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Abstract 

The Iranian revolution caused an offensive approach in the American foreign policy towards Iran, 
and US Offensive foreign policy has taken a different form with the change of each of the 
presidents. Based on the critical role of the presidency in US foreign policy and the fact that the 
study of lives and personalities of presidents has been a significant part of the study of political 
psychology. The study seeks to find the psychological effects of the life of George W. Bush and 
his personality on the macro approach of US foreign policy, specifically to Iran. The theoretical 
framework in this study is the "activator, ideas and results" model of Albert Ellis, an American 
psychologist. This approach examines the psychological state by examining the role of events and 
how they are interpreted by individuals. In fact, the data used is data from Bush's biographies, 
which are examined in a historical and longitudinal way. In the following, Bush's psychological 
cycle is described and explained by determining the examples of "activator", "ideas" and 
"results", and his personality traits such as excitement, impulsive behaviors and extraversion are 
extracted. The results show the decisive influence of Bush's personality traits on his 
administration's macro-foreign policy approach and important decisions such as the invasion of 
Iraq, as well as placing Iran at the center of evil and the nuclear issue. 
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: مطالعه  یخارج استیس یری  ی ر تصم تیعام  شخص ریتأث
 رانیجورج  وش دو  در قبال ا یخارج استیس یمورد

    يبدیم يپوراحمد نیحس
ده اقتصاد و دانشک  ،یو جهان  ی امنطقه  استیاستاد گروه مطالعات و س

 رانیتهران، ا  ،یبهشت  دیدانشگاه شه   ،یاسیعلوم س
  

 پور محمد سلطان 
تهططران،   ،یبهشططت  دیدانشگاه شططه   الملل،نیروابط ب  ی دکتر  ی دانشجو

 رانیا
 

 چکیده
 ی موضوع  ،شد  رانیدر قبال ا  کایآمر  ی رجخا  استيدر س  ی تهاجم  یکردیمنجر به اتخاذ رو  ران یانقالب ا
تغ با  روس  کیهر    رييکه  متفاوت  یااز  شکل  اافتی  ی جمهور  به  توجه  با  ر  نهيزم  نی .  مه   نقش   استیو 
س  یجمهور ا  کا یآمر  ی خارج  است يدر  بررس  نیو  که  زندگ  ی موضوع  شخص  ی تحوالت    ی روسا  تيو 

پژوهش این  خود اختصاص داده است؛    را به  ی اسيس  ی شناساز مطالعات روان  ی توجه  بخش قابل  هورجم
جستجو دبل  ی زندگ  ی شناختروان  راتيتأث  افتنی  یدر  شخص  ويجورج  و  رو   تيبوش  بر  کالن   کردیاو 

کننده، مدل »فعال ،پژوهش نی در ا یاست. چارچوب نظر رانیو مشخصاً در قبال ا کایآمر ی خارج استيس
نتا  دیعقا ال  ج«یو  آمر  ،سيآلبرت  ا  یی کایروانشناس  بررس  کردیرو   نیاست.  نحوه    ی با  و  حوادث  نقش 
  یهاداده   ،استفاده  مورد   یهاواقع داده  در  .پردازدی م  ی روان  تيوضع  ی به بررس  افراد  ی ها از سوآن   ريتفس
مبنا   ی هانامهيزندگ بر  که  است  طول  ی خ یتار  ی روش  یبوش  م  ی بررس  مورد  ی و  با رنديگی قرار  ادامه  در   .
»عقا »فعال  قیمصاد  نييتع »نتا  د«یکننده«،  روان  ج«یو  توص  ی شناخت چرخه  تب  فيبوش  و    نييو  است  شده 

 جیاست. نتا  دهیاستخراج گرد  یی و برونگرا  ی تکانش  یرفتارها  ،ی طلبجان ياو مانند ه  ی تيشخص  ات يوصخص
رو   ی تيشخص  اتيخصوص  کنندهنييتع  ريتأث  انگريب در  س  کردیبوش    ماتيدولتشتصم  ی خارج  استيکالن 

 . است یادر محور شرارت و پرونده هسته  رانیقرار دادن ا نيهمچن مه  مانند حمله به عراق و 

  ا ،ی ا  یاسالم  ی جمهور  ، یاسیس   یروانشناس  کا،یآم   یخارج   استیس  واژگان کلیدی  

 . ت یجورج بوش، شخص
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 و طرح مسئله مقدمه

سال   در  ایران  مردم  اسالمی  از    1357انقالب  جدیدی  ایاالت  هااستيس فصل  متحده  ی 
يت  بال نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران گشود که مشخصه اصلی آن ماهآمریکا را در ق

است؛   خصمانه  و  ایاالت    چند  هر  حال  ن ی ا  باتهاجمی  تهاجمی  قبال  سياست  در  متحده 
جمهوری اسالمی ایران در طول بيش از چهار دهه تغييری کلی و بنيادی نداشته است اما با  

و شدت و ضعف آن تغيير کرده است.    هاستاي س تغيير روسای جمهور آمریکا، شکل این  
و   شدت  و  راهبردها  سياستتغيير  ایاالت  ضعف  خصمانه  ایران  های  قبال  در  متحده 

در  هایالب تالش    کنندههي توج تواند  می متفاوت  کاندیداهای  از  حمایت  برای  مختلف  ی 
تحت   که  موضوعی  باشد؛  آمریکا  جمهوری  ریاست  مختلف    ري تأثانتخابات  عوامل 

این در حالی    گيرد.شکل می  المللن يباری سياست داخلی ایاالت متحده یا سياست  ساخت 
، بررسی نقش  المللن ي بدر تحليل سياست    رگذاري تأث است که یکی از رویکردهای مه  و  

عوامل   و  و    رندگاني گ  ي تصم ی  شناختروانشخصيت  است  خارجی  سياست  حوزه  در 
 پرداخت. نظر  موردتهاجمی  بر مبنای سطح فردی به تحليل سياست  توانیم

جمهور   روسای  از  س   زي برانگبحثیکی  دبليو  با  »جورج  پرحاشيه،  خارجی  ياست 
ایاالت متحده است که عالوه بر شروع دو جنگ   جمهور  س يرئ، چهل و سومين  1بوش«

جمهوری   قبال  در  را  آشکاری  تهاجمی  و  خصمانه  سياست  عراق،  و  افغانستان  بزرگ 
کرد اعمال  ایران  از    اسالمی  پس  ایران  مثبت  رویکرد  به  مناسب  پاسخ  عدم  بر  عالوه  و 

ایران را در محور شرارت در کنار  (Milani, 2006: 235–256)سپتامبر    11حوادث    ،
قرار   شمالی  کره  و  عراق  کشور  )دو  . (Bronner & Thompson, 2006: 307داد 

سياست خارج  در  فردی  تحليل  از سطح  متأثر  پژوهش  این  در  مرکزی  بررسی  مسئله  ی، 
جمی او در قبال جمهوری  ی بوش بر سياست خارجی تهاشناخترواننقش عوامل فردی و  
 اسالمی ایران است. 

نقش   اصلی  خارجی  شناخت روانعوامل    کنندهن يي تعفرضيه  سياست  بر  بوش  ی جورج 
تهاجمی ایاالت متحده در قبال ایران در دوران ریاست جمهوری است؛ فرض بر این است  

شخصيت و چرخه روانی    مؤثرعامل    ري تأث ی خارجی جورج بوش دوم تحت  هااستي س که  
بوسيله عوامل ساختاری سياست داخلی آمریکا و سياست    ري تأثاو قرار داشته است و این  

 

1. George W. Bush 
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اصلی  اندشده  لیتعد  المللن ي ب علل  که  است  این  پژوهش  اصلی  پرسش  همچنين   .
ل ایران و نحوه پيکربندی آن  بر سياست خارجی تهاجمی بوش در قبا  مؤثری  شناختروان

 هستند؟  در سياست خارجی این کشور چه مواردی
بعنوان قدرت اصلی در قرن بيست  و ابتدای قرن   ایاالت متحدهبررسی سياست خارجی 

ادبيات رشته روابط   از  این    المللن يبجدید بخش مهمی  به خود اختصاص داده است،  را 
رواب  متأثر  هایبررس در  متفاوت  مکاتب  تحليل    هایري گجهت،  المللن ي ب ط  از  سطوح  و 

سطح است.  داشته  روابط    متمایزی  در  خررد  تحت  المللن يبتحليل  آشکارا    تأثير ، 
است؛  شناختروانرویکردهای   داشته  قرار  »انتخاب عقالنی«    واقع  دری  با حذف رویکرد 

سطحی    توانیم را  خارجی  سياست  خررد  تحليل  نقش  شناختروانسطح  بر  که  دانست  ی 
خارجی   سياست  تصميمات  در  مختلف    دي تأکفرد  ابعاد  از  و  مانند  شناخترواندارد  ی 

کلينيکال   یا  مرضی  بررسی  یا  هيجان  و  انگيزش  شخصيت،    رندگان ي گ يتصمشناخت، 
می قرار  بررسی  مورد  را  خارجی  این  سياست  »  ها یبررس دهد،  عام  ی  شناس روانبه شکل 

 .شوندیمناميده  1سياسی«
ب مقدمه  این  قبال  شناختروانررسی  با  در  و  عام  شکل  به  آمریکا  خارجی  سياست  ی 

کاربردی محسوب  جمه پژوهشی  به شکل خاص،  ایران  اسالمی  امکان    شودیموری  که 
خارجی  ن يبش يپو    ترقي دق فه    سياست  تصميمات  متحدهی  قبال جمهوری    ایاالت  در  را 

