی و ب

ایم که سوءبرداشت نه یک برداشت نقیده( همJervis,1976سبب ما با رابرت جرویس )

 نادرست بلکه یک فرآیند است.

 آفرین سوءبرداشددت ازها بددا پیامدددهایی تحددولتددرین سوءبرداشددتیکددی از مهم

یی از نیدات و نمدابزرگ. ( ,1983Levy ,282-93من اسدت )دشد 4نیدات و 3هاتوانمنددی

شدن کدنش یدک دولدت بده یمنتهترین الگوهای ادراکی در یجراهای دشمن از یتوانمند

تواند ناشی از ساختار ارزشی دشمن، تعریف یمسمت منازنة نظامی است. سوءبرداشت 

نواملی مشدابه باشدد. بدا  آن از منافع حیاتی، تعریف از جایگاه خود، انتظارت از آینده و

یدابیم کده رهبدران سیاسدی اغلدب تمایدل بده یمالملدل در ینبسیری در ادبیات سیاست 

و درگیری منتهدی  5مارپیچ منازنهتواند به یمیی تهدید خارجی دارند که این امر نمابزرگ

(. از آن ائیکده ارزیدابی تهدیددات همدواره بدر Johansson & Tierney, 2007شدود )

یدا  هابرداشدتشود، امکان اثرگذاری سوء یمها و نیات ان ام یتوانمندسن ة  اساس دو

                                                           
1. Crisis Bargaining Code 

2. Misperception 

3. Capabilities 

4. Intentions 

5. Conflict Spiral 
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یابد. اثرگذاری این نوامل تاجائی اسدت کده هندری ندائو یمی پیشین افزایش هابرداشت

(59-43,pp. 2002Nau, بر این باور است که نظام )1توزیدع قددرتالملل را در کنار ینب 

های یتوانمنددد. آنچده سوءبرداشدت از نیدات و درا کدر 2توزیدع هویدتباید بر اساس 

تواند به ندم یمکند، این است که چنین شرایطی یمدشمن را در مطالعه جنگ پراهمیت 

نددم قطعیدت ها و قددرت طدرف مقابدل و در نهایدت یتوانمنددقطعیت دربارة نیدات، 

 منتهی شود. 3استراتژیک

همدان باورهدای فلسدفی در رمدز رهبران )یدا  4پیش از این اشاره شد، باورهای پیشین

ین نیروهای پیشرانه برای هددایت ترمهمنملیاتی( دربارة دشمن، نیات و تهدیدات آن از 

ی نظامی است. یکی از اثرات باورهدای پیشدین رهبدران امنازنهوضعیت بحران به سمت 

(. مفدرو  اصدلی Larson,1985دربارة دشمن بر نحوة تفسیر اطانات و داده اسدت )

تدالل، این است که در تحلیل اطانات افراد تمایل دارند آنچه را مورد انتظارشان این اس

متمایدل بده پدذیرش اطاندات و  هداآناست، بر اساس باورهای پیشین، دریافت کنندد. 

بدا  هدادادهیشینشان، سدازگار باشدد. در صدورت تضداد پیی هستند که با باورهای هاداده

کننددد یمرا رد  هددادادهورهددای پیشددین را حفدد  و با غالبددا باورهددای پیشددین، افددراد 

(1980George, بدین سان تمایل به .)اطانات امری متدداول در میدان  5جذب گزینشی

تدوان گفدت تحلیدل اطاندات از یمیژه در شرایط بحرانی است. به بیانی دیگر وبهافراد 

(. در 1976vis,Jerاسدت ) 7محدور -باشدد، نظریده 6محور -سوی افراد بیش از آنکه داده 

دهند. یکی یماین بین، برخی از باورها در برابر اطانات، مقاومت بیشتری از خود نشان 

ی وی هابرداشتباور به آن است که خصومت دشمن نه ناشی از  هامقاومتین ترمهماز 

 8مددل کدیش بدد ذاتدیین آن دارد؛ آگخصدماز تهدید خارجی، بلکده ریشده در سرشدت 

 هدادولتی از چنین باوری است. در این موارد رهبدران انمونه( Holsti,1970هالستی )

                                                           
1. Distribution of Power 

2. Distribution of Identity 

3. Strategic Uncertainty 

4. Prior Beliefs 

5. Selective Attention 

6. Data Driven 

7. Theory Driven 

8. Inherent bad faith model 



134 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   سوم 

 ب ست و نهم 

 1397 پای ز

 

در نو  تفسیر تهدیدات دشمن و اقدامات وی به واکنش به تهدیدی نیندی و بیروندی، 

های نظامی و احساس تهدید و تهدیدزا بودن آن را ریشده در سرشدت یتوانمندافزایش 

ای در یدهنظر، 1دلدة انتسداب بنیدادینمعادانند. نظریة یممعیوب رهبران و خصم ذاتی آنان 

 & Nisbettپدردازد )یمی مبسوط بده ایدن تمایدل افدراد اگونهی اجتمانی به شناسروان

Ross, 1980,p. 23 یژه وبده(. بر اساس این نظریه، افراد تمایل دارند تدا رفتدار دیگدران

بایدد در نظدر  تفسیر کنند. البته هاآنرفتارهای نامطلوب را بازتاب دهندة سرشت بدخیم 

از تغییر نیست. برخدی  هاآنداشت که این امر به معنای تصلب باورهای رهبران و امتناع 

یرتری در مقایسه با دیگدران دارندد کده ایدن امدر امکدان بده پذانعطافرهبران، باورهای 

کنددد. یمی جدیددد فددراهم هددادادهرا در صددورت برخددورد بدا  هدداآنروزشددن باورهددای 

(Tetlock,1998,p. 27.) 

ی تداریخ و هدادرسکننددة باوهدای پیشدین رهبدران، یهتغذین مندابع تدرمهمیکی از 

ی تداریخی اغلدب در هدادرس(. May,1973از حوادث گذشته است ) هاآنی هاآموخته

شوند. به نبارت دیگر قضاوت دربارة رویدادهای کندونی یممطر   2قالب استدالل قیاسی

 انددمانده، اهمیدت دارندد و در حافظده اندشدهناخته بیشتر بر اساس موارد تاریخی که ش

گیرند؛ باوجود این، گرایش ندام یفرامهای تاریخی فراوانی یاسقشوند. افراد از یمان ام 

گیرند که نقش مهمدی در زنددگی یدا جامعدة یمآن است که افراد از حوادثی بیشتردرس 

(. ایدن Levy, 2013,p. 13) اندداده رخ هاآنیژه در زمان حیات وبهیرا  و اخداشته،  هاآن

برای فهم جهدان پیچیددة کندونی  4میانبردی شناختییا  3ابزاری اکتشافیهای تاریخی یاسق

ی اثرگدذار بدر هانموندهرا مشدهورترین  قیاس ویتنام و یا قیاس مونیخشاید بتوان،  است.

های رؤسددای جمهددور آمریکددا در دوران معاصددر دانسددت. اگرچدده تلتدداا یاسددتس

(870,p. 1998Teltock, بر این باور است که ،)« امدا  5«چرخددیمنوار تاریخ تنها یکبدار

استفاده از تاریخ برای توجیه اقدامات کنونی، امری است که به دفعات از سدوی رهبدران 

 شود.یمان ام 

                                                           
1. Fundamental Attribution theorem 

2. Analogical Reasoning 

3. Heuristic Device 

4. Cognitive shortcut 

5. The tape of history runs only one 
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که در باال به مواردی مانندد باورهدای  1های ادراکییافترهبدین سان مفرو  اصلی 

های تاریخی در آن پرداختیم، این است که جهان واقعی یاسقر اطانات و رهبران، تفسی

بیش از اندازه پیچیده، نامنس م و متغیر است و به همین دلیل افراد در تحلیدل اطاندات 

های جددی یتمحدودو داشتن استاندارهای کامل برای انتخاب نقانی آرمان گرایانه، با 

دارد تا ابزارهای اکتشافی و میانبرد جهان پیچیدده یمآن  مواجه هستند. این امر افراد را بر

ی هدادرسرا برای خود قابل فهم کنند. باوجود این، ابزارهای اکتشافی رهبران، از جملده 

باشند و به سوءبرداشت و در نهایدت  کنندهگمراهتوانند یمی قیاسی هااستداللتاریخی و 

 سوء محاسبه منتهی شوند.

