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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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مقاله پژوهشی

 --فصلنامه علمی پژوهشهای راهبردی سیاست ---------

تأثیر عام شخصیت ر تصمی یری سیاست خارجی :مطالعه
موردی سیاست خارجی جورج وش دو در قبال ایران
حسین پوراحمدي میبدي

علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری روابط بینالملل ،دانشگاه شططهید بهشططتی ،تهططران،
ایران

چکیده

خصوصيات شخصيتی او مانند هيجانطلبی ،رفتارهای تکانشی و برونگرایی استخراج گردیده است .نتایج
بيانگر تأثير تعيينکننده خصوصيات شخصيتی بوش در رویکرد کالن سياست خارجی دولتشتصميمات
مه مانند حمله به عراق و همچنين قرار دادن ایران در محور شرارت و پرونده هستهای است.

جورج بوش ،شخصیت.
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واژگان کلیدی سیاست خارجی آم یکا ،روانشناسی سیاسی ،جمهوری اسالمی ای ا ،
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جمهور بخش قابل توجهی از مطالعات روانشناسی سياسی را به خود اختصاص داده است؛ این پژوهش
در جستجوی یافتن تأثيرات روانشناختی زندگی جورج دبليو بوش و شخصيت او بر رویکرد کالن
سياست خارجی آمریکا و مشخصاً در قبال ایران است .چارچوب نظری در این پژوهش ،مدل «فعالکننده،
عقاید و نتایج» آلبرت اليس ،روانشناس آمریکایی است .این رویکرد با بررسی نقش حوادث و نحوه
تفسير آنها از سوی افراد به بررسی وضعيت روانی میپردازد .در واقع دادههای مورد استفاده ،دادههای
زندگينامههای بوش است که بر مبنای روشی تاریخی و طولی مورد بررسی قرار میگيرند .در ادامه با
تعيين مصادیق «فعالکننده»« ،عقاید» و «نتایج» چرخه روانشناختی بوش توصيف و تبيين شده است و

تاریخ پذیرش1400/12/07 :

انقالب ایران منجر به اتخاذ رویکردی تهاجمی در سياست خارجی آمریکا در قبال ایران شد ،موضوعی
که با تغيير هر یک از روسای جمهور شکل متفاوتی یافت .با توجه به این زمينه و نقش مه ریاست
جمهوری در سياست خارجی آمریکا و این موضوع که بررسی تحوالت زندگی و شخصيت روسای

تاریخ دریافت1400/09/27 :

محمد سلطانپور



استاد گروه مطالعات و سیاست منطقهای و جهانی ،دانشکده اقتصاد و
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مقدمه و طرح مسئله
انقالب اسالمی مردم ایران در سال  1357فصل جدیدی از سياستهای ایاالت متحده
آمریکا را در قبال نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران گشود که مشخصه اصلی آن ماهيت
تهاجمی و خصمانه است؛ با این حال هر چند سياست تهاجمی ایاالت متحده در قبال
جمهوری اسالمی ایران در طول بيش از چهار دهه تغييری کلی و بنيادی نداشته است اما با
تغيير روسای جمهور آمریکا ،شکل این سياستها و شدت و ضعف آن تغيير کرده است.
تغيير راهبردها و شدت و ضعف سياستهای خصمانه ایاالت متحده در قبال ایران
میتواند توجيهکننده تالش البیهای مختلف برای حمایت از کاندیداهای متفاوت در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد؛ موضوعی که تحت تأثير عوامل مختلف
ساختاری سياست داخلی ایاالت متحده یا سياست بينالملل شکل میگيرد .این در حالی
است که یکی از رویکردهای مه و تأثيرگذار در تحليل سياست بينالملل ،بررسی نقش
شخصيت و عوامل روانشناختی تصمي گيرندگان در حوزه سياست خارجی است و
میتوان بر مبنای سطح فردی به تحليل سياست تهاجمی مورد نظر پرداخت.
یکی از روسای جمهور بحثبرانگيز با سياست خارجی پرحاشيه« ،جورج دبليو
بوش» ،1چهل و سومين رئيس جمهور ایاالت متحده است که عالوه بر شروع دو جنگ
بزرگ افغانستان و عراق ،سياست خصمانه و تهاجمی آشکاری را در قبال جمهوری
اسالمی ایران اعمال کرد و عالوه بر عدم پاسخ مناسب به رویکرد مثبت ایران پس از
حوادث  11سپتامبر ( ،)Milani, 2006: 235–256ایران را در محور شرارت در کنار
دو کشور عراق و کره شمالی قرار داد (& Thompson, 2006: 307

.)Bronner

مسئله مرکزی در این پژوهش متأثر از سطح تحليل فردی در سياست خارجی ،بررسی
نقش عوامل فردی و روانشناختی بوش بر سياست خارجی تهاجمی او در قبال جمهوری
اسالمی ایران است.
فرضيه اصلی نقش تعيينکننده عوامل روانشناختی جورج بوش بر سياست خارجی
تهاجمی ایاالت متحده در قبال ایران در دوران ریاست جمهوری است؛ فرض بر این است
که سياستهای خارجی جورج بوش دوم تحت تأثير عامل مؤثر شخصيت و چرخه روانی
او قرار داشته است و این تأثير بوسيله عوامل ساختاری سياست داخلی آمریکا و سياست
1. George W. Bush

 | 176فصلنامه علمی پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |11شماره  | 40بهار 1401