ایران   آمریکاسازدیمفراه     ش يازپش ي ب اسالمی  جمهور  روسای  اختيارات    .  به  توجه  با 
 ر حوزه سياست خارجی فراه  ساخته است د   ایاالت متحدهی که قانون اساسی  اگسترده

(Peterson, 1994: 215-234)    خارجی    رندگاني گ  ي تصم آشکارا سياست  اصلی 
از سوی عوامل ساختاری به شکل مداوم محدود   هرچند،  شوند یممحسوب    ایاالت متحده

 .شوندیم
ی شخصيت در دکترین سياست خارجی جورج  هانشانهادامه به بررسی  نویسندگان در  

او و  هایري گجهتش،  بو قبال    ت ینها  دری عمومی سياست خارجی  تصميمات بوش در 
کنار  پردازیمایران   در  فوق  روند  عوامل  اب یهمتاد.  علل    مؤثری  کنار  در  ساختاری 
ی از عوامل  ترقي دق که زمينه فه     رون یا  از.  ردي گیمقرار    توجه   موردی و فردی  شناختروان
 ا فراه  آورد. بر تصميمات سياست خارجی ر مؤثر

 

1. Political Psychology 
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 پژوهش  اتیو ادب نهیشیبر پ یمرور
ی  شناسروانادبيات پژوهش کنونی از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است؛ اول سنت  

سياسی و بررسی شخصيت رهبران و دوم تحليل سياست خارجی ایاالت متحده در قبال  
دو حوزه فوق  یی که دارای همپوشانی در  هاپژوهش وری اسالمی ایران و در نهایت  جمه

 هستند.
سنت »بيوگرافی    رمجموعهیز،  ي رمستقي غ در این پژوهش به شکلی  استفاده مورد روش 

ی از ابتدا تالشی بود برای ارتباط برقرار  شناختروان. بيوگرافی  ردي گیمقرار    1ی«شناختروان
ت ميان  عِلّی  رفتار  کردن  و  رویکرد  بزرگسالجربيات کودکی  این  که  افراد  در    مشخصاً ی 

کار فروید    نیترشاخصآرا و نظرات »زیگموند فروید« قرار داشت. اولين و    ثير ات تحت  
. عالوه بر فروید نقش مه  »هارولد  بود  2در این حوزه، کتابی در مورد »لئوناردو داوینچی«

است؛ السول که    توجه  قابل ه     4ی و سياست«ختشنا روانی  شناس بي آسبا کتاب »  3السول«
فروید در مورد شخصيت قرار داشت، شخصيت سياسی را زایيده    آرای  ثيراتخود تحت  

فرد   اجتماعی  زندگی  به  شخصی  امور  مثال  دانستیمانتقال  طور  به  با  مداراناستي س.  ی 
: 1396،  هاوتن هستند )در سطح کالن    دهندگانیرأ  توجه  جلبمعضالت عاطفی درصدد  

100-107 .) 
گوایر«  مک  جامعیبند ي تقس   5»ویليام  نسبتاً  »بيوگرافی    ی  روش  در  شناخت رواناز  ی« 

  گرایانه« و »علمی«این روش را به دو دسته »انسان  ی سياسی انجام داده است، اوشناس روان
  گرایانه، ی کرده است. در رویکرد انسانبنددستهسطح تحليل خررد و کالن    رمجموعهیزبا  
خررد  ه در دو سطح  ک   شودیمی از عوامل بر یک مورد خاص بررسی  امجموعهعميق    ري تأث
یا  ) )ملتافراد(  انجام  هاتي ماهیا    هاکالن  تاریخی(  عنوان  شودیمی  با  خررد  سطح   .

بيوگرافی   یا  روانی  ملی مطرح  شناختروانتاریخچه  با عنوان »شخصيت«  ی و سطح کالن 
و جورج    داوینچی  گرایانه، اثر فروید در موردخررد انسانی معروف رویکرد  هامثالاست.  

 1( هستند و مثالِ در سطح کالن، اثر »بندیکت« 1956)  6در مورد وودرو ویلسونو جورج  

 

1. Psychobiography 

2. Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood  

3. Harold Lasswell 

4. Psychopathology and Politics 

5. William J.McGuire 

6. Woodrow Wilson and Colonel House: A Personality Study 
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ژاپن1946) ملی  شخصيت  بررسی  در  درگير    2(  پژوهشگر  علمی،  روش  در  است. 
بررسی  ري گنمونه و  که    ري تأثی  مستقل  دورا  معموالًمتغير  از  متغير  ابعادی  بر  کودکی  ن 

 3ست. مثال سطح خررد اثر مه  »آدورنو« باشد، ای از خصایص روانی(میامجموعهوابسته )
اقتدارگرا1950) شخصيت  عنوان  با  »تتالک«  4(  اثر  همچنين  نوع 1981)  5و  در  شناسی  ( 

»ریشلر« اثر  ه   کالن  سطح  در  است؛  شناختی  مورد    6پيچيدگی  در  هاتفاوتدر  ملی  ی 
 . McGuire, 2004: 26–32)) است ذکر قابلدیپلماتيک  الگوهای تفکر

»  7«ن ینستایگر»فرد   عنوان  با  ریاست جمهوری:  هاتفاوتدر کتاب خود  ی  ها سبکی 
متفاوت رهبری از روزولت تا اوباما« به بررسی بيوگرافی زندگی روسای جمهور، زندگی  

عمومیهاسبک  سياسی، روابط  شخصی  سازمانی،  هاتي ظرف  ،ی  سياسی،  هامهارتی  ی 
استاخت شن   بکِسَ ،  اندازهاچش  پرداخته  اجتماعی  هوش  و   :Greenstein, 2009) ی 

رنشون«  (.219–231 »استنلی  گرینستاین،  بر  بررسی    8عالوه  به  ه   پست«  »جرالد  و 
پرداخته جمهور  روسای  بيوگرافی  بررسی  طریق  از  »اميدهای  شخصيت  چون  آثاری  اند، 

سياست  ب و  کلينتون  ریاست جمهوری  سایه   ،(Renshon, 2014)ی«  طلبجاهزرگ،  »در 
 Renshon)، »فه  دکترین بوش«  (Renshon, 2004)پدرش: تحول جورج دبليو بوش«  

& Suedfeld, 2013)    و رنشون  استنلی  »ارزیابی  هاکتاباز  رهبران  شناختروانی  ی 
کلين   با  سياسی، بيل  و  حسين  صدام  پرونده  »کاریزمای   (Post, 2010)  تون« بررسی 

و ترامپ  دونالد  روانشناسی  در    (Post, 2019)«  هوادارانش  خطرناک،  مشخص  طور  به 
 . رندي گیم این رویکرد تحليلی قرار 

در حوزه تحليل سياست خارجی ایاالت متحده در قبال ایران نسبت به حج  گسترده  
متحد ایاالت  خارجی  سياست  حوزه  در  موجود  پژوهشی  و  ادبيات  معدود  موارد   قابله، 

دتوجه بيانگر  حدودی  تا  که  دارند  وجود  به  ی  متحده  ایاالت  خارجی  سياست  رگيری 
ایران در سياست    کننده ليتکم ی بزرگ و نقش ميانجی و  هاقدرتموضوعات مربوط به  

 

1. Benedict 

2. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture 

3. Adorno 

4. The Authoritarian Personality 

5. Tetlock 

6. Reychler 

7. Fred Greenstein 

8. Stanley Renshon 
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سياست   به  مربوط  پژوهشی  ادبيات  که  است  حالی  در  این  است.  متحده  ایاالت  خارجی 
ه در قبال ایران حج  بزرگی از تحقيقات مربوط به سياست خارجی  خارجی ایاالت متحد

ایاالت    در مه   جایگاه  به  توجه  با  که  موضوعی  است،  داده  اختصاص  خود  به  را  ایران 
بعنوان   قابل    ن یتریاصلمتحده  یک   و  بيست  قرن  ابتدای  و  بيست   قرن  ی  نيبش يپقدرت 

 است.
عنوان   با  موری«  »دونت  ایا»کتاب  خارجی  کتابی  سياست  ایران«  و  متحده    نسبتاً الت 
خا  سياست  تحوالت  مورد  در  انقالب  جامع  دوران  از  ایران  قبال  در  متحده  ایاالت  رجی 

بر   پایان دوره جورج بوش دوم است، کتابی که عالوه  ی روابط دو نگارع یوقااسالمی تا 
تصميمات   علل  بررسی  به  پردا  شده  اتخاذکشور  ه   ایران  قبال  در  آمریکا  سوی  خته  از 

ی  هادولتریکا و  . »الکس مایلز« در کتاب »سياست خارجی آم(Murray, 2009است )
مفهوم   بررسی  به  ی سرکش و رویکرد دولت کلينتون و بوش دوم در  هادولتسرکش« 

کتاب »جورج رایان«    .(Miles, 2013است )از جمله ایران توجه کرده    هادولتقبال این  
در قبال چين، کوبا و ایران« در ادامه رویکرد مایلز  ه  با عنوان »سياست خارجی آمریکا  

است خارجی آمریکا در قبال سه کشور ایران، چين و کوبا و ناکامی ایاالت  بر بررسی سي 
متحده در مواجه با این کشورها بعنوان کشورهای انقالبی متمرکز شده است. رویکردی  

ویت خاص این کشورها  که با توجه به ماهيت سياست خارجی آمریکا با عدم پذیرش ه
جهت تغيير رژی  در این کشورها تقویت    کننده را در  ثباتیبی  هااستي س   کندیمتالش  
 . (Ryan, 2018کند )

ایران  قبال  در  متحده  ایاالت  خارجی  سياست  پژوهشی  ادبيات  در  ه   دیگری  منابع 
بال  وجود دارند که به بررسی سياست خارجی یکی از روسای جمهور ایاالت متحده در ق 

ان »پرتاب تاس، دیپلماسی اوباما  اند. به طور مثال کتاب »تریتا پارسی« با عنوایران پرداخته
ی تحوالت سياست  نگارعیوقاکه عالوه بر    ردي گ یمی قرار  بنددستهدرباره ایران« در این  

روابط   این  در  موجود  موانع  و  طرف  دو  روابط  تحليل  به  ایران  قبال  در  پردازد  یم اوباما 
(Parsi, 2012)  نوان »ترامپ و ایران  در کتابی با ع   ی ابي افراس  کاوهو    انتصار   نادر . همچنين

از مهار تا تقابل« در همين راستا با مقایسه سياست اوباما و ترامپ به چرخش سنت سياسی  
می ترامپ  سوی  از  حداکثری  فشار  یا  تقابلی  سياست  سوی  به  ایران  به مهار  و  پردازند 
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دفاعی  هایاستراتژ نهایت  ی  در  و  ایران  توجه  هانهيزمممکن  دیپلماتيک  د ن کنیمی 
(Entessar & Afrasiabi, 2019). 