توان گفت باورهای پیشین رهبدران، یمی نظری فوق هااستدالل با در نظرگفتن جمیع

ا ین نوامدل در برداشدت یدتدرمهمی تداریخی از هدادرسچگونگی تفسدیر اطاندات و 

من از یژه در شدرایطی کده دشدوبدهاز تهدیدات دشمن است. این امر  هاآنسوءبرداشت 

دارد.  ن وقوع بیشتریی برخوردار است، امکااهستهتسلیحات ویرانگری مانند تسلیحات 

برنامدة  ی نظری فوق و پدس از بررسدی مدوجز سدیر تداریخیهاگزارهاز  گرفتنکمکبا 

شدمالی  ی کرة شمالی و اقدامات ان ام شده برای حل بحران، برداشت رهبران کرةاهسته

روی ایددن کشددور و همچنددین برداشددت یشپددی خددود و تهدیدددات اهسددتهاز برنامدده 

احتمال وقوع جنگ میان  ی از تهدیدات کرة شمالی را بررسی وگیرندگان آمریکاییمتصم

 دو کشور را بررسی خواهیم کرد.
 

 سیر تطور بحران کرة شمالی در سیاست خارجی آمریکا

ی کرة شمالی بدرای دو دهده، سیاسدت خدارجی ایداالت متحددة اهستهبرنامة تسلیحات 

ان جاسوسی آمریکدا )سدیا( آمریکا را به خود مشغول کرده است. برای نخستین بار سازم

و اطانات واصله مدنی شد کده جمهدوری  شدهان امبر اساس اقدامات  1986در سال 

ی را در سدایت یوندگ اهسدتهخلق کرة شمالی تولید پولوتونیم برای ساخت تسدلیحات 

المللدی ینبالمللدی اندرژی و سدایر نهادهدای ینبآغاز کرده است؛ جایی که آژاندس  2بیون

(. اکنون و پس از گذشدته سده Rinehart & Nikitin,2017,p. 4ن ندارند )نظارتی بر آ

                                                           
1. Cognitive Approaches 

2. Yongbyon 
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هدای امنیتدی ای و موشکی کرة شمالی به ننوان یکی از اولویتدهه همچنان تهدید هسته

موضونی که سه رئیس جمهدور پیشدین آمریکدا )بیدل کلینتدون،  آمریکا باقی مانده است.

تر میراثدی ندون در قالدب تهدیددی فدوریجرج بوش پسر و باراا اوباما( را درگیدر و اک

 نامبارا را برای دونالد ترامپ برجای گذاشته است.

 

 مذاکرات دوجانبة آمریکا و کرة شمالی

وارد کاخ سفید شد، باتوجه بده پایدان رقابدت  1993هنگامی که بیل کلینتون در ژانویه سال 

در نظدام  1تدک قطبدی وهلدةنظامی و ایدئولوژیک با اتحاد جماهیر شوروی و سر بدرآوردن 

ای و کشتارجمعی بده نندوان (، گسترش تسلیحات هستهKrauthammer,1990الملل )بین

ترین منابع تهدید امنیت ملی ایاالت متحدة آمریکا و حتدی نظدم ندوین جهدانی یکی از مهم

ای کرة شمالی به اولویت سیاست خدارجی مطر  شد. در چنین ساختاری حل مسئلة هسته

هدای کرة شمالی در ابتدا با نظارت 1990سیای شرقی تبدیل شد. در اوایل دهه کلینتون در آ

ای خود موافقدت کدرد؛ امدا در های هسته( بر فعالیتIAEAالمللی انرژی اتمی )آژانس بین

( خارج شد. این اقددام NPTای )اقدامی غیرمنتظره از معاهدة منع گسترش تسلیحات هسته

ویژه م لدس سدنا ای داد کدرد، شددت واکدنش آمریکا بهکرة شمالی واکنش شدیدی را در 

 & Rinehartداد )تاحدی بود که م وز حملة نظامی به کرة شمالی را دولت کلینتدون مدی

Nikitin,2017,p. 4 ی را صدادر کدرد کده بدر اقطعنامهسنای آمریکا  1994ژانویه  16(. در

ابل کدرة شدمالی نده بدا هددف اساس آن دولت کلینتون را به استفاده از نیروی نظامی در مق

کدرد. بداوجود ایدن، یمملدزم بلکه در صورت لزوم، حملدة نظدامی پیشدگیرانه  2بازدارندگی

محاسبات نظامی آمریکا پس از صدور این قطعنامه نشدان از آن داشدت کده حملدة نظدامی 

خواهد داشدت. افدزون یپهای سنگین اقتصادی و سیاسی در ینههزناوه بر تلفات انسانی، 

کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا از کرة شدمالی و ماقدات یمیجاین محاسبات، دیدار  بر

با کیم سونگ رهبر این کشور نفشی مهم در تغییر رهیافدت دولدت کلینتدون در مواجهده بدا 

گیری رهنمدون ی دهنتتهدید کرة شمالی داشت. کارتر در دیدار خود از کرة شمالی به ایدن 

مذاکره است و ضرورتی برای کاربسدت گزیندة نظدامی وجدود شد که این کشور حاضر به 

                                                           
1. Unipolar Moment 

2. Deterrence 
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های شورای امنیت سدازمان ملدل نلیده یمتحر(. در ادامه، تشدید Ying,2017,p. 5ندارد )

کرة شمالی در کنار تحوالت فوق، سبب بازگشت کرة شمالی بده میدز مدذاکرات و امضدای 

 شد. 1994در سال  «توافقنامه چارچوب همکاری»

چارچوب همکاری، ایاالت متحددة امریکدا متعهدد بده سداخت دو  نامهتوافقبر اساس 

ی مدالی و هداکمک، تأمین سوخت نفت سنگین کرة شدمالی افدزون بدر 1رآکتور آب سنگین

سدازی اورانیدوم یغنفرآیندد  کردنمتوقدفشد. در مقابل کرة شمالی نیدز ضدمن یمغذایی 

می قدرار داده و اجدازة بازدیدد از های خود را تحت نظارت سازمان انرژی اتیتفعالتمامی 

، نادی سازی روابط دیپلماتیک و اقتصدادی نامهتوافقداد. در این یمی خود را اهستهمراکز 

 (.Rinehart & Nikitin,2017,p. 5نیز در نظر گرفته شده بود )

گران و نداظران مسدائل کدره در یلتحل، بسیاری از نامهتوافقاز همان ابتدای امضای این 

اجدراء  نامهتوافقی مهمی از هابخشیدهای جدی وارد کردند؛ اگرچه تردال تداوم آن احتم

سازی خود را متوقف، سوخت نقت سنگین را دریافت یغنشد؛ از جمله کرة شمالی برنامة 

ی هدانظارتو ساخت رآکتورهای آب سنگین نیز آغاز شد. ندم همراهدی کدرة شدمالی بدا 

ی جددی بدر تددوام اضدربهی اهسدتهندم انام تأسیسات المللی انرژی اتمی و ینبآژانس 

پسدر(، وی ) بوشوارد کرد. تداوم این شرایط سبب شد تا با روی کارآمدن جرج  نامهتوافق

کرة شدمالی را بده تخطدی از تعهددات خدود مدتهم و مدذاکرات دوجانبده را متوقدف کندد 

(Bush,2010,p. 422.)  المللدی اندرژی ینبن ی سدازماهدانظارتدر مقابل کرة شمالی نیدز

 خارج شد. م ددا اتمی را متوقف و از معاهدة منع گسترش 

 