بينالملل تعدیل شدهاند .همچنين پرسش اصلی پژوهش این است که علل اصلی
روانشناختی مؤثر بر سياست خارجی تهاجمی بوش در قبال ایران و نحوه پيکربندی آن
در سياست خارجی این کشور چه مواردی هستند؟
بررسی سياست خارجی ایاالت متحده بعنوان قدرت اصلی در قرن بيست و ابتدای قرن
جدید بخش مهمی از ادبيات رشته روابط بينالملل را به خود اختصاص داده است ،این
بررسیها متأثر از مکاتب متفاوت در روابط بينالملل ،جهتگيریها و سطوح تحليل
متمایزی داشته است .سطح تحليل خررد در روابط بينالملل ،آشکارا تحت تأثير
رویکردهای روانشناختی قرار داشته است؛ در واقع با حذف رویکرد «انتخاب عقالنی»
میتوان سطح تحليل خررد سياست خارجی را سطحی روانشناختی دانست که بر نقش
فرد در تصميمات سياست خارجی تأکيد دارد و از ابعاد مختلف روانشناختی مانند
شناخت ،شخصيت ،انگيزش و هيجان یا بررسی مرضی یا کلينيکال تصمي گيرندگان
سياست خارجی را مورد بررسی قرار میدهد ،این بررسیها به شکل عام «روانشناسی
سياسی» 1ناميده میشوند.
با این مقدمه بررسی روانشناختی سياست خارجی آمریکا به شکل عام و در قبال
جمهوری اسالمی ایران به شکل خاص ،پژوهشی کاربردی محسوب میشود که امکان
فه دقيقتر و پيشبينی تصميمات سياست خارجی ایاالت متحده را در قبال جمهوری
اسالمی ایران بيشازپيش فراه میسازد .روسای جمهور آمریکا با توجه به اختيارات
گستردهای که قانون اساسی ایاالت متحده در حوزه سياست خارجی فراه ساخته است
) (Peterson, 1994: 215-234آشکارا تصمي گيرندگان اصلی سياست خارجی
ایاالت متحده محسوب میشوند ،هرچند از سوی عوامل ساختاری به شکل مداوم محدود
میشوند.
نویسندگان در ادامه به بررسی نشانههای شخصيت در دکترین سياست خارجی جورج
بوش ،جهتگيریهای عمومی سياست خارجی او و در نهایت تصميمات بوش در قبال
ایران میپردازد .روند فوق در کنار همتایابی عوامل مؤثر ساختاری در کنار علل
روانشناختی و فردی مورد توجه قرار میگيرد .از اینرو که زمينه فه دقيقتری از عوامل
مؤثر بر تصميمات سياست خارجی را فراه آورد.
1. Political Psychology
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مروری بر پیشینه و ادبیات پژوهش
ادبيات پژوهش کنونی از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است؛ اول سنت روانشناسی
سياسی و بررسی شخصيت رهبران و دوم تحليل سياست خارجی ایاالت متحده در قبال
جمهوری اسالمی ایران و در نهایت پژوهشهایی که دارای همپوشانی در دو حوزه فوق
هستند.
روش مورد استفاده در این پژوهش به شکلی غيرمستقي  ،زیرمجموعه سنت «بيوگرافی
روانشناختی» 1قرار میگيرد .بيوگرافی روانشناختی از ابتدا تالشی بود برای ارتباط برقرار
کردن عِلّی ميان تجربيات کودکی و رفتار بزرگسالی در افراد که این رویکرد مشخص ًا
تحت تاثير آرا و نظرات «زیگموند فروید» قرار داشت .اولين و شاخصترین کار فروید
در این حوزه ،کتابی در مورد «لئوناردو داوینچی» 2بود .عالوه بر فروید نقش مه «هارولد
السول» 3با کتاب «آسيبشناسی روانشناختی و سياست» 4ه قابل توجه است؛ السول که
خود تحت تاثير آرای فروید در مورد شخصيت قرار داشت ،شخصيت سياسی را زایيده
انتقال امور شخصی به زندگی اجتماعی فرد میدانست .به طور مثال سياستمدارانی با
معضالت عاطفی درصدد جلب توجه رأیدهندگان در سطح کالن هستند (هاوتن:1396 ،
.)107-100
«ویليام مک گوایر» 5تقسي بندی نسبتاً جامعی از روش «بيوگرافی روانشناختی» در
روانشناسی سياسی انجام داده است ،او این روش را به دو دسته «انسانگرایانه» و «علمی»
با زیرمجموعه سطح تحليل خررد و کالن دستهبندی کرده است .در رویکرد انسانگرایانه،
تأثير عميق مجموعهای از عوامل بر یک مورد خاص بررسی میشود که در دو سطح خررد
(افراد) یا کالن (ملتها یا ماهيتهای تاریخی) انجام میشود .سطح خررد با عنوان
تاریخچه روانی یا بيوگرافی روانشناختی و سطح کالن با عنوان «شخصيت» ملی مطرح
است .مثالهای معروف رویکرد خررد انسانگرایانه ،اثر فروید در مورد داوینچی و جورج
1
و جورج در مورد وودرو ویلسون )1956( 6هستند و مثالِ در سطح کالن ،اثر «بندیکت»
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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( )1946در بررسی شخصيت ملی ژاپن 2است .در روش علمی ،پژوهشگر درگير
نمونهگيری و بررسی تأثير متغير مستقل که معموالً ابعادی از دوران کودکی بر متغير
وابسته (مجموعهای از خصایص روانی)میباشد ،است .مثال سطح خررد اثر مه «آدورنو»

3

( )1950با عنوان شخصيت اقتدارگرا 4و همچنين اثر «تتالک» )1981( 5در نوعشناسی
پيچيدگی شناختی است؛ در سطح کالن ه اثر «ریشلر» 6در مورد تفاوتهای ملی در
الگوهای تفکر دیپلماتيک قابل ذکر است (.(McGuire, 2004: 26–32
«فرد گرینستاین» 7در کتاب خود با عنوان «تفاوتهای ریاست جمهوری :سبکهای
متفاوت رهبری از روزولت تا اوباما» به بررسی بيوگرافی زندگی روسای جمهور ،زندگی
سياسی ،سبکهای شخصی روابط عمومی ،ظرفيتهای سازمانی ،مهارتهای سياسی،
چش اندازها ،سَبکِ شناختی و هوش اجتماعی پرداخته است (Greenstein, 2009:

 .)219–231عالوه بر گرینستاین« ،استنلی رنشون» 8و «جرالد پست» ه به بررسی
شخصيت از طریق بررسی بيوگرافی روسای جمهور پرداختهاند ،آثاری چون «اميدهای
بزرگ ،ریاست جمهوری کلينتون و سياست جاهطلبی» (« ،)Renshon, 2014در سایه
پدرش :تحول جورج دبليو بوش» (« ،)Renshon, 2004فه دکترین بوش» ( Renshon

 )& Suedfeld, 2013از استنلی رنشون و کتابهای «ارزیابی روانشناختی رهبران
سياسی ،با بررسی پرونده صدام حسين و بيل کلينتون» (« )Post, 2010کاریزمای
خطرناک ،روانشناسی دونالد ترامپ و هوادارانش» ( )Post, 2019به طور مشخص در
این رویکرد تحليلی قرار میگيرند.
در حوزه تحليل سياست خارجی ایاالت متحده در قبال ایران نسبت به حج گسترده
ادبيات پژوهشی موجود در حوزه سياست خارجی ایاالت متحده ،موارد معدود و قابل
توجهی وجود دارند که تا حدودی بيانگر درگيری سياست خارجی ایاالت متحده به
موضوعات مربوط به قدرتهای بزرگ و نقش ميانجی و تکميلکننده ایران در سياست
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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خارجی ایاالت متحده است .این در حالی است که ادبيات پژوهشی مربوط به سياست
خارجی ایاالت متحده در قبال ایران حج بزرگی از تحقيقات مربوط به سياست خارجی
در ایران را به خود اختصاص داده است ،موضوعی که با توجه به جایگاه مه ایاالت
متحده بعنوان اصلیترین قدرت قرن بيست و ابتدای قرن بيست و یک قابل پيشبينی
است.
کتاب «دونت موری» با عنوان «سياست خارجی ایاالت متحده و ایران» کتابی نسبتاً
جامع در مورد تحوالت سياست خا رجی ایاالت متحده در قبال ایران از دوران انقالب
اسالمی تا پایان دوره جورج بوش دوم است ،کتابی که عالوه بر وقایعنگاری روابط دو
کشور به بررسی علل تصميمات اتخاذ شده از سوی آمریکا در قبال ایران ه پرداخته
است (« .)Murray, 2009الکس مایلز» در کتاب «سياست خارجی آمریکا و دولتهای
سرکش» به بررسی مفهوم دولتهای سرکش و رویکرد دولت کلينتون و بوش دوم در
قبال این دولتها از جمله ایران توجه کرده است ( .)Miles, 2013کتاب «جورج رایان»
ه با عنوان «سياست خارجی آمریکا در قبال چين ،کوبا و ایران» در ادامه رویکرد مایلز
بر بررسی سياست خارجی آمریکا در قبال سه کشور ایران ،چين و کوبا و ناکامی ایاالت
متحده در مواجه با این کشورها بعنوان کشورهای انقالبی متمرکز شده است .رویکردی
که با توجه به ماهيت سياست خارجی آمریکا با عدم پذیرش هویت خاص این کشورها
تالش میکند سياستهای بیثبات کننده را در جهت تغيير رژی در این کشورها تقویت
کند (.)Ryan, 2018
منابع دیگری ه در ادبيات پژوهشی سياست خارجی ایاالت متحده در قبال ایران
وجود دارند که به بررسی سياست خارجی یکی از روسای جمهور ایاالت متحده در قبال
ایران پرداختهاند .به طور مثال کتاب «تریتا پارسی» با عنوان «پرتاب تاس ،دیپلماسی اوباما
درباره ایران» در این دستهبندی قرار میگيرد که عالوه بر وقایعنگاری تحوالت سياست
اوباما در قبال ایران به تحليل روابط دو طرف و موانع موجود در این روابط میپردازد
( .)Parsi, 2012همچنين نادر انتصار و کاوه افراسيابی در کتابی با عنوان «ترامپ و ایران
از مهار تا تقابل» در همين راستا با مقایسه سياست اوباما و ترامپ به چرخش سنت سياسی
مهار ایران به سوی سياست تقابلی یا فشار حداکثری از سوی ترامپ میپردازند و به
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استراتژیهای دفاعی ممکن ایران و در نهایت زمينههای دیپلماتيک توجه میکنند
(Afrasiabi, 2019