کتاب   داخلی،  منابع  ميان  مسدر  راست  س   یح ي »جنبش  از  کایآمر  ی خارج   استي و   »
 ري تأث ی جنبش راست مسيحی در آمریکا،  ري گ شکلی  هاشهیربه بررسی    یدي جمش  محمد

متحده   ایاالت  خارجی  سياست  بر  است   مشخصاًو  آن  پرداخته  دوم  بوش    دوران 
»(1394  ،یدي )جمش کتاب  از    کایآمر  یخارج   ستا ي س.  از  سپتامبر  ازدهی بعد    نيحس« 
او    ار ي دهش و سياست  بوش دوم  زمامداری  زمانی  بازه  در  را  آمریکا  ه  سياست خارجی 

  است ي سمقاله » .(1383  ار،ي )دهش  دهدیمموسوم به مبارزه با تروریس  را مورد بررسی قرار  
ا  ی خارج  قبال  در  بوش  واکر  جورج  دوم  س رانیدولت  ن   استي :  )سد  « (2004-8فوذ 

به   توجه  با  ایران  قبال  در  را  مهار  و  نفوذ  به سياست سنتی سد  دوم  بوش  کابينه  بازگشت 
بررسی  هاتیمحدود عراق  و  افغانستان  جنگ  از  پس  آمده  پيش  ساختاری    کند یمی 
»  ینقدو    یاسالم.  (1388  ،یزند  اقی)غرا مقاله  در  تحره   س   یابزار    ی خارج   استي و 
ا  کایامر قبال  راهبرد  نرایدر  برای  برجام  از  پس  حتی  ایران  تحری   سياست  منافع   »

و  اانهي خاورم بررسی  مورد  را  صهيونيستی(  )رژی   اسرائيل  مانند  متحدانش  و  آمریکا  ی 
 . (1395 ،یو نقد ی)اسالم دهندیمپژوهش قرار 

ب  نکهیا  با زیادی  تحليل  موارد  ميان  ارتباط  بررسی  و    جمهور   س يرئی  شناخت روانرای 
ندارد؛  تصميما وجود  ایران  مشخص  طور  به  و  خاص  کشور  قبال  در  وی    حال   ن یا  بات 

»در    ونهاوت  کیپاتر  دیوید گروگانکتاب  بحران  و  آمریکا  خارجی  در  سياست  گيری 
خارجی او در قبال    ی »کارتر« و تي  سياستشناخت روانایران« به شکل مشخص به بررسی  

 . (1393)هاوتون،  است  پرداختهگيری انقالب ایران و بحران گروگان
« دکترکتاب  روانشناس  نیدرک  استراتژ  یبوش:  ترور  یو  عصر    مجموعه «  س یدر 

و   پسر  بوش  دکترین  بررسی  به  که  است  مختلف  نویسندگان  از  ی  ها برداشتمقاالت 
خارجیشناختروان سياست  در  موجود  نادرست  )یموی    ی   & Renshonپردازد 

Suedfeld, 2013)  .رهبری قدرتمند جورج بوش« با بررسی دوران    در مقاله  نینستایگر«
پرداخته   او  رهبری  سبک  بررسی  به  جمهوری  ریاست  دوران  و  سياسی  رشد  کودکی، 

شناختی،   سبک  عاطفی،  و  اجتماعی  هوش  نظر  از  را  بوش  او  بعنوان  رگذاري تأثاست  ی 
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  مورد ی  گذاراستيس  اندازچش ی سياسی و  هامهارترفيت سازمانی،  سخنران عمومی، ظ
 .(Greenstein, 2008: 170–191)  استی قرار داده  ررسب

مورد    حال  ن یا  با  در  خاصی  اثر  انگليسی  منابع  جمهور    تأثيردر  روسای  شخصيت 
متحده دیده    ایاالت  ایران  قبال  در  کشور  این  خارجی  سياست    توان یملذا    شود ینمدر 

خارجی در عرصه  ی سياسی رهبران در سياست  شناس روانبيان کرد که رویکرد    گونهن یا
به ميزان کافی بدان پرداخته نشده  جهانی رویکردی بدیع و در حال رشد است که هنوز 

  توجه  قابل ایرانی، اثری  مداراناستي ساست و در ایران نيز به جز چند اثر محدود در مورد  
از آثار مرتبط    ک ي چيهه  در    سيالاست. عالوه بر آن رویکرد    در این حوزه توليد نشده

  رو ن یا از قرار نگرفته است و  استفاده موردی روسای جمهور شناسروانی  وگرافيبررسی با ب
 . شودیمبدیع محسوب 

ی از رویکرد تلفيقی بررسی شخصيت از  ري گبهرهرو نویسندگان این پژوهش با  از این 
بيوگرافی   تالش  شناخت روانطریق  منظر    کنندیمی  از  خصوصيات  شناختروانتا  ی، 
ب مختص  و  شخصيتی  کنند  استخراج  را  دوم  بوش  این    تینها  دره  ميان  احتمالی  ارتباط 

ی  شناختروان  کردیرو  خصایص روانی و تصميمات سياست خارجی او را بررسی نمایند.
رویکرد  استفاده  مورد  ،ABC  « نتایج«کنندهفعالیا  و  عقاید  ک   1،  بوسيله  است    آلبرت ه 

 شود. ادامه به شکل تفصيلی بيان می آمریکایی، ابداع شده است و در  شناسروان 2، س ي ال

 چارچوب نظری و روش پژوهش 
« نتایجکنندهفعال مدل  و  عقاید  عقالنی    « ،  »رفتاردرمانی  روش  مرکزی  و  اصلی  بخش 
اليس«    هيجانی«  در    شناسروان»آلبرت  موضوعی  هر  است؛  از  ماندرروانآمریکایی  ی 

 ,Neenan & Dryden)   ردي گ سوی روانشناسان این مکتب در درون این مدل جای می

از فلسفه    متأثررویکرد »رفتاردرمانی عقالنی هيجانی« اليس رویکردی    واقع  در.  (8 :2010
آن بر ناخودآگاه است.    ديتأک   ی علمی رویکرد روانکاوی وهایکاسترواقی و پاسخی به  

تکرار  مشاهده  با  آگاهی    اليس  وجود  با  افراد  در  و    آنهااشتباهات  معيوب  عقاید  به 
ی خود  درمانروانیی ضمنی، رویکرد  جولذتفلسفه رواقی و    راتي تأثتشان به عالوه  نادرس
و تفاسير نادرست از امور،    هاقضاوتی کرد. اليس بر این امر تاکيد دارد که  گذارهیپارا  

 

1. Activating Events, Beliefs, Consequences 

2. Albert Ellis 
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تفاسير کمال اتخاذمانند  به  منجر  فرد    گرایانه  در  روانی    در   ؛شودیمرویکردهای مخرب 
 Ellis et)  یيده تفسير موقعيت و نه خود موقعيت و حوادث استروان رنجوری، زا  واقع

al, 2009: 482). 
، عقاید و نتایج« در واقع مدل تحليل شخصيت رویکرد رفتاردرمانی  کنندهفعال مدل » 

برآیند   (C)فتار افراد یعنی نتایج  اليس است. بر این اساس، احساسات و ر  عقالنی هيجانی
به نظر    معموالًهستند. هرچند   (A)و مصائب    کنندهفعالدهای  درباره رویدا  (B)  آنهاعقاید  

ی  ده شکلهستند که به شکل مستقي  در    کنندهفعالکه این مصائب و رویدادهای    رسدیم
است که اليس اعتقاد  دخيل هستند. این در حالی    (C)به احساسات و رفتارها یا همان نتایج  

 .(Bernard, 2010: 46) نندي بیم (B)دارد افراد این رویدادها را با عينک عقاید 

آقای    به که  کنيد  تصور  مثال  درک    وزناضافهمشکل    Xطور  دارد،  پرخوری  و 
است که   این  آقای    شوندیمو غذاها موجب    هاین یري ش عمومی  و    Xکه  پرخوری  دچار 

  در شده است.   Xبيرونی یا عينی است که موجب مشکل آقای  شود و این عامل وزناضافه
بر اساس مدل اليس، عقاید و موضع    که  یحال  دراست؛    Cی  اصل  ولت مستقي   ع  A  واقع
موجب مصرف زیاد مواد غذایی در او    آنها نسبت به مواد غذایی و ميزان مصرف    Xآقای  

از مصرف    Xتفسير آقای    جستجو کرد یا  Bو    Aو علت اصلی را باید در ترکيب    شودیم
  از   شي ب عنوان امری عينی عامل مشکل مصرف  مواد غذایی را ب  توانینممواد خوراکی و  

اليس به شکل ساده بيان    .(Dryden, 2004: 2دانست )  Xمواد غذایی از سوی آقای    حد
این امری سوبژکتيو و مبتنی بر درک فاعل از وضعيت است و نتایج ه  با واسطه    کندیم

 .ندیآیمدرک سوژه یا عقاید بوجود  همين 
اليس ادعا   عقایدی که ما درباره جهان خودمان، دیگران و روابط که    کندیمآلبرت 

مان  پایه و مبنای اصلی تعریف هسته اصلی شخصيت   يکن یمیا کسب     ی سازیماجتماعی  
  یی هاها روشآنعقالنی یا غيرعقالنی باشد،    تواندیماست و البته از نظر اليس این عقاید  

تعر جامعه    کنندیم  فیرا  در  را  خود  نقش  ما  تفس   دادهایرو   ،يکن یم  درککه    ر ي را 
ارز   ،ي کنیم را  رو  مانیهاپاسخ  و  کرده   یابیرفتار  به  کن  یزندگ  یدادها یرا      ي انتخاب 
(Ellis et al, 2009: 499) . 