 2گفتگوهای شش جانبه

کنندده سیاسدت خدارجی یینتعمذاکرات دوجانبه که از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون 

های اولیده در نهایدت یشدرفتپرغم برخدی ینلآمریکا در مواجهه با بحران کرة شمالی بود 

ر از ناکامی در دستیابی به اهداف نداشدت؛ همدین امدر سدبب شدد تدا بدا روی فرجامی بهت

کارآمدن جرج بوش این مذاکرات با افزوده شدن کشدورهای چدین، ژاپدن، روسدیه و کدرة 

(. شدش Rinehart & Nikitin,2017,p. 5تبدیل شدود ) جانبهششگفتگوهای جنوبی به 

                                                           
1. Light Water Reactor 

2. Six-Party-Talks 
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های یشدرفتپبرخدی  2008تدا  2003از سال  جانبهششدور مذاکرات در قالب گفتگوهای 

یره منتهدی جزشدبهی نهایی برای بحدران حلراهمهم را حاصل کرد اما در نهایت نتوانست به 

حاصدل شدد  1بیانیة مشتراین موفقیت این مذاکرات با صدور تربزرگ 2005شود. در سال 

ت کمدک و ی خود در ازای دریافداهستهکه در آن کرة شمالی متعهد به کنارگذاشتن برنامة 

مدابین شدد. در یفسدازی روابدط ینادتضمین امنیتی از سوی آمریکا و همچنین الدزام بده 

ی آمریکا برای مصادرة اموال کرة شمالی در بانکی در ماکائو و سدپس دارخزانهمقابل، اقدام 

 مهلدک بدر روندد مدذاکرات وارد کدرد یاضدربه 2006ی کدرة شدمالی در اهسدتهآزمایش 

(Congressional Research Service,2010.) 

جانبه خبر از توافقی دادند که بر اساس کنندگان گفتگوهای ششمذاکره 2007در فوریة 

یانددگ، ای در تأسیسدات پیوینگهدای هسددتهکردن فعالیتآن کدرة شدمالی در ازای متوقددف

 2007ها در اکتبدر سدال های اقتصادی و دیپلماتیک دریافت خواهد کرد. این پیشرفتکمک

بیون را ای یوندگاب بیشتری به خود گرفت؛ کرة شمالی موافقت کدرد تأسیسدات هسدتهشت

ای خود را به آژانس اطاع دهد در مقابل سوخت سنگین دریافت و برنامة هسته غیرفعال و

 هدای اقتصدادی نلیده ایدن کشدور را لغدو و کدرة شدمالی را از فهرسدتآمریکا نیز تحریم

 & Rinehartو تروریسددم خددارج کنددد ) 2قددانون ت ددارت بددا دشددمنکشددورهای 

Nikitin,2017,p. 5 ی تحدت اهسدتهتعلیدق و برنامده  م دددا سازی اورانیوم یغن(. برنامة

کردن یرفعدالغی خود را برای هاکمکنظارت آژانس قرار گرفت. ایاالت متحدة آمریکا نیز 

نیدز  نامدهتوافقمطابق انتظار این  (.Mayin,2010د )ی کرة شمالی آغاز کراهستهتأسیسات 

، 2009فرجامی مبارا نداشت. ندم موافقت کرة شمالی بدا بازدیددهای آژاندس در آوریدل 

ی اهسدتههدای موشدکی و یتفعالهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، از سرگیری یمتحر

ی اهسدتههای موجود برای حل بحدران ینیبخوشخط بطانی بر  2009کرة شمالی در می 

را بده  جانبهشدشی هانشسدتیز بود. تحوالت فوق، آمصل یق مذاکرات کرة شمالی از طر

 و تعطیل کشاند. بستبن
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 باراک اوباما 1رهیافت صبراستراتژیک

شدود، یمرهیافت دولت باراا اوبامدا کده از آن بدا نندوان سیاسدت صدبر اسدتراتژیک یداد 

ه ین کشدور بدان رهبران ی برای فشار به کرة شمالی همزمان با اصرار برای بازگرداندابرنامه

بودندد از  ایدن سیاسدت نبدارت بخشقدوامین نناصدر تدرمهمبدود.  جانبهششگفتگوهای 

ای سدتهیرهغبده سدمت  تدربزرگی بیشتر و هاگامدرخواست از کرة شمالی برای برداشتن 

اتحداد  نامهتوافق، همراهی با جانبهشششدن، اجرای تعهدات بر اساس بندهای گفتگوهای 

مالی در شی و ژاپن، تاش برای همراه کردن چین برای انمال فشار بیشتر بر کرة کرة جنوب

(. ناوه بر ایدن، Kim,2016,p. 33) کشورهای بیشتر و جدید نلیه این یمتحرکنار انمال 

سازی روابط اقتصادی و سیاسی با کرة شدمالی اسدت، ینادآمریکا انام کرد که حاضر به 

ای شددن کدرة شدمالی یرهسدتهغسدازی نیازمندد ینادمر که این اما همچنان اصرار بر این ا

 است، مانعی جدی برای تحقق آن بود.

 2المللی سازمان ملل متحد چنددین دسدتور اجرایدیینبهای یمتحرباراا اوباما ناوه بر 

نیز برای فشار بیشتر بر کرة شمالی صادر کرد. صدور این دسدتورهای اجرایدی از یدک سدو 

هدای یک انبده یمتحری شورای امنیت و از سوی دیگر انمدال هاقطعنامهدن کرییاجرابرای 

نهادها و اشخاصی را  13551، دستور اجرایی 2010آمریکا نلیه این کشور بود. در آگوست 

یی، قاچداق شدوپولهای غیرقانونی برای کرة شمالی از جملده یتفعالهدف قرار داد که در 

بر این، دستور اجرایی صادر شده پنج نهاد و سده تدن از مواد مخدر و.... نقش دارند. افزون 

دسدتور اجرایدی  2011های شدید قدرار داد. در آوریدل یمتحررهبران کرة شمالی را تحت 

هدا پدس از آن کده یمتحرشرکت دیگدر انمدال کدرد. ایدن  15هایی را نلیه یمتحر 13570

داشت که هکرهدای کدرة  ی اطاناتی و جاسوسی آمریکا نشان از آنهاسازمانی هاگزارش

یتدا  بداراا اوبامدا دسدتوراجرایی نها، تشددید شدد. انددکردهبه شرکت سونی حملده  شمالی

 هداآنرا صادر کرد که بر اساس آن اموال مقامات کرة شدمالی و افدراد نزدیدک بده  13687

 (.Rinehart & Nikitin,2017,p. 6شد )یممصادره 

ار کرة شمالی بر شناخته شدن به ننوان کشدوری باوجود این، در زمان باراا اوباما اصر

ای شدن شرط هرگونه مدذاکره بدا یرهستهغی در مقابل پافشاری آمریکا بر این امر که اهسته
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روی دو کشدور قددرار داده بددود یشپددی بدددون بدرون رفددت را بسددتبنکدرة شددمالی اسدت، 

(Donilon, 2013) به ننوان کشدوری  کرد که پذیرش کرة شمالییم. آمریکا همواره تأکید

 .ی غیرقابل پذیرش استاهسته

یدک از یچهدرم موع، منتقدین سیاست صبر استراتژیک باراا اوباما بر این باورند کده 

قابدل ماقدامات ان ام شده در دوران ریاست جمهوری وی قرین با موفقیت نبوده است. در 

ی و موشدکی اهسدتهای هیشآزما شمالی های بیشتر سبب شده تا کرةیمتحرانمال فشار و 

ة شدمالی سدبب آنکه از نظرگاه این منتقدین، فشار بیشتر بر کدر ترمهمخود را افزایش دهد. 