& .)Entessar

در ميان منابع داخلی ،کتاب «جنبش راست مسيحی و سياست خارجی آمریکا» از
محمد جمشيدی به بررسی ریشههای شکلگيری جنبش راست مسيحی در آمریکا ،تأثير
آن بر سياست خارجی ایاالت متحده و مشخصاً دوران بوش دوم پرداخته است

(جمشيدی .)1394 ،کتاب «سياست خارجی آمریکا بعد از یازده سپتامبر» از حسين
دهشيار ه سياست خارجی آمریکا را در بازه زمانی زمامداری بوش دوم و سياست او
موسوم به مبارزه با تروریس را مورد بررسی قرار میدهد (دهشيار .)1383 ،مقاله «سياست
خارجی دولت دوم جورج واکر بوش در قبال ایران :سياست سد نفوذ (»)2004-8
بازگشت کابينه بوش دوم به سياست سنتی سد نفوذ و مهار را در قبال ایران با توجه به
محدودیتهای ساختاری پيش آمده پس از جنگ افغانستان و عراق بررسی میکند
(غرایاق زندی .)1388 ،اسالمی و نقدی ه در مقاله «ابزار تحری و سياست خارجی
امریکا در قبال ایران » منافع سياست تحری ایران حتی پس از برجام برای راهبرد
خاورميانها ی آمریکا و متحدانش مانند اسرائيل (رژی صهيونيستی) را مورد بررسی و
پژوهش قرار میدهند (اسالمی و نقدی.)1395 ،
با اینکه موارد زیادی برای بررسی ارتباط ميان تحليل روانشناختی رئيس جمهور و
تصميمات وی در قبال کشور خاص و به طور مشخص ایران وجود ندارد؛ با این حال
دیوید پاتریک هاوتون در کتاب «سياست خارجی آمریکا و بحران گروگانگيری در
ایران» به شکل مشخص به بررسی روانشناختی «کارتر» و تي سياست خارجی او در قبال
انقالب ایران و بحران گروگانگيری پرداخته است (هاوتون.)1393 ،
کتاب «درک دکترین بوش :روانشناسی و استراتژی در عصر تروریس » مجموعه
مقاالت از نویسندگان مختلف است که به بررسی دکترین بوش پسر و برداشتهای
روانشناختی نادرست موجود در سياست خارجی وی میپردازد ( & Renshon
 .)Suedfeld, 2013گرینستاین در مقاله «رهبری قدرتمند جورج بوش» با بررسی دوران
کودکی ،رشد سياسی و دوران ریاست جمهوری به بررسی سبک رهبری او پرداخته
است او بوش را از نظر هوش اجتماعی و عاطفی ،سبک شناختی ،تأثيرگذاری بعنوان
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سخنران عمومی ،ظرفيت سازمانی ،مهارتهای سياسی و چش انداز سياستگذاری مورد
بررسی قرار داده است )2008: 170–191

.(Greenstein,

با این حال در منابع انگليسی اثر خاصی در مورد تأثير شخصيت روسای جمهور
ایاالت متحده در سياست خارجی این کشور در قبال ایران دیده نمیشود لذا میتوان
اینگونه بيان کرد که رویکرد روانشناسی سياسی رهبران در سياست خارجی در عرصه
جهانی رویکردی بدیع و در حال رشد است که هنوز به ميزان کافی بدان پرداخته نشده
است و در ایران نيز به جز چند اثر محدود در مورد سياستمداران ایرانی ،اثری قابل توجه
در این حوزه توليد نشده است .عالوه بر آن رویکرد اليس ه در هيچيک از آثار مرتبط
با بررسی بيوگرافی روانشناسی روسای جمهور مورد استفاده قرار نگرفته است و از اینرو
بدیع محسوب میشود.
از اینرو نویسندگان این پژوهش با بهرهگيری از رویکرد تلفيقی بررسی شخصيت از
طریق بيوگرافی روانشناختی تالش میکنند تا از منظر روانشناختی ،خصوصيات
شخصيتی مختص به بوش دوم را استخراج کنند و در نهایت ارتباط احتمالی ميان این
خصایص روانی و تصميمات سياست خارجی او را بررسی نمایند .رویکرد روانشناختی
مورد استفاده ،رویکرد  ABCیا «فعالکننده ،عقاید و نتایج» 1است که بوسيله آلبرت
اليس 2،روانشناس آمریکایی ،ابداع شده است و در ادامه به شکل تفصيلی بيان میشود.

چارچوب نظری و روش پژوهش
مدل «فعالکننده ،عقاید و نتایج» بخش اصلی و مرکزی روش «رفتاردرمانی عقالنی
هيجانی» «آلبرت اليس» روانشناس آمریکایی است؛ هر موضوعی در رواندرمانی از
سوی روانشناسان این مکتب در درون این مدل جای میگيرد ( Neenan & Dryden,
 .)2010: 8در واقع رویکرد «رفتاردرمانی عقالنی هيجانی» اليس رویکردی متأثر از فلسفه
رواقی و پاسخی به کاستیهای علمی رویکرد روانکاوی و تأکيد آن بر ناخودآگاه است.
اليس با مشاهده تکرار اشتباهات در افراد با وجود آگاهی آنها به عقاید معيوب و
نادرستشان به عالوه تأثيرات فلسفه رواقی و لذتجویی ضمنی ،رویکرد رواندرمانی خود
را پایهگذاری کرد .اليس بر این امر تاکيد دارد که قضاوتها و تفاسير نادرست از امور،
1. Activating Events, Beliefs, Consequences
2. Albert Ellis

 | 182فصلنامه علمی پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |11شماره  | 40بهار 1401

مانند تفاسير کمالگرایانه منجر به اتخاذ رویکردهای مخرب روانی در فرد میشود؛ در
واقع روان رنجوری ،زایيده تفسير موقعيت و نه خود موقعيت و حوادث است ( Ellis et
2009: 482

.)al,

مدل «فعالکننده ،عقاید و نتایج» در واقع مدل تحليل شخصيت رویکرد رفتاردرمانی
عقالنی هيجانی اليس است .بر این اساس ،احساسات و رفتار افراد یعنی نتایج ( )Cبرآیند
عقاید آنها ( )Bدرباره رویدادهای فعالکننده و مصائب ( )Aهستند .هرچند معموالً به نظر
میرسد که این مصائب و رویدادهای فعالکننده هستند که به شکل مستقي در شکلدهی
به احساسات و رفتارها یا همان نتایج ( )Cدخيل هستند .این در حالی است که اليس اعتقاد
دارد افراد این رویدادها را با عينک عقاید ( )Bمیبينند (2010: 46

.)Bernard,

به طور مثال تصور کنيد که آقای  Xمشکل اضافهوزن و پرخوری دارد ،درک
عمومی این است که شيرینیها و غذاها موجب میشوند که آقای  Xدچار پرخوری و
اضافهوزن شود و این عامل بيرونی یا عينی است که موجب مشکل آقای  Xشده است .در
واقع  Aعلت مستقي و اصلی  Cاست؛ در حالی که بر اساس مدل اليس ،عقاید و موضع
آقای  Xنسبت به مواد غذایی و ميزان مصرف آنها موجب مصرف زیاد مواد غذایی در او
میشود و علت اصلی را باید در ترکيب  Aو  Bجستجو کرد یا تفسير آقای  Xاز مصرف
مواد خوراکی و نمیتوان مواد غذایی را بعنوان امری عينی عامل مشکل مصرف بيش از
حد مواد غذایی از سوی آقای  Xدانست ( .)Dryden, 2004: 2اليس به شکل ساده بيان
میکند این امری سوبژکتيو و مبتنی بر درک فاعل از وضعيت است و نتایج ه با واسطه
همين درک سوژه یا عقاید بوجود میآیند.
آلبرت اليس ادعا میکند که عقایدی که ما درباره جهان خودمان ،دیگران و روابط
اجتماعی میسازی یا کسب میکني پایه و مبنای اصلی تعریف هسته اصلی شخصيتمان
است و البته از نظر اليس این عقاید میتواند عقالنی یا غيرعقالنی باشد ،آنها روشهایی
را تعریف میکنند که ما نقش خود را در جامعه درک میکني  ،رویدادها را تفسير
میکني  ،رفتار را ارزیابی کرده و پاسخهایمان را به رویدادهای زندگی انتخاب کني
(et al, 2009: 499