« مدل  در  رویکرد  کنندهفعالاو  و  نتایج«  و  عقاید  معروفش درمان روان،  شکل    ی  به 
خ به  بخشيدن  عينيت  بر  مبتنی  ساده  فرمولی  دنبال  به  در  مشخص  و درمانروانودآگاه  ی 
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و   تعليق  ابهام،  از  بر  ها یدگي چ ي پ فاصله گرفتن  است.  فروید  مکتب  روانکاوی  رویکرد  ی 
صریح،   تعریف  و  سادگی  علت  به  اليس  رویکرد  اساس  به  هابخش این  تبدیل  مدل  ی 

مطالعات   برای  مناسب  منظر  شناس روانابزاری  از  رهبران  شخصيت  تحليل  و  سياسی  ی 
مقاله است. این در حالی است که به علت ماهيت در دسترس نبودن موارد  نویسندگان این  

بيوگرافی  هاروشبرای   در  مهمی  مزیت  رویکرد  این  مصاحبه،  و  مشاهده  چون  یی 
 ی دارد.شناختروان

اب تدا مصادیق هر یک از عناصر برای عملياتی ساختن این روش در مورد بوش دوم، 
حوادث   یعنی  وکنندهفعالمدل  عقاید  شکل    ،  به  خروجی  و  شده  مشخص  نتایج  سپس 

بيان  شناختروانخصوصيات   دکترین  شودیمی  در  خصوصيات  این  آثار  نهایت  در   ،
 .شود یمبررسی  جمهور س يرئسياست خارجی و تصميمات این 

 ی شخصیت جورج بوش شناختروان بررسی 

سيابررسی خ  قدرت  ثروت،  مؤثر  ترکيب  بيانگر  نسل گذشته  پنج  بوش طی  و  انواده  سی 
ی مشخص را طی چند نسل بعنوان زمينه  هاارزشی از قواعد و  امجموعهمذهب است که  

سومين   و  چهل  بوش«  دبليو  »جورج  است.  داده  شکل  بوش  خانواده  هنجاری  و  ارزشی 
هربرت  جمهور  سي رئ »جورج  ارشد  فرزند  متحده  یکمين    ایاالت  و  چهل  بوش«  واکر 
موفق است.    دارهیسرمارونالد ریگان« و تاجر و  ایاالت متحده، معاون اول »  جمهور  س ي رئ

بانکدار موفق و سناتور اسبق ایاالت متحده است و نوه    1بوش   پرسکاتبوش پدر، فرزند  
–Rountree, 2011: 2)  استکارآفرین و صنعتگر آمریکایی    بوش  پرسکات  ساموئل

کليسای  که    (10 کشيش  و  وکيل  فرزند  نيز  اسقف )  2نِيل ي سکوپِي اِپ او    مز ي جی(  کليسای 
 است.  بوش تي اسم

در   اصلی  عناصر  از  یکی  یا  ر يگ شکل بررسی  عقاید  خانوادگی Bی  نظام  بررسی   ،
ی موروثی در ها سنت بوش بعنوان یک خانواده متمول و پرنفوذ است. نظام خانوادگی و  

به شکل    است که   همه مردان خانواده بوش   ی برا   ی ساس دو موضوع ا خانواده بوش بيانگر  
خارج    ی مال   ت يابتدا موفق  است.   شده ی مطرح م   در فضای خانوادگی   دف مداوم بعنوان ه 

خانوادگ  ثروت  عموم   ی، از  خدمات  حوزه  به  ورود  س   ی دوم  آن    ی بخش   است يکه  از 
 

1. Prescott Bush 
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ت  در مورد بوش اول و پدرش صادق اس   نکه ی موضوع عالوه بر ا   نی . ا شود ی محسوب م 
و   دوم  بوش  جورج  خصوصاً  او  پسران  مورد  بوش در  است   جب  صادق  ه  

 (McAdams, 2011: 74 ). 
و  بوش  ژنتيک جورج  با  مرتبط  عقاید، صفات شخصيتی  عامل  مؤثر در  عنصر دوم 

رفتارهای   شکل  به  که  است  زندگی  اوليه  در   شونده   تکرار دوران  کودکی  دوران  از 
است.  شده  آشکار  او  خصوص   سان ی نو ی وگراف يب   آنچه   شخصيت  از  مطرح    ات يبوش  او 

شوخ رر   ی فرد   ؛ اند کرده  اهل  بس   ی ک،  خوش   ار يو  و  است فعال  در    ی فرد  . گذران  که 
بوده است  کرده ی م   طنت يخانواده همواره ش  بعنوان دلقک خانواده مطرح  بوش دوم   . و 

به ارث برده است، صراحت و برونگرا   ات ياز خصوص   ی ار يبس  از مادرش   او  یی خود را 
  شخصيت دلقک   . ( McAdams, 2011: 16)   شود ی م   ده یوضوح د ه  به   ا بوش باربار در  

نویسان بوش بارها  یا به طور عام بازیگر روی صحنه که از سوی روانشناسان و بيوگرافی 
ی  شناخت روان مطرح شده است، بيانگر مجموعه از خصوصيات روانی مرتبط با این نقش  

اجتماعی  فراگير،  اشتياق  مانند  خصوصياتی  سلطه   است؛  اجتماعی،  بودن،  گری 
و  انگار سهل   ی، نيب خوش  عمو توجه ی ب ی  فضای  ی  ایجاد  نهایت  در  و  در    بخشفرح می 

پيرامون است. این خصوصيات برای بوش ه  در زمينه   و ه  فضای    وکار کسب محيط 
ایجاد  ها گام   منشأ سياسی   برای  مثبتی  است ها شبکه ی  بوده  مؤثر  اجتماعی    ی 

 (McAdams, 2011: 21 ). 
بوش از دوران  در زندگی    هاکنندهفعالیا    کنندهفعالش بعدی بررسی رویدادهای  بخ

عنصر   چهار  نویسندگان  است.  بيوگرافی    کنندهفعالکودکی  بررسی  از  ی  شناختروانرا 
خواهرش را به علت ابتال به سرطان خون    یدر کودک   : اول؛ بوشاندکردهبوش استخراج  

خواهر    1برادر و    4  ني پس از خواهر کوچکش راب  بوش  حال  ن یا  از دست داده است، با
ن که  است  داشته  پرجمعه   خانواده  م  یتي سبتاً  شکل  شود یمحسوب  به  که  موضوعی   ،

 (Marquez, 2005: 16–18).عمومی قابليت تروماتيزه شدن را داراست 
عنصر دوم غيبت مداوم پدر به علت مشاغل تجاری و البته سياسی و چهره عمومی او  

صر  به ایجاد حس دائمی عدم حضور پدر در زندگی بوش دوم شده است و عن که منجر  
بارابارا بوش، مادر بوش دوم، است که به    ري گسختسوم شخصيت اقتدارگرا، منضبط و  

و   قلدر  از دوران کودکی توصيف    حال  ن يع   درشکل شخصيتی  اطرافيان  از سوی  سنتی 
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)  شدهیم عاملFrank, 2007: 6–17است  نهایت  در  و  ميراث    (  و  خانوادگی  سنت 
آش انتظارات  به شکل  که  پدر  مادی  و  دوم  معنوی  بوش  زندگی  در  نانوشته  و    ظاهر کار 

بعنوان رویدادهای اصلی  اندشده . در واقع تمام تالش  اندشدهشناسایی    Aیا    کنندهفعال، 
نتایجی روانی است که در   بوش در ادامه حاصل رابطه متقابل ميان عناصر فوق به شکل 

 .اندشدهميمات و خصوصيات شخصيتی او ظاهر تص
خانوا  بوش به  توجه  تحصبا  دوران  خود  متمول  عال  هي اول   لي ده  مدارس  در  و    یرا 
است  یخصوص  بر جا   یلي در حوزه تحص   یکارنامه خوب  حال  ن یا  با  .گذرانده    ی از خود 

تالش است،  نمرات    یهانگذاشته  به  توجه  با  تگزاس  دانشگاه  در  حقوق  رشته  در  بوش 
دانشگاه    نشیي پا در  و  است  مانده  م  لیي ناکام  اس  وفقه   نکرده  در    حال  ن یا  با  .تعمل 
ا  MBAبه سراغ رشته    تینها به تالش  ن ی در هاروارد رفت که    ش یهاموضوع ه  کاماًل 
 مربوط بوده است.  یوکار خانوادگگرداندن کسب یبرا

