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The question of the present study is that How Americans view Iran, and how Iranians can
influence this view? We extracted more than 4000 items from numerous public opinion
polls conducted from 1979 to 2017. The overarching observation is that Americans have
a consistently negative view of Iranians, which does not seem to be changed for decades.
The United States foreign policy has been in line with public opinion. Iran has been “unpopular” for more than 70% of Americans at various times, and 70-90% of them have always considered Iran as a “friend” or “enemy” of the United States. The propaganda and
inductions of anti-revolutionary media have played a major role in shaping this negative
view of Iran in American public opinion. It seems that establishment of an institution for
monitoring and managing the international image of Iran and responding to ambiguities
in this field can improve the image of Iran to some extent.
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مقاله پژوهشی
ایران در افکار عمومی آمریکا :وضعیت و راهکارها
*علی صناعی ، 1عزیزاهلل حاتمزاده

2

 .1استادیار ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم اجتماعی  /اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2پژوهشگر ،اندیشکده حکمرانی شریف ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 08 :مرداد 1397

تاریخپذیرش 13:اسفند1398

تاریخ انتشار 31 :شهریور 1399

کلیدواژهها:

افکار عمومی ،سیاست
خارجی ،آمریکا،
جمهوری اسالمی
ایران ،نظرسنجی

سؤال مقاله حاضر این است که مردم آمریکا چه نگرشی نسبت به جمهوری اسالمی ایران دارند؟ بررسی
بیش از چهار هزار سؤال از نظرسنجیهای مختلف صورتگرفته در آمریکا در رابطه با ایران از زمان انقالب
اسالمی ( )۱۹۷۹تا سال  ۲۰۱۷نشان میدهد که مردم این کشور دیدی بسیار منفی نسبت به جمهوری
اسالمی ایران داشته و دارند و میزان این نگرش منفی در طی چند دهه اخیر تقریباً ثابت بوده و تغییری در
آن ایجاد نشده است .ایران برای بیش از  70درصد مردم این کشور در دورههای مختلف «نامحبوب» بوده
است .بین  70تا  90درصد مردم این کشور همواره ایران را به عنوان یک کشور «غیردوست» و «دشمن»
برای آمریکا تلقی کردهاند .همچنین ،افکار عمومی آمریکا از تمامی سیاستهای تخاصمی و تهاجمی دولت
آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران حمایت کردهاند .تبلیغات و القائات رسانههای ضدایرانی نقش زیادی
در شکلگیری این تصویر منفی از ایران در افکار عمومی مردم آمریکا داشتهاند ،اما به نظر میرسد که ایجاد
نهادی برای رصد و مدیریت تصویر بینالمللی ایران و پاسخگویی به ابهامات در این زمینه میتواند تا حدودی
تصویر ایران را بهبود دهد.