.)Ellis

او در مدل «فعالکننده ،عقاید و نتایج» و رویکرد رواندرمانی معروفش به شکل
مشخص به دنبال فرمولی ساده مبتنی بر عينيت بخشيدن به خودآگاه در رواندرمانی و
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فاصله گرفتن از ابهام ،تعليق و پيچيدگیهای رویکرد روانکاوی مکتب فروید است .بر
این اساس رویکرد اليس به علت سادگی و تعریف صریح ،بخشهای مدل تبدیل به
ابزاری مناسب برای مطالعات روانشناسی سياسی و تحليل شخصيت رهبران از منظر
نویسندگان این مقاله است .این در حالی است که به علت ماهيت در دسترس نبودن موارد
برای روشهایی چون مشاهده و مصاحبه ،این رویکرد مزیت مهمی در بيوگرافی
روانشناختی دارد.
برای عملياتی ساختن این روش در مورد بوش دوم ،ابتدا مصادیق هر یک از عناصر
مدل یعنی حوادث فعالکننده ،عقاید و سپس نتایج مشخص شده و خروجی به شکل
خصوصيات روانشناختی بيان میشود ،در نهایت آثار این خصوصيات در دکترین
سياست خارجی و تصميمات این رئيس جمهور بررسی میشود.

بررسی روانشناختی شخصیت جورج بوش
بررسی خ انواده بوش طی پنج نسل گذشته بيانگر ترکيب مؤثر ثروت ،قدرت سياسی و
مذهب است که مجموعهای از قواعد و ارزشهای مشخص را طی چند نسل بعنوان زمينه
ارزشی و هنجاری خانواده بوش شکل داده است« .جورج دبليو بوش» چهل و سومين
رئيس جمهور ایاالت متحده فرزند ارشد «جورج هربرت واکر بوش» چهل و یکمين
رئيس جمهور ایاالت متحده ،معاون اول «رونالد ریگان» و تاجر و سرمایهدار موفق است.
بوش پدر ،فرزند پرسکات بوش 1بانکدار موفق و سناتور اسبق ایاالت متحده است و نوه
ساموئل پرسکات بوش کارآفرین و صنعتگر آمریکایی است (–Rountree, 2011: 2

 )10که او نيز فرزند وکيل و کشيش کليسای اِپيسکوپِيل ِين( 2کليسای اسقفی) جيمز
اسميت بوش است.
بررسی یکی از عناصر اصلی در شکلگيری عقاید یا  ،Bبررسی نظام خانوادگی
بوش بعنوان یک خانواده متمول و پرنفوذ است .نظام خانوادگی و سنتهای موروثی در
خانواده بوش بيانگر دو موضوع اساسی برای همه مردان خانواده بوش است که به شکل
مداوم بعنوان هدف در فضای خانوادگی مطرح میشده است .ابتدا موفقيت مالی خارج
از ثروت خانوادگی ،دوم ورود به حوزه خدمات عمومی که سياست بخشی از آن
1. Prescott Bush
2. Episcopal Church
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محسوب میشود .این موضوع عالوه بر اینکه در مورد بوش اول و پدرش صادق است
در مورد پسران او خصوصاً جورج بوش دوم و جب بوش ه
( 2011: 74

صادق است

.)McAdams,

عنصر دوم مؤثر در عامل عقاید ،صفات شخصيتی مرتبط با ژنتيک جورج بوش و
دوران اوليه زندگی است که به شکل رفتارهای تکرار شونده از دوران کودکی در
شخصيت او آشکار شده است .آنچه بيوگرافینویسان بوش از خصوصيات او مطرح
کردهاند؛ فردی ررک ،اهل شوخی و بسيار فعال و خوشگذران است .فردی که در
خانواده همواره شيطنت میکرده و بعنوان دلقک خانواده مطرح بوده است .بوش دوم
بسياری از خصوصيات خود را از مادرش به ارث برده است ،صراحت و برونگرایی او
در باربارا بوش ه بهوضوح دیده میشود (  .)McAdams, 2011: 16شخصيت دلقک
یا به طور عام بازیگر روی صحنه که از سوی روانشناسان و بيوگرافی نویسان بوش بارها
مطرح شده است ،بيانگر مجموعه از خصوصيات روانی مرتبط با این نقش روانشناختی
است؛ خصوصياتی مانند اشتياق فراگير ،اجتماعی بودن ،سلطه گری اجتماعی،
خوشبينی ،سهلانگاری و بیتوجهی عمو می و در نهایت ایجاد فضای فرحبخش در
محيط پيرامون است .این خصوصيات برای بوش ه در زمينه کسبوکار و ه فضای
سياسی منشأ گامها ی مثبتی برای ایجاد شبکهها ی اجتماعی مؤثر بوده است
( .)McAdams, 2011: 21
بخش بعدی بررسی رویدادهای فعالکننده یا فعالکنندهها در زندگی بوش از دوران
کودکی است .نویسندگان چهار عنصر فعالکننده را از بررسی بيوگرافی روانشناختی
بوش استخراج کردهاند :اول؛ بوش در کودکی خواهرش را به علت ابتال به سرطان خون
از دست داده است ،با این حال بوش پس از خواهر کوچکش رابين  4برادر و  1خواهر
ه داشته است که نسبتاً خانواده پرجمعيتی محسوب میشود ،موضوعی که به شکل
عمومی قابليت تروماتيزه شدن را داراست ).(Marquez, 2005: 16–18
عنصر دوم غيبت مداوم پدر به علت مشاغل تجاری و البته سياسی و چهره عمومی او
که منجر به ایجاد حس دائمی عدم حضور پدر در زندگی بوش دوم شده است و عنصر
سوم شخصيت اقتدارگرا ،منضبط و سختگير بارابارا بوش ،مادر بوش دوم ،است که به
شکل شخصيتی قلدر و در عين حال سنتی از سوی اطرافيان از دوران کودکی توصيف
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میشده است ( )Frank, 2007: 6–17و در نهایت عامل سنت خانوادگی و ميراث
معنوی و مادی پدر که به شکل انتظارات آشکار و نانوشته در زندگی بوش دوم ظاهر
شدهاند ،بعنوان رویدادهای اصلی فعالکننده یا  Aشناسایی شدهاند .در واقع تمام تالش
بوش در ادامه حاصل رابطه متقابل ميان عناصر فوق به شکل نتایجی روانی است که در
تصميمات و خصوصيات شخصيتی او ظاهر شدهاند.
بوش با توجه به خانواده متمول خود دوران تحصيل اوليه را در مدارس عالی و
خصوصی گذرانده است .با این حال کارنامه خوبی در حوزه تحصيلی از خود بر جای
نگذاشته است ،تالشهای بوش در رشته حقوق در دانشگاه تگزاس با توجه به نمرات
پایينش ناکام مانده است و در دانشگاه یيل ه موفق عمل نکرده است .با این حال در
ال به تالشهایش
نهایت به سراغ رشته  MBAدر هاروارد رفت که این موضوع ه کام ً
برای گرداندن کسبوکار خانوادگی مربوط بوده است.
در واقع فعالکننده در دوران تحصيل برای بوش دوم با توجه به روحيات دانش گریز
و خوشگذرانش فشار مضاعفی است که کارنامه درخشان پدر ثروتمند و سياستمدارش
و فارغالتحصيلی او از دانشگاه یيل برای پسر ایجاد میکرده است .این موضوع همواره
برای بوش دوم تکرار شده است ،تالش بوش دوم برای خلبانی و در نهایت سردرآوردن
از گارد ملی برای حضور نيافتن در جنگ ویتنام همه و همه عواملی هستند که وضعيت
بوش اول بعنوان یک قهرمان جنگ و بوش دوم را متمایز میسازد ( Swansbrough,
27