ایر کشدورها ی خود را در اختیار سداهستههای یفناورشده است تا این کشور تسلیحات و 

به  سان، سیاست صبر استراتژیک ناوه بر آنکه نتوانستهینبد(. Clapper,2014قرار دهد )

 اهداف مطلوب خود دست یابد، پیامدهای ناگواری را نیز در پی داشته است.

 

 یاهستههای یتوانمندبرداشت رهبران کرة شمالی از 

ی کدرة شدمالی در سیاسدت خدارجی ایداالت اهسدتهآنچه از بازخوانی سیر تطور موضدوع 

یشدین، رهبدران ی پهاتاشرغم ینلکند این واقعیت است که یممتحدة آمریکا روشنگری 

ی هداکمکی خود در ازای پیشنهاداتی مانند اهستهکرة شمالی حاضر به کنارگذاشتن برنامة 

ی و در اهسدتههای یتوانمند. اصرار رهبران کرة شمالی بر حف  و توسعة اندنبودهاقتصادی 

ی، جمیدع مدذاکرات و اهسدتهشدن به ننوان یدک کشدور دارای تسدلیحات یرفتهپذنهایت 

ای پیشین را به پایانی نافرجام رهنمون کرده است. در چنین شرایطی پرسدش مهدم گفتگوه

ی را بایدد اهستهرو این است که دلیل پافشاری رهبران کرة شمالی بر داشتن تسلیحات یشپ

در چه نواملی جست و کرد؟ پاسخ به این پرسش و ایضدا  منطدق نملکدرد رهبدران کدرة 

به ایدئولوژی رسدمی رهبدران کدرة شدمالی، برداشدت از شمالی، نیازمند تعمق و امعان نظر 

ی تداریخی از مدوارد هات ربدهی در رفع تهدید و همچنین اهسته تهدید، جایگاه تسلیحات

برخورد آمریکا و غرب با سایر کشورهای مشابه کرة شمالی است. برای تبیین این منطق در 

ول سده نسدل گذشدته و ادامه ضمن توصیف ایدئولوژی رسمی رهبران کدرة شدمالی در طد
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، افزون بر برداشت رهبران کره از تهدیددات آمریکدا و 1تصور هویت ملیاستعانت از مفهوم 

 ی تاریخی را نیز در این فرآیند بررسی خواهیم کرد.هات ربهمتحدین، نفش 

چه تصدوری از نلدت غدایی  هاآنتصور هویت ملی در نزد رهبران بدین معنا است که 

ی طبیعدی، ملدت خدود را در اگونهبهدر تعامل با سایر کشورها همواره  دولت دارند و اینکه

(. این مفهوم اغلب برای توصدیف Hymans,2008,p.263دهند )یمتر قرار یعرفجایگاهی 

گرایدان بدر یملشدوند. ایدن یمنامیده  2جومقابلهگرایان یملشود که یمرهبرانی به کارگرفته 

از سوی دشمن یدا دشدمنانی بددخیم همدواره در معدر   اهآناین باورند که منافع حیاتی 

 است. هاآنیانه جومقابلهبعد  کنندةبرجستهتهدید قرار دارد؛ این برداشت 

آید که از یک سو احساس ناامنی مدداوم سدبب یمبا نطف نظر به این مفهوم، چنین بر 

ر دیگران، ببیعی ی و از سوی دیگر باور به برتری طدارحکومتتقویت بعد امنیتی و نظامی 

های داخلی و غرور در نرصة سیاست خارجی، خواهدد شدد. ایدن یتوانمندسبب اتکاء به 

ی دارحکومدتتدوان در شدیوة یمیانه را به وضو  جومقابلهگرایی یمل بخشقوامدو ننصر 

 رهبران کرة شمالی مشاهده کرد.

گیری رهنمدون ی دهنترا بده ایدن  هاآنی زیستی رهبران نسل اول کرة شمالی، هات ربه

های داخلی وجود دارد و از سدوی یتوانمندکرد که از یک سو امکان تأمین امنیت از طریق 

 3ی خارجی پیامدهای نداگواری را خواهدد داشدت. کداترین ورتزبدیهاقدرتدیگر اتکاء به 

پژوهشگر تاریخ کرة شمالی بر این باور است که ت ربة سه سالة جنگ شبه جزیرة کدرة در 

های داخلدی بدرای یتوانمنداحساس ناامنی نمیق و انتماد به  نمامتناقوی اگونهبه  1950

 ,Weatherby,2005پیروزی در نبردهای آتی را در میان رهبران کرة شمالی ای داد کدرد )

p.46 ایددن برداشددت از تهدیددد و انتمدداد بدده نیروهددای داخلددی، سرچشددمة بسددیاری از .)

مالی از زمان تأسدیس بدوده اسدت. در ایدن برداشدت های اقتصادی و نظامی کرة شیاستس

ایاالت متحدة آمریکا به ننوان دولت امپریالیستی و متحدین آن مانند کرة جنوبی و ژاپن بده 

تعمدق در  .,p.2008Hemans,266شدوند )یمشدناخته  4امپریالیسدت نشاندگاندستننوان 

                                                           
1. National Identity Conception (NIC) 

2. Oppositional nationalist 

3. Kathryn Wearthsbey 

4. Imperialist Puppet 
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یقدی نمن این ایده دالیلی دهد که نضج گرفتیمایدئولوژی رسمی رهبران کرة شمالی نشان 

 دارد.

، مدروج انددزدهکه از زمان تأسیس بر سریر قددرت در کدرة شدمالی تکیده  1خاندان کیم

یدا  2اتکدایی-. این ایدئولوژی در معنای خدوداندبوده Juche (Ch u che)ایدئولوژی دولتی 

رت اسدت کده بده معندای اتکداء بده یدک قدد Sadae juuiدر تضاد کامل با ایدة  3اول کره

های کدرة یاسدتس(. این ایدئولوژی که تاکنون در تمدامی Hymans,2007خارجی است )

انددداز بددوده اسددت. در ایددن ایدددئولوژی، تددأمین نیازهددای اساسددی جامعدده و ینطنشددمالی 

های داخلدی و یتوانمنددی باالخص کارویژة تأمین امنیدت در گدرو اتکداء بدر دارحکومت

ی در اهسدتهتعیین شده اسدت. توسدعة فنداوری  ی قدرت تعریف وزادرونتقویت نناصر 

 یابد.یمچنین چارچوبی، برای رهبران کرة شمالی معنا 

سنت رهبری در کرة شمالی براین اصل بنا نهاده شدده اسدت کده هدر یدک از رهبدران، 

 1990ی به ایدئولوژی رسمی، منضم کنند. در پیروی از چندین سدنتی در میاندة دهده اآموزه

 Crisisبه ایددئولوژی رسدمی دولتدی اضدافه شدد ) 5یا اول نظامی 4سا  آموزة نوین فرزند

Group, 2015 آیدد بدر لدزوم توسدعة یبرم(. آمدوزة جدیدد همانگونده کده از فحدوای آن

کندد. ایدن یمتأکیدد « دشمنان بددخیم»های نظامی جهت مقابله با تهدیدات و نیات یفناور

کده در آن رهبدران کدرة  ی داشدته اسدتآموزه در هزارة جدید طنین نوینی در نرصة سیاس

 :اندگرفتههای نظامی، به کار یشرفتپشمالی تمامی منابع خود را برای تسریع 

ای تمامی حزب، تمامی نیروهای انقابی و تمامی مردم باید برای اجدر
ه بدکنندد و ایمدان  را و برابدر ی خدودهداتاشجراحی نوین انقابی، 