 ز یدانش گر  اتي روح  بوش دوم با توجه به  یبرا  در دوران تحصيل  کنندهواقع فعال  در
  مدارش استي ثروتمند و سر  خشان پداست که کارنامه در  یگذرانش فشار مضاعفو خوش

یيللي التحص فارغو   دانشگاه  از  او  ا  یبرا  ی  همواره    نیا  .است  کردهیم   جادی پسر  موضوع 
 نسردرآورد  تیو در نها  یخلبان  یبوش دوم تکرار شده است، تالش بوش دوم برا  یبرا

ن   یبرا  یاز گارد مل   ت يهستند که وضع   یهمه و همه عوامل  تنامیدر جنگ و  افتني حضور 
بعنوان   اول  متما  کیبوش   ,Swansbrough)سازد  یم  ز یقهرمان جنگ و بوش دوم را 

2008: 27) . 
والد  اصلی  کنندهفعال انتظارات  نها  ن یکه  در  است    یمعنو  راثي م   تیو  اول  بوش 

منبعث از خانواده و حوادث    د ینظام عقا  یبوش دوم بر مبنا   ی موجب شد که ساختار زندگ
نتا  یزندگ به  منجر  با شخصم  جیاو  ارتباط  در  شوند.    ت ي شخص  دوم  بر    بوشبوش  دوم 
عقا  یمبنا نظام  برا  دیآنچه  اهداف  است  یبعنوان  فراه  کرده  آغاز جوان   ،او  تالش    یاز 

  ی ان اول زندگدور  حال  نیا  با  .کندیدرخشان آغاز م  یاکارنامه  جادیا  یرا برا  یاگسترده
  س  ي الکل ،یشغل  رات يي تغ  ؛شوندیمحسوب م یدوران سردرگم  یسالگ  بوش تا قبل از چهل

و   یهوش فرد  قیبوش از طر اماادامه دارد   ی سالاني و ناتمام گذاشتن اهداف تا م مبوش دو
  بال س ي سهام باشگاه ب   دیشود )خریم  یوکار شخص کسب  جادی موفق به ا  یاعتبار خانوادگ 
  شود یکه عماًل موجب م  ی نفت   ی هااو در حوزه شرکت  تيفعال   ن يرز( و همچنتگزاس رنج

بوش دوم همچنان به   حال ن ی ا با .کند ل ي کننده را تکمفعال  ای تظارات از ان ی بوش دوم بخش
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جلب م  دنبال  از  عبور  و  پدر  که  است  یو  راثي توجه  پدری  در  هابتي غ،  او  طوالنی  ی 
 .دیافزایمدوران کودکی بر آتش این اشتياق 

  ی ت دارد و اخطار او برابا ثبا  ی ت ياز ازدواج بوش دوم با لورا، همسرش که شخص  پس 
اعت  الکل  ادي اتمام  ا  یمذهب   راتيي تغ  ن يهمچن  ،به  با  مصادف  دوم  بوش  در  و    ن یکه  زمان 

از خدشه وارد شدن به اعتبار    ی نگران  ني و همچن  دهدیمشهور ر  م  یستي مالقات با اوانجل 
به    اد ي اعت   ی سالگ  بود موجب شد که بوش در چهل  گانیر ان معاون  پدرش که در آن زم

بگذاردال کنار  به طور کامل  را  اینکه    .(Mann, 2015: 21)  کل  بر  این وضعيت عالوه 
است،    کنندهاني ب لورا  همسرش  وسيله  به  بوش  باربارا  جایگاه  بازسازی  برای  بوش  تالش 

او از خود است،    داشتن   نگاهراضی    پدر و  توجه  جلببيانگر ادامه تالش بوش دوم برای  
و خوددارتر خود یعنی »جب    کوچکترداومش با برادر  موضوعی که همواره در رقابت م

 بوش« ادامه یافته است. 
تالش  مرحله رو  یهادوم  با  مواجه  ادامه  در  انتظارات    ایکننده  فعال  دادیبوش 
عقا  ی خانوادگ نظام  اساس  س  دیبر  عرصه  به  پ  یاس ي ورود  گذاشتن  جاو  در  پدر    یپا  یا 
فرماندار  تي موفق  .است دوره  دو  در  د  یاو  نهاتگزاس  برا  تیر  را  بوش    است یر  یراه 

م  یجمهور  موفق کندیهموار  از  پس  دوم  بوش  ر  زيانگشبه  تي .  انتخابات    است یدر 
  انه یگراواقع  کردی که عماًل با رو  کندیانتخاب م  نهيکاب  یرا برا   یاز افراد  یمي ت   ی،جمهور 

  بولتون   جانو    2رامسفلد  دونالد  ،1ی چن   ک یدحضور    .انه پدر در تضاد هستندکارو محافظه
  ی نشان از تالش بوش دوم برا  ،کار ناتمام پدرش  ل ي تکم  یحمله به عراق برا  ت یو در نها
 است.  یو راثي پدر و عبور از م  دي ی کسب تا
ناآگاه  در به  با توجه  مسائل سگسترده  یواقع بوش دوم    حال   ن يع   و در  یاسي اش در 

دانشگاه عمومیریرپذي تأث   ن يهمچن   ،یحوزه  تأث  ی  البته  اندا  ی ریرپذيو    ی ها شه یز 
گز  لیتبدی  ستي اوانجل برا  ی ا نهیبه  خصوصاً    یمنفعت  یهایالب  یرگذاري تأث  یمناسب 
جان  مثل  ی  کاران جوالن نومحافظه  .(Nadesan, 2010: 196)شود  یم  یل ي اسرائ  ی هایالب

و   جنگ  تزیولفوپل  بولتون  کنار  چن   یطلباندر  که    یمانند  بود  شده  موجب  رامسفلد  و 
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ایاالت    یمقابله با رفتار تهاجم  یدر برابر آنها برا  پاول  ني کالمانند    یانیگراواقع  ی هاتالش
 متحده در منطقه موفق نباشد. 

مبه     یراث ي م  جادیا  یگسترده او برا  یروان  یهابوش دوم و شکاف  یشخص  یهازهي انگ
س شده  ی،خارج  استي در  هز  موجب  با  متحده  ایاالت  که  رژ  نهیبود      یمردمش، 
شر  یست ي ون ي صه از  مهمش    یک ی  را  دشمنان  حس  یعنیاز  ماه   ن ي صدام  کند.    ت ي راحت 

به جزئ  یبرا  اول  یبرونگرا و عدم تما  ،یتکانش در مسائل موجب    یري گو عمق  اتي ورود 
  یانیپا  ی هاسپتامبر در روز   11پس از    یاو در روزها  یباال  ت ي محبوب  رغ یشده بود که عل 

را به    ی کرس  ن یا  ،کایآمر  ی جمهور  است یر  خیدر تار  تي محبوب   زاني م  نیترن یي از پا  ی کیبا  
 دموکرات واگذار کند. یاوباما

 است:  لی شامل موارد ذ دومبوش  تي منبعث از شخص ی اصل اتي خصوص 
طلبی: جورج بوش دوم رویکردی گشوده به تجربه نسبت به جهان  جویی و لذت* هيجان
تجربه ملموس    کند پيش  از درک جهان به این معنا که آگاهانه و ارادی تالش می  دارد به 

بر این اساس بوش همواره و در   پدر    برخالفی مختلف  ها حوزهو عينی آن دست زند. 
جذب   هيجان  سوی  به  پدرش    شودیمبيشتر  مانند  مستقل  امری  بعنوان  را  دستاوردها  و 

نوجوانی و جوانی،  اهشرارتو    هایگذران خوش،  کندینمدرک   ی بوش دوم در دوران 
دور  گذرانخوشسبک   در  انتخاباو  نهایت  در  و  الکل  به  اعتيادش  تحصيل،  تي     ان 

جویی در شخصيت بوش  ی هيجانهانشانه  توانیمی را  گذارهیسرمابعنوان مقصد    بالس ي ب
 . (McAdams, 2016: 59) دوم دانست

و   کودکی  در  بوش  تکانشی:  رفتار  به    نآ  از  پس *  ک مشکوک    -  یتوجهاختالل 
  ه يتخل  ی باال،ریپذسکیر  ر عدم تمایل او به انتزاعيات،ی آن دهانشانهی بود که  فعال ش ي ب

و   کودکی  سنين  در  او  پرخطر  و  کودکانه  رفتارهای  و  تکانشی  رفتارهای  بوسيله  انرژی 
 .(Frank, 2007: 24–27)است نوجوانی آشکار شده 
ی بيوگرافی، یکی از خصوصيات مه  بوش دوم عالقه او به  هاداده* برونگرایی: بر اساس  

است. روابط   دوستان  با  گسترده  معاشرت  و  مهمانی  و  شوخی  اجتماعی،  ارتباطات    و 
بعنوان    طورهمان خویشاوندان  ميان  در  بوش  شد  اشاره  دلقک  هایمهمان  کنندهگرمکه   ،

 خانواده و رئيس انجمن برادری مشهور بوده است. 
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ی،  طبعشو ی مشخص مانند اجتماعی بودن،  شناختروانا داشتن صفات  جورج بوش ب
ی متمول و با نفوذ  اخانوادهی در  کنندگلي تحمی و  ریپذسکیرپرحرفی، نداشتن تمرکز،  