.)2008:

فعالکننده اصلی که انتظارات والدین و در نهایت ميراث معنوی بوش اول است
موجب شد که ساختار زندگی بوش دوم بر مبنای نظام عقاید منبعث از خانواده و حوادث
زندگی او منجر به نتایج مشخص در ارتباط با شخصيت بوش دوم شوند .بوش دوم بر
مبنای آنچه نظام عقاید بعنوان اهداف برای او فراه کرده است ،از آغاز جوانی تالش
گستردهای را برای ایجاد کارنامهای درخشان آغاز میکند .با این حال دوران اول زندگی
بوش تا قبل از چهل سالگی دوران سردرگمی محسوب میشوند؛ تغييرات شغلی ،الکليس
بوش دوم و ناتمام گذاشتن اهداف تا ميانسالی ادامه دارد اما بوش از طریق هوش فردی و
اعتبار خانوادگی موفق به ایجاد کسبوکار شخصی میشود (خرید سهام باشگاه بيسبال
ال موجب میشود
تگزاس رنجرز) و همچنين فعاليت او در حوزه شرکتهای نفتی که عم ً
بوش دوم بخشی از انتظارات یا فعالکننده را تکميل کند .با این حال بوش دوم همچنان به
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دنبال جلب توجه پدر و عبور از ميراث وی است ،پدری که غيبتهای طوالنی او در
دوران کودکی بر آتش این اشتياق میافزاید.
پس از ازدواج بوش دوم با لورا ،همسرش که شخصيتی با ثبات دارد و اخطار او برای
اتمام اعتياد به الکل ،همچنين تغييرات مذهبی که در بوش دوم مصادف با این زمان و
مالقات با اوانجليستی مشهور ر میدهد و همچنين نگرانی از خدشه وارد شدن به اعتبار
پدرش که در آن زمان معاون ریگان بود موجب شد که بوش در چهل سالگی اعتياد به
الکل را به طور کامل کنار بگذارد ( .)Mann, 2015: 21این وضعيت عالوه بر اینکه
بيانکننده تالش بوش برای بازسازی جایگاه باربارا بوش به وسيله همسرش لورا است،
بيانگر ادامه تالش بوش دوم برای جلب توجه پدر و راضی نگاه داشتن او از خود است،
موضوعی که همواره در رقابت مداومش با برادر کوچکتر و خوددارتر خود یعنی «جب
بوش» ادامه یافته است.
مرحله دوم تالشهای بوش در ادامه مواجه با رویداد فعالکننده یا انتظارات
خانوادگی بر اساس نظام عقاید ورود به عرصه سياسی و گذاشتن پا در جای پای پدر
است .موفقيت او در دو دوره فرمانداری تگزاس در نهایت راه بوش را برای ریاست
جمهوری هموار میکند .بوش دوم پس از موفقيت شبهانگيز در انتخابات ریاست
ال با رویکرد واقعگرایانه
جمهوری ،تيمی از افرادی را برای کابينه انتخاب میکند که عم ً
و محافظهکارانه پدر در تضاد هستند .حضور دیک چنی ،1دونالد رامسفلد 2و جان بولتون
و در نهایت حمله به عراق برای تکميل کار ناتمام پدرش ،نشان از تالش بوش دوم برای
کسب تایيد پدر و عبور از ميراث وی است.
در واقع بوش دوم با توجه به ناآگاهی گستردهاش در مسائل سياسی و در عين حال
حوزه دانشگاهی ،همچنين تأثيرپذیری عمومی و البته تأثيرپذیری از اندیشههای
اوانجليستی تبدیل به گزینهای مناسب برای تأثيرگذاری البیهای منفعتی خصوصاً
البیهای اسرائيلی میشود ( .)Nadesan, 2010: 196جوالن نومحافظهکارانی مثل جان
بولتون و پل ولفویتز در کنار جنگطلبانی مانند چنی و رامسفلد موجب شده بود که

1. Dick Cheney
2. Donald Rumsfeld

تأثیر عامل شخصیت بر تصمیمگیري سیاست خارجی :مطالعه موردي  | ...پوراحمدي میبدي و سلطانپور| 187

تالشهای واقعگرایانی مانند کالين پاول در برابر آنها برای مقابله با رفتار تهاجمی ایاالت
متحده در منطقه موفق نباشد.
انگيزههای شخصی بوش دوم و شکافهای روانی گسترده او برای ایجاد ميراثی مبه
در سياست خارجی ،موجب شده بود که ایاالت متحده با هزینه مردمش ،رژی
صهيونيستی را از شر یکی از دشمنان مهمش یعنی صدام حسين راحت کند .ماهيت
تکانشی ،برونگرا و عدم تمایل او برای ورود به جزئيات و عمقگيری در مسائل موجب
شده بود که علیرغ محبوبيت باالی او در روزهای پس از  11سپتامبر در روزهای پایانی
با یکی از پایينترین ميزان محبوبيت در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا ،این کرسی را به
اوبامای دموکرات واگذار کند.
خصوصيات اصلی منبعث از شخصيت بوش دوم شامل موارد ذیل است:
* هيجانجویی و لذت طلبی :جورج بوش دوم رویکردی گشوده به تجربه نسبت به جهان
دارد به این معنا که آگاهانه و ارادی تالش میکند پيش از درک جهان به تجربه ملموس
و عينی آن دست زند .بر این اساس بوش همواره و در حوزههای مختلف برخالف پدر
بيشتر به سوی هيجان جذب میشود و دستاوردها را بعنوان امری مستقل مانند پدرش
درک نمیکند ،خوشگذرانیها و شرارتهای بوش دوم در دوران نوجوانی و جوانی،
سبک خوشگذران او در دوران تحصيل ،اعتيادش به الکل و در نهایت انتخاب تي
بيسبال بعنوان مقصد سرمایهگذاری را میتوان نشانههای هيجانجویی در شخصيت بوش
دوم دانست (.)McAdams, 2016: 59
* رفتار تکانشی :بوش در کودکی و پس از آن مشکوک به اختالل ک توجهی -
بيشفعالی بود که نشانههای آن در عدم تمایل او به انتزاعيات ،ریسکپذیری باال ،تخليه
انرژی بوسيله رفتارهای تکانشی و رفتارهای کودکانه و پرخطر او در سنين کودکی و
نوجوانی آشکار شده است )2007: 24–27