* نویسنده مسئول:
دکتر علی صناعی
نشانی :تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم اجتماعی  /اقتصاد و علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی.
پست الکترونیکیa_sanaei@sbu.ac.ir :
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مقدمه
بین افکار عمومی ،سیاستمداران و سیاستهای
یک کشور رابطه مستقیم وجود دارد .مردم مطالبات
خود را به ُطرق مختلف به سیاستمداران اطالع
میدهند و سیاستمداران که نیازمند و متکی به رأی
مردم هستند ،در سیاستهای اتخاذی خود خواست
و گرایش مردم را مدنظر قرار میدهند .انتخابات
مهمترین بستر تأثیر رأی مردم است که در آن
مردم میتوانند سیاستمدارانی را که با خواستهای
آنان هماهنگ نیستند توبیخ (عدم انتخاب مجدد با
نگاه به گذشته) و یا کسانی را که با آنها همفکری
بیشتری دارند تشویق (انتخاب) کنند.
افکار عمومی مهمترین مؤلفه تأثیرگذار بر
سیاست خارجی آمریکا نیست ،اما رویکرد و نگرش
افکار عمومی این کشور میتواند سیاستمداران را
به اتخاذ تصمیمی خاص در یک موضوع سیاست
خارجی تشویق یا آنان را محتاط کند .با عنایت به
این مسئله و از آنجایی که پس از پیروزی انقالب
اسالمی تصویری منفی و تحریفشده از جمهوری
اسالمی ایران در آمریکا ارائه شده است ،در مقاله
حاضر به دنبال این هستیم که تصویری دقیق و
روشن از وضعیت جمهوری اسالمی ایران در افکار
عمومی آمریکا ارائه دهیم و راهکارهایی برای بهبود
این وضعیت پیشنهاد کنیم.
در این مقاله با بررسی و تحلیل نتایج بیش از
چهار هزار سؤال از نظرسنجیهای مختلف انجامشده
در آمریکا در رابطه با ایران از زمان انقالب اسالمی
تا کنون نشان خواهیم داد که مردم آمریکا درباره
ایران چگونه فکر میکنند .آگاهی از این مسئله
ضمن اینکه به سیاستمداران ما در اتخاذ مواضع
و راهبردهای سیاسی کمک میکند ،زمینه را برای
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مدیریت بهتر و موفقیت بیشتر در راستای بهبود
تصویر جمهوری اسالمی ایران در افکار عمومی
آمریکا فراهم میکند .در شرایط کنونی که به نظر
میرسد بین نخبگان سیاسی این کشور به نوعی
درباره ایران و نحوه رفتار با آن شکاف وجود دارد،
این موضوع از اهمیت دوچندانی برخوردار است و
امکان تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا نسبت به
ایران بیش از هر زمان دیگری است.
درباره این موضوع تاکنون هیچگونه پژوهشی به
زبان انگلیسی منتشر نشده است .در میان منابع
فارسی نیز تنها چند مقاله به بررسی رویکرد افکار
عمومی آمریکا نسبت به ایران پرداختهاند که یا
نگرش کلی و کالن آمریکاییها نسبت به ایران در
یک مقطع خاص و تأثیر رسانهها در جهتدهی به آن
را مورد بررسی قرار دادهاند (ربیعی و احمدزادهنامور،
 )1387یا صرفاً نگرش مردم آمریکا به برخی
موضوعات محدود در رابطه با ایران مانند برنامه
هستهای (بیات و دهقانیفیروزآبادی )1394 ،را
مورد توجه قرار دادهاند .در مقاله حاضر ،نگرش کلی
مردم آمریکا نسبت به ایران ،روند آن و مهمترین
محورهای رویکرد افکار عمومی آمریکا به ایران مورد
بررسی قرار گرفته و راههای بهبود آن نیز پیشنهاد
داده شده است.
مقاله به سه بخش تقسیم میشود :در قسمت
نخست ،بحثی نظری درباره رابطه افکار عمومی و
سیاست خارجی در آمریکا و میزان اهمیت و راههای
تأثیرگذاری آن ارائه میشود .بخش دوم ،وضعیت
کشورهای چین و روسیه را که وضعیت یا مواضع
شبیه ایران در قبال آمریکا دارند در افکار عمومی
آمریکا بررسی و اقدامات آنان را به صورت مختصر
شرح میدهیم تا هم به نوعی مقایسهای بین ایران و
این دو کشور داشته باشیم و هم از برخی اقدامات و
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برنامههای آنها برای بهبود وضعیت خود الگو بگیریم.
بخش سوم و اصلی مقاله ،افکار عمومی آمریکا در
رابطه با ایران را بررسی خواهد کرد و شامل دو قسمت
میشود؛ در قسمت اول ،وضعیت ایران در افکار عمومی
آمریکا و سیر تاریخی آن از زمان پیروزی انقالب
اسالمی توصیف و تحلیل خواهد شد .در قسمت دوم،
توصیههای سیاستی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت
ایران در افکار عمومی آمریکا ارائه میشود.

 .۱افکار عمومی و سیاست خارجی آمریکا
راضی نگهداشتن مردم و برآوردهکردن
خواستههای آنان همواره از مهمترین دغدغههای
سیاستمداران منتخب بوده است .در قرن بیستم
و با توسعه دموکراسی و نظامهای انتخاباتی ،اتکای
سیاستمداران به رأی مردم بیش از گذشته شد و
این مسئله به نوبه خود سیاستمداران را بیش از
پیش برای فهم و پیروی از ترجیحات مردم متقاعد
کرده است ) .(Soroka & Wlezien, 2010: 2توجه
جدی و آکادمیک به مسئله افکار عمومی در قرن
بیستم با اثر والتر لیپمن 1آغاز شد .لیپمن ،با عنایت
به تجربهای که از جنگ جهانی اول اندوخته بود،
معتقد بود که عموم مردم اساساً دغدغهای در حوزه
مسائل سیاستگذاری نداشته و تمایل زیادی هم
برای مشارکت در فرایندهای سیاسی ندارند .به
اعتقاد او ،شناخت غالب مردم در این زمینه مبتنی بر
اطالعات غلط و سطحی و بهراحتی قابل دستکاری
است ) .(Lippmann, 1922: 213پس از آن موضوع
افکار عمومی تبدیل به یکی از محورهای بحث علمی
و آکادمیک در آمریکا شد؛ اینکه «افکار عمومی به
چه میزان ،در چه نوع موضوعاتی ،تحت چه شرایطی
و در کدام نظامهای سیاسی بر سیاستگذاریهای
1. Walter Lippmann