و ه  در    کننده فعال، عالوه بر سنت خانوادگی که به شکل دوگانه، ه  در  شودیمزاده  
مشهور   و  موفق  پدری  دارد،  عقاید حضور  و    حال  ن يع   درکه  نظام  و    کارمحافظهجدی 

قرار گرفته است، وضعيت  متمرکز است. در کنار مادری   اقتدارگرا  ی  شناخت روانرک و 
آشکار است، بوش دوم با صفات روانی فوق با    کاماًلپراسترس بوش دوم در این ترکيب  
تالش   ابتدا  از  پدر  غياب  به  روانفرساطاقتتوجه  صفات  ميان  پيوند  برای  را  و یی  ی 

انوادگی به شکل نظام عقاید . این در حالی است که انتظارات خکندیمآغاز    هاکنندهفعال
دوم   بوش  روانی  ساختار  در  ه   جهان  با  مواجه  وسيله    ات ي خصوص  .اندشده  حکو 

بيوگرافی بوش یعنی هيجان  شخصيتی طلبی، رفتار تکانشی و جویی و لذتاستخراجی از 
بيانگتنهابهبرونگرایی   شخصيتی  یی  چرخه  و    ABCر  از    راتي تأث با    صرفاًنيستند  ناشی 
و به شکل تصميمات عمومی    شوندیم و نظام عقاید بوش ترکيب    کنندهفعالی  رویدادها

 .ابندییمو سياسی ظهور 
متمول و    ی اکننده )خانوادهفعال  یدادهایاز انتظارات و رو  یبي بوش دوم حاصل ترک  
و پروتستان از    دپوستي متمول، سف   یاخانواده  دیعقا  ظامناهداف و    ی( بر مبنامداراستي س

پتانساس  یفرزند ظاهراً  که  برا  یهاليت  را  بزرگ  یکشور  یراهبر  یالزم  ایاالت    یبه 
  شود یخاص موجب م  هایجریان  تیو حما  یخانوادگ  ازاتي امت   حال  ن یا  با  .متحده ندارد
  است یبه منصب ر  اهي و س  دي سف   کردیکار با روو محافظه  ی اطالع، تکانش ک   یتي که شخص 
گر را در  رانیو دو جنگ و (Helms, 2004: 51)کند  دايایاالت متحده دست پ یجمهور 
 کند.  جاد ی را در ایاالت متحده ا   ي عظ ی بحران اقتصاد کیو  انه ي خاورم

ی سیاست خارجی آمریکا در قبال ریگجهتتاثیر شخصیت جورج بوش در  
 ایران 

که   است  این  مقاله  اصلی  اصلعلپرسش  س  یشناخت روان  یل  بر    ی خارج  استي مؤثر 
اتهاجمی   قبال  در  پ  رانیبوش  نحوه  س   یکربنديو  در  چه    ن یا  یخارج  است ي آن  کشور 

نقش    هستند؟  یموارد فرضيه  حول  که  بوش    کنندهن ييتع پرسشی  خصوصيات شخصيتی 
به وسيله عوامل ساختاری سياست   دوم در سياست خارجی شکل گرفته است، نقشی که 
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بخش قبلی ذکر  که در    طورهمان  .شوندیمتعدیل    المللن يبو البته سياست    متحدهایاالت  
ميان  امجموعهشد   کنش  دره   نتایج  بعنوان  شخصيتی  خصوصيات  از  ی  هاکنندهفعالی 

در رویکرد اليس به    موردنظررا نتایج    آنها  توان یمکه    اندشده  مطرحروانی و نظام عقاید  
نتای به  توجه  با  آورد.  سياسی  شناختروانج  شمار  زندگی  از  مصادیقی  ارائه  با  ادامه  در  ی 

وم و تصميمات سياست خارجی او در قبال ایران، پاسخ پرسش اصلی را از طریق  بوش د
تعيين   ایران  قبال  در  دوم  بوش  تصميمات  و  شخصيتی  خصوصيات  ميان  ارتباط  بيان 

 .  ي کنیم
خارجی   سياست  عطف  نقاط  نویسندگان  نظر  متحاز  دوم    دهایاالت  بوش  دوران  در 

 موارد ذیل هستند: 
 ؛ سپتامبر 11 حادثه* 
 کاران، اسرائيل )رژی  صهيونيستی( و تاثير آن بر ایران؛ومحافظه* ن

 * حمله به افغانستان و عراق؛ 
 ی ایران.اهسته* پرونده 
ی  شناخت روانابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که نتایج حاصل از بخش تحليل    در

 1براون همخوانی دارد؛    MBTIهای دیگر همچون  ش با نتایج مطالعات در مدلجورج بو
سخنگوی کا     ،مک کلن   اسکاتدر کتاب »ریسک و راه حل« خود با اشاره به ادعای  

مشخص   شکل  به  و  حسی  برونگرای  یک  بعنوان  را  او  بوش،  جورج  دوران  در  سفيد 
مانند    کندیمتوصيف    2ESTPتيپ  خصوصياتی  با  یی،  گرامنفعتی،  ریپذسکیرکه 
نهایت رویکرد سي نيبخوشیی و  گراتجربه  ,Brown)  شودیماه و سفيد شناخته  ی و در 

2019: 150-165). 

 سپتامبر  11 حادثه -الف
، سياست خارجی بوش دوم را قبل از حادثه  ایاالت متحدهپژوهشگران سياست خارجی   

.  (Hastedt, 2014: 53–54د )کنن یمی  بنددسته  انهیگراواقعسپتامبر در ذیل سياست    11
  ک ي بالست  یهاخروج از معاهده ضد موشک  یبرا  خود را  لیسپتامبر تما  11بوش قبل از  

(ABM)  برا  نتون يکل  کردیرو  ن يهمچن   .اعالم کرد کنار    ن يبا چ   یهمکار  یو پدرش را 
 

1. Brown 

2. Extraverted, Sensing, Thinking, Perceiving 
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منافع ایاالت متحده در نظر گرفت. بوش    یبرا  ندهیفزا  ید یرا بعنوان تهد  ن يگذاشت و چ
ق پدر  »پ  ی ستیز  ط ي مح   یهاماني بال  موضع   وتو«ي ک  ماني مانند  و    یتهاجم   یه   اتخاذ کرد 

مورد  یستیز  ط ي مح   یهابحران عماًل  داد  دیترد  را  قرار  انکار   ,Cox & Stokes)  و 

2012: 481) . 

روان  منظر  از  موضوع  این  تقابل  اهميت  در  حادثه  این  مه   نقش  سياسی،  شناسی 
خار سياست  در  ساختار  و  حادثه  عامليت  از  قبل  است.  آمریکا  بر   11جی  عالوه  سپتامبر 

برفشارهای ساخت  مبتنی  نهادهای    اری  از سوی  و سنت حاک  در سياست خارجی  عرف 
وجود دارد    شدهین يبش ي پی تکراری و  هاتي وضعمختلف، کدهای مشخص رفتاری برای  

در   را  بوش  و خصوصيات شخصيتی  عامليت  نقش  موضوع  این  کاهشرگذاري تأثکه    ی 
نشانگان    هرچند   دهدیم از  ی بوش دوم در سياست خارج شناختروانشاهد  قبل  او   11ی 

جهت اصلی و رویکرد رئاليستی این سياست خارجی یا حضور    حال  ن ی ا  باسپتامبر هستي .  
 . (Croft, 2006: 100شود )یم همچنان حفظ   پاولو  س ی رای چون انیگراواقع

از حوادث   ما   11پس  به  با توجه  نبودن  سپتامبر  و  این حادثه  هيت غيرمنتظره و جدید 
و   مشخص  رئيس فقتوا   موردکدهای  نقش شخص  به    ،  او  روانی  و خصوصيات  جمهور 
مهمی مانند ميراث پدر   کنندهفعالکه اشاره شد،    طورهمان.  شودیمشکل بارزی پررنگ  

بوش  که    شودیمدر برابر نظام عقاید خانواده بوش برای کسب دستاورد اجتماعی موجب  
در   آشکار  شکل  به  را  شخصيتی  بدوهایري گ  ي تصم عناصر  سياسی  جدی  ی  موانع  ن 

گروه  یک  بردن  بين  از  برای  افغانستان  به  حمله  در  بوش  واکنش  کند.  اعمال  ساختاری 
به  شبه توجه  بدون  و    راتي تأثنظامی  را  هانهیهزآتی  هنگفت  ماهيت    توانیمی  بر  مبتنی 

موضو دانست،  بوش  تصميمات  با  تکانشی  که  او  جو جاني ه عی  برونگرایی  و  بوش  یی 
 با تروریس  و قرار گرفتن در مرکز توجهات همخوانی دارد. بعنوان قهرمان مبارزه 

منابع ادعا   به عراق    11که بوش قبل از حوادث    کنندیمبرخی از  سپتامبر قصد حمله 
برساند  به پایان    پيش از افغانستان را داشته است تا عمليات ناتمام پدرش را در برابر صدام

(Powaski, 2018: 110–111).  دليل تکميلی بر ماهيت    تواندیم ه  موضوعی که در ادام
بوش در سال از حادثه  شخصی سياست  بعد  موضوعی که موجب    11های  باشد.  سپتامبر 

تضعيف فشارهای ساختاری و باز شدن دست بوش در اقداماتش در خاورميانه شده است.  
پدر در    انهیگراواقعکارانه و  کند بر خالف رویکرد محافظهش میدر واقع بوش دوم تال 