.(Frank,

* برونگرایی :بر اساس دادههای بيوگرافی ،یکی از خصوصيات مه بوش دوم عالقه او به
روابط و ارتباطات اجتماعی ،شوخی و مهمانی و معاشرت گسترده با دوستان است.
همانطور که اشاره شد بوش در ميان خویشاوندان بعنوان گرمکننده مهمانیها ،دلقک
خانواده و رئيس انجمن برادری مشهور بوده است.
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جورج بوش با داشتن صفات روانشناختی مشخص مانند اجتماعی بودن ،شو طبعی،
پرحرفی ،نداشتن تمرکز ،ریسکپذیری و تحميلکنندگی در خانوادهای متمول و با نفوذ
زاده میشود ،عالوه بر سنت خانوادگی که به شکل دوگانه ،ه در فعالکننده و ه در
نظام عقاید حضور دارد ،پدری موفق و مشهور که در عين حال جدی و محافظهکار و
متمرکز است .در کنار مادری رک و اقتدارگرا قرار گرفته است ،وضعيت روانشناختی
ال آشکار است ،بوش دوم با صفات روانی فوق با
پراسترس بوش دوم در این ترکيب کام ً
توجه به غياب پدر از ابتدا تالش طاقتفرسایی را برای پيوند ميان صفات روانی و
فعالکنندهها آغاز میکند .این در حالی است که انتظارات خانوادگی به شکل نظام عقاید
و وسيله مواجه با جهان ه در ساختار روانی بوش دوم حک شدهاند .خصوصيات
شخصيتی استخراجی از بيوگرافی بوش یعنی هيجانجویی و لذتطلبی ،رفتار تکانشی و
برونگرایی بهتنهایی بيانگر چرخه شخصيتی  ABCنيستند و صرفاً با تأثيرات ناشی از
رویدادهای فعالکننده و نظام عقاید بوش ترکيب میشوند و به شکل تصميمات عمومی
و سياسی ظهور مییابند.
بوش دوم حاصل ترکيبی از انتظارات و رویدادهای فعالکننده (خانوادهای متمول و
سياستمدار) بر مبنای اهداف و نظام عقاید خانوادهای متمول ،سفيدپوست و پروتستان از
فرزندی است که ظاهراً پتانسيلهای الزم را برای راهبری کشوری به بزرگی ایاالت
متحده ندارد .با این حال امتيازات خانوادگی و حمایت جریانهای خاص موجب میشود
که شخصيتی ک اطالع ،تکانشی و محافظهکار با رویکرد سفيد و سياه به منصب ریاست
جمهوری ایاالت متحده دست پيدا کند ( )Helms, 2004: 51و دو جنگ ویرانگر را در
خاورميانه و یک بحران اقتصادی عظي را در ایاالت متحده ایجاد کند.

تاثیر شخصیت جورج بوش در جهتگیری سیاست خارجی آمریکا در قبال
ایران
پرسش اصلی مقاله این است که علل اصلی روانشناختی مؤثر بر سياست خارجی
تهاجمی بوش در قبال ایران و نحوه پيکربندی آن در سياست خارجی این کشور چه
مواردی هستند؟ پرسشی که حول فرضيه نقش تعيينکننده خصوصيات شخصيتی بوش
دوم در سياست خارجی شکل گرفته است ،نقشی که به وسيله عوامل ساختاری سياست
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ایاالت متحده و البته سياست بينالملل تعدیل میشوند .همانطور که در بخش قبلی ذکر
شد مجموعهای از خصوصيات شخصيتی بعنوان نتایج دره کنش ميان فعالکنندههای
روانی و نظام عقاید مطرح شدهاند که میتوان آنها را نتایج موردنظر در رویکرد اليس به
شمار آورد .با توجه به نتایج روانشناختی در ادامه با ارائه مصادیقی از زندگی سياسی
بوش د وم و تصميمات سياست خارجی او در قبال ایران ،پاسخ پرسش اصلی را از طریق
بيان ارتباط ميان خصوصيات شخصيتی و تصميمات بوش دوم در قبال ایران تعيين
میکني .
از نظر نویسندگان نقاط عطف سياست خارجی ایاالت متحده در دوران بوش دوم
موارد ذیل هستند:
* حادثه  11سپتامبر؛
* نومحافظهکاران ،اسرائيل (رژی صهيونيستی) و تاثير آن بر ایران؛
* حمله به افغانستان و عراق؛
* پرونده هستهای ایران.
در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که نتایج حاصل از بخش تحليل روانشناختی
1
جورج بوش با نتایج مطالعات در مدلهای دیگر همچون  MBTIهمخوانی دارد؛ براون
در کتاب «ریسک و راه حل» خود با اشاره به ادعای اسکات مک کلن ،سخنگوی کا
سفيد در دوران جورج بوش ،او را بعنوان یک برونگرای حسی و به شکل مشخص
تيپ ESTP2توصيف میکند که با خصوصياتی مانند ریسکپذیری ،منفعتگرایی،
تجربهگرایی و خوشبينی و در نهایت رویکرد سياه و سفيد شناخته میشود (Brown,

.)2019: 150-165

الف -حادثه  11سپتامبر
پژوهشگران سياست خارجی ایاالت متحده ،سياست خارجی بوش دوم را قبل از حادثه
 11سپتامبر در ذیل سياست واقعگرایانه دستهبندی میکنند (.)Hastedt, 2014: 53–54
بوش قبل از  11سپتامبر تمایل خود را برای خروج از معاهده ضد موشکهای بالستيک
( )ABMاعالم کرد .همچنين رویکرد کلينتون و پدرش را برای همکاری با چين کنار
1. Brown
2. Extraverted, Sensing, Thinking, Perceiving

 | 190فصلنامه علمی پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |11شماره  | 40بهار 1401

گذاشت و چين را بعنوان تهدیدی فزاینده برای منافع ایاالت متحده در نظر گرفت .بوش
در قبال پيمانهای محيط زیستی مانند «پيمان کيوتو» ه موضعی تهاجمی اتخاذ کرد و
ال مورد تردید و انکار قرار داد ( Cox & Stokes,
بحرانهای محيط زیستی را عم ً
.)2012: 481

اهميت این موضوع از منظر روانشناسی سياسی ،نقش مه این حادثه در تقابل
عامليت و ساختار در سياست خارجی آمریکا است .قبل از حادثه  11سپتامبر عالوه بر
فشارهای ساختاری مبتنی بر عرف و سنت حاک در سياست خارجی از سوی نهادهای
مختلف ،کدهای مشخص رفتاری برای وضعيتهای تکراری و پيشبينیشده وجود دارد
که این موضوع نقش عامليت و خصوصيات شخصيتی بوش را در تأثيرگذاری کاهش
میدهد هرچند شاهد نشانگان روانشناختی بوش دوم در سياست خارجی او قبل از 11
سپتامبر هستي  .با این حال جهت اصلی و رویکرد رئاليستی این سياست خارجی یا حضور
واقعگرایانی چون رایس و پاول همچنان حفظ میشود (2006: 100

.)Croft,

پس از حوادث  11سپتامبر با توجه به ماهيت غيرمنتظره و جدید این حادثه و نبودن
کدهای مشخص و مورد توافق ،نقش شخص رئيس جمهور و خصوصيات روانی او به
شکل بارزی پررنگ میشود .همانطور که اشاره شد ،فعالکننده مهمی مانند ميراث پدر
در برابر نظام عقاید خانواده بوش برای کسب دستاورد اجتماعی موجب میشود که بوش
عناصر شخصيتی را به شکل آشکار در تصمي گيریهای سياسی بدون موانع جدی
ساختاری اعمال کند .واکنش بوش در حمله به افغانستان برای از بين بردن یک گروه
شبهنظامی بدون توجه به تأثيرات آتی و هزینههای هنگفت را میتوان مبتنی بر ماهيت
تکانشی تصميمات بوش دانست ،موضوعی که با هيجانجویی بوش و برونگرایی او
بعنوان قهرمان مبارزه با تروریس و قرار گرفتن در مرکز توجهات همخوانی دارد.
برخی از منابع ادعا میکنند که بوش قبل از حوادث  11سپتامبر قصد حمله به عراق
پيش از افغانستان را داشته است تا عمليات ناتمام پدرش را در برابر صدام به پایان برساند
( .)Powaski, 2018: 110–111موضوعی که در ادامه میتواند دليل تکميلی بر ماهيت
شخصی سياست بوش در سالهای بعد از حادثه  11سپتامبر باشد .موضوعی که موجب
تضعيف فشارهای ساختاری و باز شدن دست بوش در اقداماتش در خاورميانه شده است.
در واقع بوش دوم تالش میکند بر خالف رویکرد محافظهکارانه و واقعگرایانه پدر در
خاورميانه ،سياستی پرریسک و ایدهآليستی را در پيش گيرد.
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دو نکته مه در این ميان حائز اهميت است :اول «توافقنامه بن» 1و همکاری ایران در
موضوع افغانستان با ایاالت متحده در دولت اصالحات و دوم واکنش منفی ایاالت متحده
به حسننيت جمهوری اسالمی و قرار دادن ایران در محور شرارت .در واقع میتوان ادعا
کرد که نقش خصوصيات شخصيتی منبعث از مدل اليس در سياست خارجی بوش در
قبال ایران آشکار است .برونگرایی بوش دوم موجب میشود که برای تداوم قرار گرفتن
در مرکز توجهات ،همچنين ایجاد نقاط بحران برای ارضای حس هيجانجویی علیرغ
رفتار مثبت ایران در موضوع  11سپتامبر و افغانستان ،ایران را در محور شرارت در کنار
دولتهای دیگری قرار دهد و وضعيت مبه  ،پرتنش و پرریسک موجود را تداوم بخشيد،
وضعيتی که به او برای عبور از موانع ساختاری سياست خارجی آمریکا کمک میکند.