د را انند. باید رو  تسدخیرناپذیر خدوپیروزی نهایی را، امری محتوم بد
برای گشودن دروازة موفقیت، افدزودن قددرت ملدت و بدیش از همده 

 (Hobart,2013) ارتقاء جایگاه و نزت ملت نشان دهند

                                                           
1. Kim Dynasty 

2. Self-Reliance 

3. Korea First 

4. Son gun 

5. Military First 
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-امیبدین سان ترکیب این دو آموزه در ایدئولوژی رسمی دولت کرة شمالی، ابعاد نظد

ه ذکدر ایدن نکتد م دددا سدت. اگرچده امنیتی سیاستمداری در این کشور را تقویت کدرده ا

تری مانندد کدرة یتوتدالی هدانظامر گران بر این باورند که دیلتحلضروری است که برخی 

نتدرل ملدت ک، دستاویزی برای حف  هاآنیی از نمابزرگشمالی ترسیم تهدیدات خارجی و 

آنچده هایی، یینتباز چنین  نظرصرف( اما McEhern,2010و تقویت قدرت مستقر است )

نماید این است که توصیف تهدیدات خدارجی و تعیدین چگدونگی مقابلده بدا یمپراهمیت 

شدن برداشتی در فرهنگ سیاسی کرة شدمالی شدده اسدت کده بدر لدزوم ینهنهاد سبب هاآن

 کند.یمی، تأکید اهستههای یتوانمندتوسعة 

ة شدمالی( در تداوم سنت رهبری در کرة شمالی، نسل سوم رهبدران )رهبدر کندونی کدر

را ترسیم کرده اسدت کده  Pyongjine Lineی پیشین، خط فکری هاآموزهناوه بر حف  

 (.(ibidی و توسعة اقتصادی تصری  شدده اسدت اهستهدر آن همزمان بر توسعة تسلیحات 

ناپذیر انقداب ییجدااست که بخش  1کیم جونگ اون پیرو مکتب فکری سوسیالیسم نلمی

ی، بخشی از سیاست اهستهین خط فکری جدید توسعة فناوری شود. در ایمکره محسوب 

خود اتکایی است که افزون بر رفع تهدیدات خدارجی نمداد پیشدرفت و غدرور ملدی کدرة 

ی اهسدتهتر تسلیحات یقدقشود. تبدیل شدن فناوری یا به بیانی یمشمالی نیز در نظر گرفته 

لحه بدر سدر آن را دشدوار کدرده به هستة مرکزی ایدئولوژی رسمی کرة شمالی امکان مصدا

ی و شناسداندن کدرة اهسدتههای یشدرفتپاست. رهبر جدید کرة شمالی، با اصرار بر تداوم 

کمیتدة مرکدزی  2013مدارس  31ی در اهسدتهشمالی به ننوانی کشوری دارندة تسدلیحات 

کرد. ناوه بر این قدانون اساسدی  Pyongjineحزب کارگران را ملزم به انام خط فکری 

ی ندام بدرده اهسدتهرة شمالی نیز تغییر و از این کشور به ننوان کشوری دارندة تسلیحات ک

نمایدد ایدن اسدت کده در آن، ضدمن اشداره بده یمآنچه دربارة این خط فکدری مهدم  شد.

ی بددرای تددداوم ایددن اهسدتهایددئولوژی انقابددی کددرة شدمالی و لددزوم توسددعة تسددلیحات 

ی اهسدتهز از دالیل اصلی اصرار بر داشتن تسدلیحات ایدئولوژی، وجود دشمنانی بدخیم نی

 کند که:یممعرفی شده است. این خط فکری با چنین استداللی تصری  

                                                           
1. Scientific Socialist Though 
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ی بازنمود حیات و زندگی ملت کرة شمالی است کده اهستهتسلیحات 
ها و تهدیددات خدارجی در روی زمدین یالیسدتامپرتا زمدان حضدور 

ی امپریالیستی آمریکدا هاخواستهد توان آن را رها کرد. تنها مسیر سینم
برای الحاق دو کره با نیدروی جبدر و بده بردگدی کشداندن مدردم کدرة 

 ,KNCA) ی بدرای دفداع از ملدت اسدتاهسدتهشمالی توسط سدپر 

2013) 

فقرة فوق به خوبی گواه برداشت رهبدران کدرة شدمالی از تهدیددات بیروندی، سرشدت 

 هاآنهای یسهدسی، برای ناکام گذاشتن اهستهبدخیم دشمنان و ضرورت توسعة تسلیحات 

است همانگونه که اشاره شد کرة شمالی آمریکدا را دشدمنی امپریالیسدت و متحددین آن را 

خواند. در تقویت و ترویج هرچه بیشتر این دیدگاه در میان یمدست نشاندگان امپریالیست 

کرة شدمالی اقددامات ی مختلف نظامی، آموزشی و افکار نمومی، دستگاه تبلیغاتی هابخش

وسیعی را ان ام داده اسدت. بدازخوانی محتدوای آموزشدی دروس مددارس کدرة شدمالی و 

ی تلویزیونی و رادیویی حکایت از آن دارد که رهبران این کشدور آمریکدا هابرنامههمچنین 

ی را نسبت به دولت و ملدت کدرة اخصمانههای یاستسدانند که یمناپذیر یآشترا خصمی 

معرفی برای قروندی متمدادی بدرای  1کند. از این نظرگاه آمریکا دشمنی کافریمبال شمالی دن

 (.KNCA, 2014مردم کرة شمالی معرفی شده است )

های یاسدتسنماید، این است که رهبران کرة شدمالی یمآنچه از این برداشت پراهمیت 

گرفتده از سرشدت های امنیتی، بلکده سرچشدمه ینگرانآمریکا و متحدین آن را نه ناشی از 

دانند و به همین دلیل حاضر به مدذاکره نیسدتند. پدیش از ایدن و در بخدش یم هاآنبدخیم 

هدایی بده یژگیوگرایش به انتساب چنین  هادولتچارچوب نظری به این امر پرداختیم که 

های آمریکدا از منظدر رهبدران کدرة شدمای نده بدرای رفدع یاسدتسدشمنان خدود دارندد. 

ی امپریالیسدتی ان دام هاخواسدتهیتی منطقه و متحدین بلکه تنها برای ارضای های امنینگران

خواهد تا بدا یمشود. در تقویت این نظرگاه، رهبر کرة شمالی در دستوری از ارتش ملی یم

که تنها به دنبال بده  کاربست تمامی ابزار موجود این دیدگاه را که آمریکا دشمنی کافر است

(. چندین Crisis Group, 2015مالی اسدت، تدرویج دهندد )بردگی کشاندن ملت کدرة شد

                                                           
1. Sworn Enemy 
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سدبب شدده اسدت تدا  Pyongjineبرداشتی از نیات آمریکا و متحدین در کنار خط فکری 

ی به بخش کانونی راهبرد امنیتی کرة شمالی تبددیل شدود. بدا در اهستهگسترش تسلیحات 

نماید کده کدرة یمچنین  نظر داشت این خط فکری و پیوند آن با برداشت از تهدید آمریکا،

ی غذایی و اقتصادی حاضر به بازگشت بده میدز مدذاکرات هاکمکشمالی در ازای دریافت 

 نیست.