 آليستی را در پيش گيرد.خاورميانه، سياستی پرریسک و ایده
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و همکاری ایران در    1بن«  نامه توافقدو نکته مه  در این ميان حائز اهميت است: اول »
  ایاالت متحده فی  در دولت اصالحات و دوم واکنش من   ایاالت متحدهموضوع افغانستان با  

ادعا    توانیمر محور شرارت. در واقع  نيت جمهوری اسالمی و قرار دادن ایران دبه حسن 
در   بوش  خارجی  سياست  در  اليس  مدل  از  منبعث  نقش خصوصيات شخصيتی  که  کرد 

که برای تداوم قرار گرفتن    شود یمقبال ایران آشکار است. برونگرایی بوش دوم موجب  
  رغ  یعلجویی  چنين ایجاد نقاط بحران برای ارضای حس هيجاندر مرکز توجهات، هم

ایران در موضوع    رفتار  ایران را در محور شرارت در کنار    11مثبت  افغانستان،  سپتامبر و 
موجود را تداوم بخشيد،   سکیپرری دیگری قرار دهد و وضعيت مبه ، پرتنش و هادولت

 . کندیماست خارجی آمریکا کمک وضعيتی که به او برای عبور از موانع ساختاری سي 

 ران یآن بر ا ری( و تاثیستیونیصه میرژ)  لیکاران، اسرائنومحافظه  -ب
پدر  یمیاز عناصر قد  یب يبوش ترک  یخارج  استي س   يت   یدیو عناصر جدش  در دولت 

نو  کایآمر  استي بودند که در س پمحافظهبه  بودند. مه   داي کاران شهرت  مهره    ن یترکرده 
انتخاب کرد  یچن   دچاری ربوش     ي ت بعنوان معاون اول خود  او را  ه بر عالو  .بود که بوش 

  ی ک ی   یچن   ن يشد؛ همچن   یمعرف  دیدفاع در دولت جد  ریبه عنوان وز  رامسفلد  دونالد  ی،چن
داشت به    ولمخالف با بوش ا  یکردی رو  که  کار راتندرو و نومحافظه  یهااز چهره  گرید

معرف دوم  ولفوکرد؛    یبوش  وزبعنوان    تزیپل  آمر  ریمعاون  مهم  کایدفاع  در    ینقش 
ع  مات ي تصم بوش در جنگ  افغانستان    ه ي لدولت  و   :Powaski, 2018)کرد  ایفا  عراق 

107). 
  ی انیموضوع است که جر نیا انگري ب کایدر آمری کارنومحافظه شهیمختصر اند ح ي توض
بتحول روابط  در  عمد  یگروه آنها    ؛شود میمحسوب    المللن يخواه  روشنفکران  تاً  از 

موکرات فاصله گرفتند و  خود در حزب د  براليقطاران لاز ه   یبه آرام  که  ی هستندهودی
نومحافظه  1971از   عنوان  نومحافظهبا  شدند.  مشهور  س کاران  در  با    یخارج   است ي کاران 

ناس  یات ي خصوص  نظامتوسعه  التیتما  س ،ي کالی راد  ،یمدع  س ي وناليچون  و    ، یگریطلبانه 
بدب  ییگراهجانب کی  ،ییاستثناگرا م  یهابز  ین ي و  جهان    سخپا  .شوندیشناخته  به  آنها 

ب  ک ي رشآنا   .(Peleg & Scham, 2007: 73–94)است    ی هژمون  جادی ا  المللن يروابط 

 

1. Bonn Agreement 
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استراتژ  فارغ مسائل  التزامنومحافظه  ،کیاز    اوانجليستی( )  ی مذهبو    کی دئولوژیا  یکاران 
 . (Rynhold, 2015: 44)دارند  ی ست ي وني صه   ی از رژ تیبه حما
نومحافظه  گانه سه  باید  کاران در سياایران، رژی  صهيونيستی و  را  ست خارجی بوش 

ه  از منظر متغيری وابسته و ه  متغيری مستقل نسبت به شخصيت بوش مورد بررسی قرار  
کاران بعنوان متغير وابسته به شخصيت در تي  سياست خارجی بوش  داد. انتخاب نومحافظه
  ی بوش برای تمایز از ميراث پدر در سياست شناخت روانبيانگر تالش  دوم عالوه بر اینکه  

ی شخصيتی بوش دوم  هایژگیوخارجی است بلکه در عمل به معنای به ظهور درآوردن  
رویکرد  مانند  به  آمریکا  در  خارجی  سياست  جریان  کدام  و  ایدئولوژی  کدام  است. 

مینومحافظه ه   ارضاکنندهتواند  کاران  و  روانی  با خصوصيات شخصيتی  نيازهای  جهت 
ار تکانشی باشد. رویکرد سياه و سفيد بوش دوم  جویی، برونگرایی و رفت بوش مانند هيجان

برای هاقضاوتدر   را  زیادی  مشترک  نقاط  او  برونگرایی  و  تجربه محوری  با  اخالقی  ی 
نومحافظه با  برای  همراهی  فراه   مرزبرونی  هاییماجراجوکارن  . در حالی که  کندیمی 

درش وجود داشت  در دوران پ  اسکوکرافتیی  گراواقعرویکردهای دیگر مانند آنچه در  
با   استها شاخصهعمال  تضاد  در  دوم  بوش  که    . ی شخصيتی  اندازه  همان  به  حال  این  با 
کاران برای بوش دوم جذاب هستند به همان اندازه ه  بوش دوم گزینه مناسبی  نومحافظه

جهت   جریان،  این  است.  رگذاري تأث برای  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سياست  بر  ی 
دوم،اطالعیب بوش  هيجان  ی  تکانشی،  گزینه  رفتارهای  را  بوش  برونگرایی،  و  جویی 

کاران برای حذف دشمنان رژی  صهيونيستی در منطقه ساخته بود.  مناسبی برای نومحافظه
نه به سمت  این امر موجب شده بود که بخشی از سياست خصمانه بوش دوم در خاورميا

 ایران بعنوان دشمن اصلی رژی  صهيونيستی نشانه رود. 

 عراق و  افغانستان به  حمله -پ
که اشاره شد بوش دوم پيش از حمله به افغانستان تمایل خود را برای حمله به    طورهمان

وجود   ادعای  یا  راهبردی  دقيق  محاسبات  از  فارغ  که  موضوعی  بود،  کرده  ابراز  عراق 
و شخصی  جمع  کشتاری  هاسالح روانی  مسائل  در  ریشه  نویسندگان  منظر  از  در عراق  ی 

از  دا یکی  با  مواجه  برای  دوم  بوش  تالش  اليس  مدل  مبنای  بر  موضوع  است.  شته 
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سياسی پدر به طور خاص در خاورميانه و    ی یعنی ميراثشناخترواندر مدل    هاکنندهفعال
 عراق و عبور از آن است. 

را    توانیمهمچنين    مادر در شخصيت  ا هنشانآن  روانی  نشانگان  غلبه  و  از حضور  ی 
نکته اصلی، این موضوع    حال  ن ی ا  بات که در غياب پدر شکل گرفته است.  بوش پسر دانس

کویت    است آزادسازی  از  پس  پدر  بوش  مثل    رغ یعلکه  دولت  بدنه  از  بخشی  فشار 
سياست    ی چن   کید بدنه  از  بخشی  متحدهو  رویکرد    ایاالت  اساس  در    انهیگراواقعبر 

فظ کرد. این موضوع عالوه بر تالش  گر در برابر ایران حسياست، صدام را بعنوان موازنه
 :Conte, 2008)بود صدام برای ترور بوش پدر در جریان بازدید از کویت موجب شده 

 ( که موضوع عراق برای بوش دوم تبدیل به موضوعی شخصی شود. 47
ب مواجه  و  صدام  کردن  ساقط  بوش  در  برای  آمریکا  سياست  مخالفان  به    انهي خاورما 

را به پایان نرسانده   تیمأمورعبور از آن است. در جایی که پدر    معنای فتح ميراث پدر و
تالش   دوم  بوش  اساس    کندیم است  اصلی  هاکنندهفعالبه    اشیروانی  هاییدارابر  ی 

کاران  لقه نومحافظهح  صدالبتهیعنی انتظارات خانوادگی و ميراث پدر واکنش نشان دهد و  
ه و حذف یکی از مخالفان رژی  صهيونيستی  ی را برای این حملاگستردهپيرامون او تالش  

 ذخایر نفتی جهان ه  بود انجام دادند.  ن یتربزرگیکی از  کنندهکنترلدر منطقه که  
این موضوع در حالی ر  داده است که ایاالت متحده درگير جنگ در افغانستان بوده  

  گرا واقع  انپردازهینظرپژوهشگران سياست خارجی، طيف ليبرال سياست امریکا و  و بدنه  
منافع   برای  عراق  به  حمله  منفی  تبعات  مورد  متحدهدر  داده    ایاالت  بودند  هشدار 

(McQueen, 2018: 7)  وجود اتهامات  بودن  واهی  از  فارغ  است  داده  ر   آنچه  لذا   .
از  جمع  کشتاری  هاسالح ترکيبی  عراق،  در  و هاحفرهی  دوم  بوش  شخصيتی  ی 
ی  اگستردهی  صهيونيستی است، موجی که تالش  کاران و البی رژی نومحافظهسوارموج

و   افغانستان  در  آمریکایی  نيروهای  درگيری  حال  این  با  داد.  انجام  ایران  به  حمله  برای 
 عراق موجب ایجاد موانع ساختاری برای بوش دوم جهت حمله به ایران شد.