ب -نومحافظهکاران ،اسرائیل (رژیم صهیونیستی) و تاثیر آن بر ایران
تي سياست خارجی بوش ترکيبی از عناصر قدیمی در دولت پدرش و عناصر جدیدی
بودند که در سياست آمریکا به نومحافظهکاران شهرت پيدا کرده بودند .مه ترین مهره
تي بوش ریچارد چنی بود که بوش او را بعنوان معاون اول خود انتخاب کرد .عالوه بر
چنی ،دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع در دولت جدید معرفی شد؛ همچنين چنی یکی
دیگر از چهرههای تندرو و نومحافظهکار را که رویکردی مخالف با بوش اول داشت به
بوش دوم معرفی کرد؛ پل ولفویتز بعنوان معاون وزیر دفاع آمریکا نقش مهمی در
تصميمات دولت بوش در جنگ عليه عراق و افغانستان ایفا کرد ( Powaski, 2018:
.)107

توضيح مختصر اندیشه نومحافظهکاری در آمریکا بيانگر این موضوع است که جریانی
تحولخواه در روابط بينالملل محسوب میشود؛ آنها گروهی از روشنفکران عمدتاً
یهودی هستند که به آرامی از ه قطاران ليبرال خود در حزب دموکرات فاصله گرفتند و
از  1971با عنوان نومحافظهکاران مشهور شدند .نومحافظهکاران در سياست خارجی با
خصوصياتی چون ناسيوناليس مدعی ،رادیکاليس  ،تمایالت توسعهطلبانه و نظامیگری،
استثناگرایی ،یکجانبهگرایی و بدبينی هابزی شناخته میشوند .پاسخ آنها به جهان
آنارشيک روابط بينالملل ایجاد هژمونی است (.)Peleg & Scham, 2007: 73–94

1. Bonn Agreement
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فارغ از مسائل استراتژیک ،نومحافظهکاران التزامی ایدئولوژیک و مذهبی (اوانجليستی)
به حمایت از رژی صهيونيستی دارند (2015: 44

.)Rynhold,

سهگانه ایران ،رژی صهيونيستی و نومحافظهکاران در سياست خارجی بوش را باید
ه از منظر متغيری وابسته و ه متغيری مستقل نسبت به شخصيت بوش مورد بررسی قرار
داد .انتخاب نومحافظه کاران بعنوان متغير وابسته به شخصيت در تي سياست خارجی بوش
دوم عالوه بر اینکه بيانگر تالش روانشناختی بوش برای تمایز از ميراث پدر در سياست
خارجی است بلکه در عمل به معنای به ظهور درآوردن ویژگیهای شخصيتی بوش دوم
است .کدام ایدئولوژی و کدام جریان سياست خارجی در آمریکا به مانند رویکرد
نومحافظهکاران میتواند ارضاکننده نيازهای روانی و ه جهت با خصوصيات شخصيتی
بوش مانند هيجانجویی ،برونگرایی و رفتار تکانشی باشد .رویکرد سياه و سفيد بوش دوم
در قضاوتها ی اخالقی با تجربه محوری و برونگرایی او نقاط مشترک زیادی را برای
همراهی با نومحافظهکارن برای ماجراجوییهای برونمرزی فراه میکند .در حالی که
رویکردهای دیگر مانند آنچه در واقعگرایی اسکوکرافت در دوران پدرش وجود داشت
عمال با شاخصههای شخصيتی بوش دوم در تضاد است .با این حال به همان اندازه که
نومحافظه کاران برای بوش دوم جذاب هستند به همان اندازه ه بوش دوم گزینه مناسبی
برای این جریان ،جهت تأثيرگذاری بر سياست خارجی ایاالت متحده آمریکا است.
بیاطالعی بوش دوم ،رفتارهای تکانشی ،هيجانجویی و برونگرایی ،بوش را گزینه
مناسبی برای نومحافظه کاران برای حذف دشمنان رژی صهيونيستی در منطقه ساخته بود.
این امر موجب شده بود که بخشی از سياست خصمانه بوش دوم در خاورميانه به سمت
ایران بعنوان دشمن اصلی رژی صهيونيستی نشانه رود.

پ -حمله به افغانستان و عراق
همانطور که اشاره شد بوش دوم پيش از حمله به افغانستان تمایل خود را برای حمله به
عراق ابراز کرده بود ،موضوعی که فارغ از محاسبات دقيق راهبردی یا ادعای وجود
سالحهای کشتار جمعی در عراق از منظر نویسندگان ریشه در مسائل روانی و شخصی
دا شته است .موضوع بر مبنای مدل اليس تالش بوش دوم برای مواجه با یکی از
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فعالکنندهها در مدل روانشناختی یعنی ميراث سياسی پدر به طور خاص در خاورميانه و
عراق و عبور از آن است.
همچنين میتوان آن را نشانها ی از حضور و غلبه نشانگان روانی مادر در شخصيت
بوش پسر دانست که در غياب پدر شکل گرفته است .با این حال نکته اصلی ،این موضوع
است که بوش پدر پس از آزادسازی کویت علیرغ فشار بخشی از بدنه دولت مثل
دیک چنی و بخشی از بدنه سياست ایاالت متحده بر اساس رویکرد واقعگرایانه در
سياست ،صدام را بعنوان موازنهگر در برابر ایران حفظ کرد .این موضوع عالوه بر تالش
صدام برای ترور بوش پدر در جریان بازدید از کویت موجب شده بود (Conte, 2008:

 )47که موضوع عراق برای بوش دوم تبدیل به موضوعی شخصی شود.
برای بوش ساقط کردن صدام و مواجه با مخالفان سياست آمریکا در خاورميانه به
معنای فتح ميراث پدر و عبور از آن است .در جایی که پدر مأموریت را به پایان نرسانده
است بوش دوم تالش میکند بر اساس داراییهای روانیاش به فعالکنندههای اصلی
یعنی انتظارات خانوادگی و ميراث پدر واکنش نشان دهد و صدالبته حلقه نومحافظهکاران
پيرامون او تالش گستردهای را برای این حمله و حذف یکی از مخالفان رژی صهيونيستی
در منطقه که کنترلکننده یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان ه بود انجام دادند.
این موضوع در حالی ر داده است که ایاالت متحده درگير جنگ در افغانستان بوده
و بدنه پژوهشگران سياست خارجی ،طيف ليبرال سياست امریکا و نظریهپردازان واقعگرا
در مورد تبعات منفی حمله به عراق برای منافع ایاالت متحده هشدار داده بودند
) .(McQueen, 2018: 7لذا آنچه ر داده است فارغ از واهی بودن اتهامات وجود
سالحهای کشتار جمعی در عراق ،ترکيبی از حفرههای شخصيتی بوش دوم و
موجسواری نومحافظهکاران و البی رژی صهيونيستی است ،موجی که تالش گستردهای
برای حمله به ایران انجام داد .با این حال درگيری نيروهای آمریکایی در افغانستان و
عراق موجب ایجاد موانع ساختاری برای بوش دوم جهت حمله به ایران شد.