مدوارد  ی تداریخی بده ویدژههات ربهافزون بر، ایدئولوژی رسمی و برداشت از تهدید، 

ه ق داشدتی اثراتی نمیاهستهاخیر بر نحوة برخورد رهبران کرة شمالی با موضوع تسلیحات 

های این کشدور در برخدورد تیاسسهای آمریکا باتوجه به یاستساست. احساس ناامنی از 

الی بدرای ین نناصر در شتاب رهبدران کدرة شدمترمهمبا موضوناتی مانند نراق و لیبی، از 

ز ا 2003(. حملده بده ندراق در سدال Stone, 2011ی بوده است )اهستهتوسعة تسلیحات 

هبران کدرة رران کرة شمالی است. ت ربة لیبی بیش از همه برای ی رهبهات ربهپرنفوذترین 

 شمالی آموزنده بدوده اسدت. مداخلدة نیروهدای ائدتاف بده رهبدری آمریکدا و حمایدت از

رای توجیده را به منبعی مهم ب« قیاس لیبی»معارضین داخلی تا سرنگونی معمر قذافی، اکنون 

الی قدذافی کرة شمالی تبدیل کرده است. از نظرگاه رهبدران کدرة شدم یاهستههای یاستس

ن امنیتدی ی کشور خود را تعطیل کرد، در اخذ تضمیاهستهپس از آنکه داوطلبانه تأسیسات 

 از سوی آمریکا و متحدین ناکام و سران ام سرنگون شد.

رهبدران کدرة بده کدار  ی با جمهوری اسامی ایراناهستهتر، توافق یکنزدی ات ربهدر 

دی توجده شمالی آمده است. پیش از این اشاره شد که رهبران بیش از آنکه به چرایی رویدا

ی پیشدین بدرای هات ربدهیگر کاربسدت کنند. به نبارت دیمکنند، چگونگی آن را برجسته 

شدود. یمی تعیین کنندة ان ام هاچارچوب وهای کنونی بدون توجه به زمینة یاستستوجیه 

ی بدا اهسدتهها و الزامدات توافدق یندهزمنظر رهبران کرة شمالی بدون در نظرگرفتن از این م

یدوب ایران، حمات کنونی به این توافق از سوی رهبران آمریکدا را دلیلدی بدر سرشدت مع

یژه بدر سدر وبدهمصدالحه بدا آمریکدا  هداآندانند. بده بداور یمی در این کشور دارحکومت

 ی هیچ دستاورد مشخصی نخواهد داشت.اتههسهای یتوانمندموضونی مانند 

ی فوق که ترکیبی از ایدئولوژی رسمی رهبران کرة شدمالی، برداشدت هااستداللجمیع 

ی تداریخی را در خدود دارد، گویدای ایدن واقعیدت اسدت کده داشدتن هات ربهاز تهدید و 

 امنیدت هسدتیی به بخشی از هویت ملی کرة شمالی تبددیل شدده اسدت. اهستهتسلیحات 
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ی پیدا کرده است کده رهبدران اهستهیر با تسلیحات ناپذانفکاااین کشور پیوندی  1شناختی

وجدود  این کشور حتی به بهای تهدید امنیت فیزیکی حاضر به دست کشیدن از آن نیسدتند.

ای شدن کرة شمالی ناکدام یرهستهغشرط یشپچنین برداشتی است که تمامی مذاکرات را با 

 گذاشته است.

 

 ای بنیادین ترامپ، برداشت از تهدیدات کرة شمالیباوره

و اینکده هدا آنی راهبدردی هداانتخابی پیشین به نقدش باورهدای رهبدران در هابخشدر 

روی رهبران قدرار دهدد، پدرداختیم. یشپی خاصی را هاانتخابتواند یمچگونه این باورها 

ین تدرمهماز « پریالیسدتدشدمنان ام»باور به تهدید وجودی و هویتی کرة شدمالی از سدوی 

ی بود. در این بخش به نقدش اهستهی توسعه تسلیحات های رهبران کرة شمالی برایشرانهپ

پردازیم. آنچه از بررسدی ایدن مدوارد یماز تهدید کرة شمالی  هابرداشتباورهای ترامپ و 

 آید نشان از رویکرد تهاجمی ترامپ در موضونات مربدوط بده تهدیدد امنیدت ملدی ویبرم

ن دو ی مختلف و گاه متعار  از میزان تهدیدات کرة شمالی اسدت. ترکیدب ایدهابرداشت

تواند ابهام بر سر ماهیت بحران کرة شمالی را تشدید و ناخواسته آن را بده سدمت یمنامل 

 ی نظامی سوق دهد.امنازنه

گران نظام سیاسی ایاالت متحدة آمریکا در م موع بر وجود چهار سدنت فکدری یلتحل

نت (. ایدن چهدار سدMead, 1999کنندد )یمر ساحت سیاست خارجی این کشور تأکید د

 . بوده است؛م 1776هدایت گر سیاست خارجی آمریکا از زمان تشکیل این کشور در 

تأکیدد  3که در آن بر توسدعه یدک جهدان بدا درهدای بداز 2اول، سنت فکری همیلتونیسم

الیسم خواهان گسترش تعامات با تمامی ی لیبرهاآموزهاین سنت فکری بر اساس  شود.یم

 کشورهای جهان بر اساس اصول ت ارت آزاد است.

ی ودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکدا در هاآموزهکه بر اساس  4دوم، سنت ویلسونیسم

مادة معروف وی نمایدان  14و ت لی خود را در  گرفتهشکلزمان و پایان جنگ جهانی اول 

ولی مانند دیپلماسی شفاف و اخاق در سیاست خارجی، تأکیدد کند. در این آموزه بر اصیم

                                                           
1. Ontological Security 

2. Hamiltonian 

3. Open Door World 

4. Wilsonian 
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ی اخاقی جامعة آمریکا به جهان خارج سرچشدمه گرفتده از ایدن هاارزششود. توسعة یم

 یژه سنت ویلسونیسم است.وبهدو سنت فکری 

ی نظام دموکراتیک داخلدی هاارزشدر این سنت حف   1سوم، سنت فکری جفرسونیسم

است اما برخاف سنت فکری ویلسونیسم اصراری برای اشدانه  بخشمقواین ننصر ترمهم

 (.Clarke & Ricket, 2016)در جهان خارج ندارد  هاارزشاین 

یدی گرامردمیی مانندد هداارزشدر ایدن سدنت بدر  2چهارم، سدنت فکدری جکسونیسدم

ت خدارجی، از آن استفاده از ابزار نظامی برای دستیابی به اهداف سیاس ترمهم)پوپولیسم( و 

 شود.یمتأکید 

در این میان، سنت فکری دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا بدیش از همده بده 

سنت جکسونیسم نزدیک است. شعار اول آمریکای ترامپ در کنار تأکید بر مسائل داخلدی 

و مهدم تدر از آن نددم  3یسدازملتبه جای طر  موضوناتی مانند گسترش دموکراسی یدا 

تفاده از نیروی نظامی برای تأمین امنیت ملدی بده خدوبی گدواه قرابدت فکدری تردید در اس

(. در کنار موارد ذکر شده تأکید بدر اهمیدت Cha,2017ترامپ بر سنت جکسونیسم است )

این سنت فکدری اسدت.  بخشقوامدر سیاست خارجی از دیگر نناصر  5و ش انت 4شرافت

تمامی ابدزار موجدود بدرای توسدعة رفداه افزون بر این، سنت فکری جکسونیسم استفاده از 

یگداه جاداندد و در ایدن میدان نیدروی نظدامی یمم داز  اقتصادی و امنیتی جامعة آمریکا را

ای دارد. همانگونه که پیش از این اشاره شد استفاده از نیروی نظامی بده معندای پایدان یژهو

شبرد منافع ملی استفاده توان از دیپلماسی و جنگ برای پییمدیپلماسی نیست بلکه همزمان 

 (.,2017Changترامپ به خوبی نشان از این دیدگاه دارد ) 6کرد. سیاست حمله و گفتگو

 7ییاسدتثناءگرادر کنار باور به اهمیت نیروی نظامی برای پیشبرد منافع ملی، ترامدپ بدر 