 رانیا یاهسته  پرونده -ت
نتایج    و  دوم  بوش  شخصی  حاصلشناخت روانخصوصيات  موضوع   ی  در  اليس  مدل  از 

بيشتری آشکار  اهسته با وضوح  ایران  اینکه بوش    11. پس از  شودیمی  بر  سپتامبر عالوه 
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در    دهدیمدوم حسن نيت ایران را به شکل منفی در سخنرانی محور شرارت خود پاسخ  
  کند یمی ه  پيشنهاد معامله بزرگ ایران را رد  ا منطقهو مناسبات  ی  اهستهموضوع پرونده  

(Parsi, 2006: 11–17).    به منجر  ادامه  در  که  ادامه  اهسته  بستبن موضوعی  در  و  ی 
پرونده   غرب  اهستهبحران  و  ایران  ميان  پاسخ  شودیمی  که  است  این  مه   پرسش   .

نسشناختروان خارجی  سياست  تحليل  در  متعارف  پاسخ  و  بوش  ی  رویکرد  این  به  بت 
 چيست؟ 

کاری در دولت بوش دوم و آموزه ت نومحافظهدر غلبه سن   توانیمپاسخ متعارف را  
و  دوگانه اخالقی  با    دي سف  و  اهيسانگاری  که  دانست  خارجی  سياست  به  رویکرد  این 
پذیرش انگارمطلق هرگونه  باب  بستن  با  مسيحيت  و  ليبراليس   از  خاص  روایتی  ی 

را   دنظرمورتا از طریق ابزارهای نظامی و اقتصادی نظ   کندیمجود، تالش ی مو هایگرید
روابط   کند.    المللن يبدر  رژی   هالي تحل ایجاد  البی  نقش  بر  عالوه  دیگر  محتمل  ی 

و  ست ي ون ي صه منافع آمریکا  برای  نفت  اهميت  بر  این رژی ،  بر دشمنان  بر حذف و فشار  ی 
یی و گراواقعاز رویکردهای متعارف    کدامچي ه   حال  ن یا  با .  کندیم  دي تأک صاحبان قدرت  
تلقی    ایاالت متحدهی  مرزبرونی فوق را خدمتی برای منافع  هاجنگکا  ليبراليس  در آمری

است و توسل به    انیگراواقع. بره  زدن موازنه قوا در خاورميانه مخالف رویکرد  کنندینم
نظامی   مشی    رغ یعلابزار  مخالف  ملل  سازمان  روابط  هارالب ي لمخالفت  در  سنتی  ی 

 الملل است.بين 
نوی  حال  ن یا  با منظر  دالیل  از  به شناختروانسندگان،  دوم  بوش  گرایش  از  پيش  ی 

کاری و تلقی اوانجليستی از مسيحيت بعنوان علت مقدماتی موجب اتخاذ  اندیشه نومحافظه
نومحافظه از  تيمی  انتخاب  و  سياست  در  رویکرد  سياست  این  در  مشهور  خارجی  کاران 

مبنای   بر  دوم  بوش  است.  خهالي پتانسشده  و  ژنتيک  و  هوشی  با  ی  ارثی  صوصيات 
با  هاکنندهفعال رقابت  البته  و  بوش  خانوادگی  انتظارات  پدر،  ميراث  یعنی  خود  اصلی  ی 

مواجه   کوچکش  او  شود یمبرادر  همچنين  بعنوان    احتماالً.  را  مادر  شخصيتی  قلدری 
کرده   جذب  ناخودآگاه  در  مانند  الگویی  خود  شخصيتی  اصلی  خصوصيات  او  است. 

و رفتارهای تکانشی را در خدمت توليد ميراث جدید سياسی و    جوییبرونگرایی و هيجان
 . ردي گیمعبور از ميراث پدر به خدمت 
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نومحافظه مشی  بوش  انتخاب  عقاید  نظام  مجموعه  زایيده  )کاری  ژنتيک،  دوم 
ی اصلی )انتظارات  هاکنندهفعالای پاسخ به  ی والدین( برها ارزشی خانوادگی و  هاآموزه

پد ميراث  و  صافی  خانوادگی  از  سياسی  ایدئولوژی  انتخاب  روند  واقع  در  است.  ر( 
هایی که با پایين  ، صافیگذردیمجویی، برونگرایی و رفتارهای تکانشی بوش دوم  هيجان

 اهي سی ساده و  آوردن سطح انتزاع و پيچيدگی شناختی، بوش دوم را برای اتخاذ ایدئولوژ
وضعيت    توانیماتخاذ روشی اکتشافی  . این در حالی است که با  دینمایمترغيب    دي سف   و

محتملی را در نظر گرفت که دیگر روسای جمهور قبل و بعد بوش دوم یعنی کلينتون و  
او رفتارهای متفاوتی را بروز  ها تي موقع اوباما در   . این موضوع حتی در  دادندیمی مشابه 
ب نيز که  مورد  پدر  دارد ه  آشکار  ها قرابتوش  او  با  و خانوادگی  این  ی حزبی  و  است 

 تفاوت، تنها با تکيه بر حيات روانی بوش دوم قابل تبيين است. 

 یریگجهینت
در رویکرد نظری خود تالش کرده است تا با ایجاد فرمول عملياتی دقيق و    س يال  آلبرت
ی روانکاوانه را حل کند.  درمان رواند در  عميق، وضعيت معلق موجو  حال  ن يع  درساده و  

« )حوادث یا شرایط(  هاکنندهفعالپاسخ به »  دهد یمروان انسان ر   از منظر اليس آنچه در  
تاریخچه   در  که  است  »عقاید«  نام  به  ژنتيک  و  خانوادگی  عوامل  از  ترکيبی  طریق  از 

حک   افراد  از  اندشدهزندگی  تفسيری  به  منجر  تقابل  این  که    شود یم   هادهکنن فعال. 
ی هستند. این موضوع در جورج بوش  نتایج رفتاری، شناختی، حسی یا عاطف  جادکنندهیا

تيپ با  که  بوش  ژنتيکی  خصوصيات  است.  مشهود  و    MBTIبندی  بسيار  همخوانی  او 
، انتظارات  طلبسلطهیی مانند غياب پدر، مادر هاکنندهفعالهمبستگی وزینی دارد در کنار 

نابع ی از م ري گبهرهکه بوش با    شود یم راث اقتصادی و سياسی پدر موجب  خانوادگی و مي 
مخرب«،   »بایدهای  اليس  قول  به  و  وسواسی  رفتارهای  ایجاد  با  خود  ی  اگزارهژنتيکی 

 مرکزی را در روان خود ایجاد کند.
ی از ميراث روانی  ري گبهرهگزاره مرکزی در روان بوش دوم این گزاره است: باید با  

نوادگی را اجابت  نظام عقاید، عالوه بر فتح ميراث پدر و عبور از آن، انتظارات خامادر در 
ایجاد   روانی  التزام  یا  باید  این  برای  دوم  بوش  که  ه   روشی  به    کندیمکن .  بردن  پناه 
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برابر  نومحافظه پدر و  گراواقعکاری در  است،  ر یپذسکیریی سياسی  نظامی و سياسی  ی 
 محتاطانه را در سياست خارجی پيگيری کرده است. در حالی که پدرش رویکردی 

ی به شکل مشخص در تصميمات و رویکرد سياست  شناختروانناصر  عالوه بر اینکه ع 
 اندشده  آشکارخارجی بوش حاضر هستند، در تصميمات او در قبال ایران ه  این عناصر  

به   با توجه  به وسيله  شناختروانی عمده  خألهاو  او  کاران  نومحافظهو  ی سياسی  هایالبی 
ی  شناختروانظر نویسندگان، خصوصيات  از من   لذا  .اندشدهدر سياست آمریکا جهت داده  

  مات ي تصم بوش دوم با توجه به نقش مؤثر ریاست جمهوری و اختيارات گسترده آن در  
و بخشی    انددادهبدان جهت    هایالب. بخشی از عوامل ساختاری مانند  اندشدهبوش نمایان  

 . نداکردهساختاری مانند درگيری در عراق و افغانستان آن را تعدیل  از عوامل
مانند عدم موفقيت    اندشده  ظاهرنتایج عالوه بر اینکه در ساحت عمومی زندگی بوش  

ی  هایشوخو    پروایبدر تحصيل به علت ناتوانی در تمرکز، الکليس ، رفتارهای اجتماعی  
سياهاسک یرمداوم،   حيات  در   ... و  مالی  سياسی  ی  تصميمات  شکل  به  او    ظاهر سی 

ی نادرست، تهدید ایران  ها دادهتان و سپس به عراق بر اساس  . حمله سریع به افغانساندشده
و قرار دادن در ليست کشورهای محور شرارت و در نهایت رویکرد خصمانه در پرونده  

هيجاناهسته چون  صفاتی  حضور  بيانگر  لذتی  و  رفجویی  و  برونگرایی  تارهای  طلبی، 
دیگر خصوصيات   با  است، موضوعاتی که  در    مانند  شدهطرحتکانشی  ناتوانی  ناآگاهی، 

 .اندشده ب ي ترکتمرکز 
سياست خارجی بوش دوم برای    سالههشتادعا کرد که اگر دوران    توانیمدر پایان  

منظر  از  است،  نبوده  شخصی  خاورميانه  در  آمریکا  متحدان  و  صهيونيستی  رژی   البی 
ه نویسندگ نهایت  در  که  است  بوده  شخصی  ابتدا  در  موضوعی  دوم  بوش  برای  با  ان،    

است.   یافته  پایان  روانی  نفوذ    رات ي تأث   کهیحال   در ناکامی  برای  آن  ی المللن ي ب ناگوار 
 . آمریکا و مردم خاورميانه همچنان ادامه دارد.

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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