ت -پرونده هستهای ایران
خصوصيات شخصی بوش دوم و نتایج روانشناختی حاصل از مدل اليس در موضوع
هستهای ایران با وضوح بيشتری آشکار میشود .پس از  11سپتامبر عالوه بر اینکه بوش
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دوم حسن نيت ایران را به شکل منفی در سخنرانی محور شرارت خود پاسخ میدهد در
موضوع پرونده هستهای و مناسبات منطقهای ه پيشنهاد معامله بزرگ ایران را رد میکند
( .)Parsi, 2006: 11–17موضوعی که در ادامه منجر به بنبست هستهای و در ادامه
بحران پرونده هستهای ميان ایران و غرب میشود .پرسش مه این است که پاسخ
روانشناختی و پاسخ متعارف در تحليل سياست خارجی نسبت به این رویکرد بوش
چيست؟
پاسخ متعارف را میتوان در غلبه سنت نومحافظهکاری در دولت بوش دوم و آموزه
دوگانهانگاری اخالقی و سياه و سفيد این رویکرد به سياست خارجی دانست که با
مطلقانگاری روایتی خاص از ليبراليس و مسيحيت با بستن باب هرگونه پذیرش
دیگریهای موجود ،تالش میکند تا از طریق ابزارهای نظامی و اقتصادی نظ موردنظر را
در روابط بينالملل ایجاد کند .تحليلهای محتمل دیگر عالوه بر نقش البی رژی
صهيونيستی بر حذف و فشار بر دشمنان این رژی  ،بر اهميت نفت برای منافع آمریکا و
صاحبان قدرت تأکيد میکند .با این حال هيچکدام از رویکردهای متعارف واقعگرایی و
ليبراليس در آمریکا جنگهای فوق را خدمتی برای منافع برونمرزی ایاالت متحده تلقی
نمیکنند .بره زدن موازنه قوا در خاورميانه مخالف رویکرد واقعگرایان است و توسل به
ابزار نظامی علیرغ مخالفت سازمان ملل مخالف مشی ليبرالهای سنتی در روابط
بينالملل است.
با این حال از منظر نویسندگان ،دالیل روانشناختی پيش از گرایش بوش دوم به
اندیشه نومحافظهکاری و تلقی اوانجليستی از مسيحيت بعنوان علت مقدماتی موجب اتخاذ
این رویکرد در سياست و انتخاب تيمی از نومحافظهکاران مشهور در سياست خارجی
شده است .بوش دوم بر مبنای پتانسيلهای هوشی و ژنتيک و خصوصيات ارثی با
فعالکنندههای اصلی خود یعنی ميراث پدر ،انتظارات خانوادگی بوش و البته رقابت با
برادر کوچکش مواجه میشود .همچنين او احتماالً قلدری شخصيتی مادر را بعنوان
الگویی در ناخودآگاه جذب کرده است .او خصوصيات اصلی شخصيتی خود مانند
برونگرایی و هيجانجویی و رفتارهای تکانشی را در خدمت توليد ميراث جدید سياسی و
عبور از ميراث پدر به خدمت میگيرد.
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انتخاب مشی نومحافظهکاری زایيده مجموعه نظام عقاید بوش دوم (ژنتيک،
آموزههای خانوادگی و ارزشهای والدین) برای پاسخ به فعالکنندههای اصلی (انتظارات
خانوادگی و ميراث پدر) است .در واقع روند انتخاب ایدئولوژی سياسی از صافی
هيجانجویی ،برونگرایی و رفتارهای تکانشی بوش دوم میگذرد ،صافیهایی که با پایين
آوردن سطح انتزاع و پيچيدگی شناختی ،بوش دوم را برای اتخاذ ایدئولوژی ساده و سياه
و سفيد ترغيب مینماید .این در حالی است که با اتخاذ روشی اکتشافی میتوان وضعيت
محتملی را در نظر گرفت که دیگر روسای جمهور قبل و بعد بوش دوم یعنی کلينتون و
اوباما در موقعيتهای مشابه او رفتارهای متفاوتی را بروز میدادند .این موضوع حتی در
مورد بوش پدر نيز که قرابتهای حزبی و خانوادگی با او دارد ه آشکار است و این
تفاوت ،تنها با تکيه بر حيات روانی بوش دوم قابل تبيين است.

نتیجهگیری
آلبرت اليس در رویکرد نظری خود تالش کرده است تا با ایجاد فرمول عملياتی دقيق و
ساده و در عين حال عميق ،وضعيت معلق موجود در رواندرمانی روانکاوانه را حل کند.
از منظر اليس آنچه در روان انسان ر میدهد پاسخ به «فعالکنندهها» (حوادث یا شرایط)
از طریق ترکيبی از عوامل خانوادگی و ژنتيک به نام «عقاید» است که در تاریخچه
زندگی افراد حک شدهاند .این تقابل منجر به تفسيری از فعالکنندهها میشود که
ایجادکننده نتایج رفتاری ،شناختی ،حسی یا عاطفی هستند .این موضوع در جورج بوش
بسيار مشهود است .خصوصيات ژنتيکی بوش که با تيپبندی  MBTIاو همخوانی و
همبستگی وزینی دارد در کنار فعالکنندههایی مانند غياب پدر ،مادر سلطهطلب ،انتظارات
خانوادگی و ميراث اقتصادی و سياسی پدر موجب میشود که بوش با بهرهگيری از منابع
ژنتيکی خود با ایجاد رفتارهای وسواسی و به قول اليس «بایدهای مخرب» ،گزارهای
مرکزی را در روان خود ایجاد کند.
گزاره مرکزی در روان بوش دوم این گزاره است :باید با بهرهگيری از ميراث روانی
مادر در نظام عقاید ،عالوه بر فتح ميراث پدر و عبور از آن ،انتظارات خانوادگی را اجابت
کن  .روشی ه که بوش دوم برای این باید یا التزام روانی ایجاد میکند پناه بردن به
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نومحافظهکاری در برابر واقعگرایی سياسی پدر و ریسکپذیری نظامی و سياسی است،
در حالی که پدرش رویکردی محتاطانه را در سياست خارجی پيگيری کرده است.
عالوه بر اینکه عناصر روانشناختی به شکل مشخص در تصميمات و رویکرد سياست
خارجی بوش حاضر هستند ،در تصميمات او در قبال ایران ه این عناصر آشکار شدهاند
و با توجه به خألهای عمده روانشناختی او به وسيله البیهای سياسی و نومحافظهکاران
در سياست آمریکا جهت داده شدهاند .لذا از منظر نویسندگان ،خصوصيات روانشناختی
بوش دوم با توجه به نقش مؤثر ریاست جمهوری و اختيارات گسترده آن در تصميمات
بوش نمایان شدهاند .بخشی از عوامل ساختاری مانند البیها بدان جهت دادهاند و بخشی
از عوامل ساختاری مانند درگيری در عراق و افغانستان آن را تعدیل کردهاند.
نتایج عالوه بر اینکه در ساحت عمومی زندگی بوش ظاهر شدهاند مانند عدم موفقيت
در تحصيل به علت ناتوانی در تمرکز ،الکليس  ،رفتارهای اجتماعی بیپروا و شوخیهای
مداوم ،ریسکهای مالی و  ...در حيات سياسی او به شکل تصميمات سياسی ظاهر
شدهاند .حمله سریع به افغانستان و سپس به عراق بر اساس دادههای نادرست ،تهدید ایران
و قرار دادن در ليست کشورهای محور شرارت و در نهایت رویکرد خصمانه در پرونده
هستهای بيانگر حضور صفاتی چون هيجانجویی و لذتطلبی ،برونگرایی و رفتارهای
تکانشی است ،موضوعاتی که با دیگر خصوصيات طرحشده مانند ناآگاهی ،ناتوانی در
تمرکز ترکيب شدهاند.
در پایان میتوان ادعا کرد که اگر دوران هشتساله سياست خارجی بوش دوم برای
البی رژی صهيونيستی و متحدان آمریکا در خاورميانه شخصی نبوده است ،از منظر
نویسندگان ،برای بوش دوم موضوعی در ابتدا شخصی بوده است که در نهایت ه با
ناکامی روانی پایان یافته است .در حالیکه تأثيرات ناگوار آن برای نفوذ بينالمللی
آمریکا و مردم خاورميانه همچنان ادامه دارد..
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