اه نیدروی کند. در این دیدگیمآن تأکید  کارانةمحافظهگرایی یملهم در روایت  آمریکایی آن

 کارنومحافظدهالمللی گرایان لیبرال ینبی هاخواسته کردنبرآوردهنظامی آمریکا ابزاری برای 

                                                           
1. Jeffersonian 

2. Jacksonisn 

3. Nation-Building 

4. Honor 

5. Courage 

6. Attack and Parley 

7. Exceptionalism 
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خواه نیست، بلکده قددرت نظدامی آمریکدا تنهدا بدرای درهدم شکسدتن یجمهوردر حزب 

رسدد یمگیرد. بر این اساس به نظدر یممورد استفاده قرار  هاآنو تهدیدات « دشمنان ملت»

المللدی ینبی هداارزشچه باوری به استفاده از نیروی نظامی آمریکا برای حفد  ترامپ اگر

ندارد اما در مقابل در برخورد با تهدیدات امنیت ملی نیدروی نظدامی را ابدزاری سدودمند و 

نماید این است که در سنت فکری ترامدپ یمداند. آنچه در این رویکرد پراهمیت یمقاطع 

شود، تهدیدی جدی و فدوری اسدت کده یمنام برده  1متخاصماز کشوری که با ننوان ملت 

باید با تمامی قدرت آن را در هم شکست؛ امکان مصالحه با چندین دشدمنی وجدود نددارد 

(Cha,2017.) 

خواه آمریکا، ترامپ را متعلدق بده یجمهورهای موجود در حزب بندییمتقسبر اساس 

گرایان ضمن ارجحیت به حاکمیدت و مندافع یملدانند. این یم کارمحافظهگرایان یملجنا  

دموکراتیدک -های لیبدرالیددهاملی امریکا، باوری به مداخلة نظامی در خدارج بدرای بسدط 

ندارند اما همزمان از افزایش توان نظدامی و اسدتفاده گسدترده و قاطعانده از آن بدرای رفدع 

گرا و نه انزواگدرا المللیینبکنند. حامیان این جنا  نه یمتهدیدات امنیت ملی آمریکا تأکید 

هستند که تردیددی در کاربسدت  2یر معتقد به امنیت ملی آمریکاگسختبازهای هستند بلکه 

(. با در نظر گرفتن جمیع مدوارد Dueck,2016نیروی نظامی برای تأمین منافع ملی ندارند )

های فلسفی و گیری رهنمون شد که باورهای بنیادین ترامپ )باوری هنتتوان به این یمفوق 

الملدل )بداور ینبابزاری در رمزهای نملیاتی رهبران( ضمن تخاصمی دیدن سرشدت نظدام 

کند )باور ابدزاری(. ایدن یمفلسفی( بر سودمندی نیروی نظامی برای تأمین منافع ملی تأکید 

 باورها اثراتی نیرومند بر نحوة ارزیابی از تهدیدات دارند.

ی هاسدددازمانهدددای مقامدددات نظدددامی و ییابارزپدددیش از ایدددن اشددداره شدددد کددده  

ی جددی را نشدان هداتفاوتجاسوسی اطاناتی امریکا از میدزان تهدیددات کدرة شدمالی 

ی دارحکومدتدهد. این ندم دقت در ارزیابی از تهدید از یک سو ناشی از ابهام نحدوة یم

ر ایدن در کرة شمالی و از سوی دیگر ندم دسترسی به اطانات دقیق و قابل اتکاء است. د

های مختلف نهادهای آمریکایی را بررسی خواهیم کرد. برآورد اطانات ملی یابیارزبخش 

                                                           
1. Enemy Nation 

2. Hard-line National Security Hawks 
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رسد که کدرة شدمالی یمگیری ی هنتی موجود به این هادادهبر اساس  1999در سال  1آمریکا

یمای بالستیک دست یابد و از این طریدق امنیدت پقارهی هاموشکتواند به یم 2015تا سال 

. دونالدد (US National Intelligence Council, 1999مریکا را تهدید کندد )سرزمینی آ

کرده بود که کشدورهایی مانندد کدرة شدمالی بینییشپرامسفلد وزیر دفاع پیشین آمریکا نیز 

ی قدارة پیمدای خدود امنیدت آمریکدا را تهدیدد کنندد هاموشدکبدا  2003توانند تا سال یم

(2015Telmann,ژنرال جیمز کاپ .)دبیر اطاندات ملدی آمریکدا در گدزارش خدود بده  2ر

ی آن در افزارهداجنگی پیوندگ یاندگ و اهسدتهکنگره مدنی شد جزئیات دقیقی از آموزة 

فرماندة ارشدد نظدامی  3(. ژنرال کورتیس اسکاپاروتی,2015Clapperاختیار آمریکا نیست )

 2014)پنتاگون( در سدال امریکا در شبه جزیرة کره در کنفرانس خبری وزارت دفاع آمریکا 

ی کوچدک شدده در اختیدار اهسدتهبراین باورم که کرة شمالی اکنون تسلیحات »مدنی شد 

همچنددین ژنددرال کاپیددرو در جلسدده کنگددره آمریکددا بدده ایددن  (.Scaparroti,2014« )دارد

ی اولیه برای سداخت موشدک قدارة هاگامدهد کرة شمالی یمها نشان یابیارزپردازد که یم

 (.Telmann,2015را برداشته اگرچه هنوز آن را آزمایش نکرده است ) KN-O8 پیمای

ی بالستیک قابل شلیک از زیردریدایی هاموشکادناهای جدید کرة شمالی مبنی براینکه 

(. گدزارش Sang-Hun, 2015های امنیتی امریکدا افدزوده اسدت )ینگرانرا آزمایش کرده، 

دهدد کدرة شدمالی یمبا اطمینانی نسبی نشان  2013آژانس اطانات دفانی آمریکا در سال 

ی دسدت اهسدتهی هاموشکپیش از این به فناوری ت هیزات کوچک برای جنگ افزارهای 

(. ندداوه بددر مقامددات و نهادهددای آمریکددایی، سددایر Sanger, 2014پیدددا کددرده اسددت )

. گدزارش داندکردهیی را منتشر هاگزارشی فعال در بررسی تهدیدات کرة شمالی هاسازمان

از رونددد فزایندددة  SAISی اکددره-یکدداییآمراز مؤسسددة  5و سددان یانددگ آن 4جوئددل وایددت

ی کرة شمالی حکایت دارد. بر اسداس ایدن گدزارش کدرة شدمالی از اهستهپیشرفت برنامة 

ی ایدن هدادادهی برخوردار اسدت بدر اسداس اهستهبمب  16تا  10ذخایر کافی برای تولید 

ی هاموشدکی افزون بر اهستهبمب  50تا  20تواند به یم 2020 گزارش، این تعداد تا سال

                                                           
1. National Intelligence Estimate (NIE) 

2. Gen. James Clapper 

3. Gen. Curtis Scaparroti 

4. Joel Wite 

5. Son Young Ahn 
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(. طرفه آنکه کارشناسان چینی نیز بر این باورند Wit & Ahn,2015ی افزایش یابد )اهسته

ی و اورانیوم کدافی بدرای دوبرابدر کدردن ایدن اهستهکاهک  20 که کرة شمالی توان تولید

 .(Page & Solomn,2015تعداد را دارد )

مددنی اسدت کدرة شدمالی بده  1هایی است که ژنرال دیوید مانینگرانتقویت چنین در 

تواند سدرزمین یمکیلومتر دست یافته که  8000با برد  Taepondong2ی دوربرد هاموشک

نیدز رابدرت  2011(. پدیش از ایدن و در سدال Gartner,2014آمریکا را هدف قرار دهدد )

تواند در یک بازة زمانی پنج ساله با یمکرة شمالی گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا انام کرد 

ی سرزمین آمریکا را تهدید کند. یک سال بعدد از ایدن گدزارش، کدرة اقارهی بین هاموشک

این موشدک از  شمالی موشکی را آزمایش کرد که قادر به فرستادن ماهواره به فضا بود؛ برد

گزارشی دیگر مدنی است کدرة  کیلومتر تخمین زده شد. 10000گران بیش از یلتحلسوی 

کند کده شناسدایی یمی استفاده اجادهی گرهاپرتابی خود از هاموشکشمالی برای پرتاب 

(. بر اساس چنین ماحظداتی اسدت کده ژندرال Hyun,2013کند )یمرا دشوار  هاآنمکان 

 مدنی است اکنون تهدید کرة شمالی برای آمریکا نه در سدط  نظدری بلکده 2چارلز جاکوبی

 (.Jacoby,2014در سط  ماحظات نملی است )

یدد آنچه بیش از همه روشن است ندم قطعیت بر سر ح م تعیین دقیق میزان این تهد 

سدر  و پیامدهای آن است. همانگونه که پیش از این اشاره شد در شرایط نددم قطعیدت بدر

گدذارد. آنچده در یمبیش از همه باورهای رهبران بر تفسیر اطانات اثر  هادادهاطانات و 

 معمدوال نماید این است که رهبران یمتحلیل اطانات مربوط به تهدیدات نظامی پراهمیت 

های اجرایدی ممکدن متوسدل یندهگزین ترسدختگیرندد و بده یمبدترین گزینه را در نظدر 

شوند. تهدیدات کرة شمالی چنین شرایطی را برای ترامپ و همکاران وی فدراهم کدرده یم

 است.

گران سعی در القای این دیدگاه دارند که در نهایت هدر دو طدرف یلتحلچه برخی اگر 

منازنه )آمریکا و کرة شمالی( کنشگرانی نقانی هستند که از جنگ اجتنداب خواهندد کدرد 

انتمادی و ندم قطعیت نسبت بده نیدات یبنماید که یماما در نظر داشت این واقعیت، مهم 

تاش برای اخذ تصدمیم نقاندی در بسدیاری مدوارد بدا و تهدیدات دشمن حتی در زمان 

                                                           
1. Gen, David Mann 

2. Gen. Charles Jocoby 
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اشتباهاتی بزرگ همراه بوده است. در شرایط بحرانی و باال رفتن تنش میان دو کشدور و در 

ی معمدادار هانشدانهی بر آستانة درب ایستاده باشد تمایز میان اهستهشرایطی که شب  حملة 

شرایطی کده دشدمن سیاسدت فریدب و صداهای نامفهوم از طرف منازنه، دشوار است. در 

شدود. افدزون بدر ایدن، در یمرا نیز در پیش گرفته باشد ایدن دشدواری تشددید  1استراتژیک

-نوامدل روانشدناختی و بداور 2مدل فازهدای کدنش روبدیکنشرایط تشدید تنش بر اساس 

(. بر اساس این مددل، Levy,2013ها خواهند داشت )گیرییمتصممحور نقش بیشتری در 

های افراد در فازهای مختلف بحران با یکدیگر متفداوت اسدت. در زمدانی کده گیرییمتصم

شدت بحران کم و تنش در سط  پایینی است افراد تمایل بیشدتری بده مشدورت و کسدب 

اطانات از منابع مختلف دارند، درحالیکه در زمدان تشددید تدنش افدراد بیشدتر در مقابدل 

شوند. در چنین شرایطی تفسیر اطاندات بدیش از یمپذیر یبآسی، شناختروانی هاصانقه

 گیرد.یمی دقیق ان ام شود بر اساس باورهای پیشین صورت هادادهآنکه بر اساس 

تواند بر تصمیم ترامدپ و همکداران وی یمهای تاریخی نیز یاسقناوه بر موارد فوق، 

رهبدران آمریکدا  هایگیرییمتصدمی قیاسی همواره نقش مهم بدر هااستداللاثرگذار باشد. 

ی قدرار گرفتده اسدت. بدرداربهرهبیش از همده مدورد  3قیاس مونیخداشته است. در این میان 

ی منتهی بده جندگ هاسالقیاس مونیخ بر بنیان این مفروضه بنا نهاده شده است که در طول 

جهانی دوم و در زمان حملة آلمان نازی به چکسلواکی اگر اقددام قداطعی در مقابدل وی از 

داد ینمدرخ « جنگ بدزرگ»شد، یمی بزرگ به ویژه فرانسه و بریتانیا ان ام هاقدرت سوی

(Levy, 2013 در دوران پس از جنگ جهان دوم بسدیاری از اقددامات نظدامی و امنیتدی .)

یژه ایاالت متحدة آمریکا با توسل به این قیاس ان ام شده است )مواردی مانندد وبهکشورها 

(. ترامدپ اکندون بدا مدتهم کدردن 2003ی حمله به ندراق در سدال حمله به ویتنام و یا حت

رؤسای پیشین آمریکا در ندم ان ام اقدامی فدوری بدرای مقابلده بدا تهدیدد کدرة شدمالی و 

یقددا  از چنددین قیاسددی دق(، Buncombe, 2017رسدداندن وضددعیت بدده شددرایط کنددونی )

ط آلمان نازی و کدرة شدمالی، کند. این امر، بدون تمایز قائل شدن میان شراییمی برداربهره

 شود.یمان ام 

                                                           
1. Strategic Deception 

2. Rubican Model Of Action Phases 

3. Munich Analogy 
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توان به این رهیافدت رهنمدون شدد کده ترکیدب یمی از مباحث این بخش بندجمعدر 

المللی، باور به سودمندی نیروی نظدامی بدرای ینبباورهای خصمانه ترامپ نسبت به محیط 

ی گسدترده بده انتمادیبتحقق اهداف، ندم قطعیت بر سر میزان تهدیدزا بودن کرة شمالی، 

تواندد یمنیات رهبران این کشور و همچنین در سدطحی دیگدر توجده بده مدوارد تداریخی 

 .ی پایدار استامنازنهترکیبی از نوامل هدایت کنندة بحران کنونی کرة شمالی به سمت 
 

 گیرینتیجه

ی و موشدکی ایدن اهسدتهبحران در روابط کرة شمالی و ایاالت متحدة آمریکا بر سر برنامه 

ی ناپدذروقفتدر نظام بین الملدل معاصدر اسدت. پیشدرفت  هابحرانترین یرپایدکشور از 

ی وان تهدیددزاتدی کرة شمالی در کنار تمایل و اراده آمریکا برای از بین بردن اهستهبرنامه 

آن نیدز  این کشور سبب شده است تا نه تنها بحران موجود تداوم داشته باشد بلکه بر شدت

ی بدا اهسدتهدرنظرگرفتن سنت فکری رهبری در کرة شمالی و پیوند برنامده  افزوده شود. با

ا بدا هویت دفانی و سیاسی این کشور از یک سو و روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکد

تر در مقایسه با باراا اوبامدا اکندون بدیش از هدر زمدان دیگدری سدخن از یتهاجمرویکرد 

ی دربدارة وجود دارد. باتوجه بده ابهامدات اطانداتتشدید بحران میان کرة شمالی و آمریکا 

کشدور بدرای  ی و موشکی کرة شمالی و تعیین دقیق تهدید ایدناهستههای یتوانمندمیزان 

های نظدری و امنیت ملی آمریکا، رهیافت برداشت و سوء برداشت از تهدید بر اساس یافتده

برداشدتی خداف واقعیدت و در تواند به یمدهد که تا چه حد این ابهامات یمت ربی نشان 

 نهایت جنگ میان دو کشور منتهی شود.
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