عمومی تأثیر میگذارند» مهمترین سؤاالت مربوط
به این حوزه بود.
یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی در رابطه با
افکار عمومی و نقش و تأثیر آن در سیاست ،بررسی
نقش افکار عمومی در سیاست خارجی ایاالت متحده
است که به طور خاص از نیمه دوم قرن بیستم
و با کتاب گابریل آلموند 2با عنوان «مردم آمریکا و
سیاست خارجی» 3مورد توجه قرار گرفت .از آن زمان،
پژوهشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته و
ادبیات گستردهای در این حوزه تولید شده است .جنگ
ویتنام نقطه عطفی در این رابطه به شمار میرود؛ به
گونهای که ادبیات موجود در زمینه افکار عمومی و
میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها بر سیاست خارجی
آمریکا را میتوان به پیش و پس از آن تقسیم کرد.
تا قبل از جنگ ویتنام شواهد اندکی از تأثیرگذاری
افکار عمومی بر سیاست خارجی و لحاظکردن این
مؤلفه توسط رؤسای جمهور و وزرای خارجه آمریکا
در مسائل سیاست خارجی وجود داشت .پس
از جنگ ویتنام بود که اهمیت افکار عمومی در
سیاست خارجی آمریکا بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفت ) .(Holsti, 2004: 38-39در حالی که
پژوهشهای صورتگرفته تا قبل از این مقطع از
تأثیر جزئی افکار عمومی بر سیاست خارجی حکایت
داشت ،مطالعاتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته
نشان میدهد که افکار عمومی در اغلب مواقع تأثیر
قابل مالحظهای بر سیاست خارجی آمریکا داشته
است ).(Hill, 1998; Sobel, 2001
همچنین ،در حالی که برخی پژوهشگران در
فرار
گذشته معتقد بودند افکار عمومی غیرمنسجم و ّ
2. Gabriel Almond
3. The American People and Foreign Policy
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هستند و بنابراین نمیتوانند تأثیر مستقیم و مستقلی
بر سیاست خارجی آمریکا داشته باشند (Almond,
 ،)1950; Miller, 1967کارهای صورتگرفته از
دهه  1970به بعد نشان میدهند که تجمیع افکار
عمومی در موضوعات خارجی غالباً باثبات و به شکل
محسوسی ساختارمند و عقالیی هستند و درنتیجه
امکان و قابلیت تأثیرگذاری بر سیاست خارجی را
دارند (;Mueller, 1973; Page & Shapiro, 1992
 .)Holsti, 1992نتایج بررسی آلدریچ و همکاران
نشان میدهد که شواهد فزایندهای وجود دارد که
نخبگان در تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی
تحت تأثیر افکار عمومی هستند(Aldrich, Gelpi,
.)Feaver, Reifler & Sharp, 2006
البته ماهیت و جهتگیری افکار عمومی خود نیز
همواره تحت تأثیر رهبران و نخبگان سیاسی از یک
سو و رسانهها از سوی دیگر بوده است .هرکدام از
این عوامل تا حدودی میتواند به افکار عمومی جهت
بدهد؛ اما این مسئله نباید باعث شود تا افکار عمومی
را به عنوان یک مسئله ساختگی که بهراحتی به آن
جهت داده میشود ،تلقی کرد و اهمیت آن را نادیده
گرفت .افکار عمومی از طریق رأیدادن به دو صورت
بر سیاست خارجی و تصمیمات رهبران سیاسی در
این حوزه تأثیر میگذارند.
 .1-۱توبیخ( 4با نگاه به گذشته)
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تصمیم در حوزه سیاست خارجی میپردازند .این
فرایند پاداش و تنبیه رهبران سیاسی از سوی مردم
در قالب صندوقهای رأی ،کمک به کمپینهای
انتخاباتی و یا درصد میزان محبوبیت رهبران سیاسی
که توانایی آنان را برای اقدامات آینده تحت تأثیر قرار
خواهد داد ،بازتاب پیدا میکند.
 .2-1انتخاب( 5با نگاه به آینده)

راه دیگر تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاست
خارجی ،انتخاب است .بر این اساس ،مردم با
انتخاب رهبرانی که اولویتهای مشترکی با آنان
دارند و احتماالً پس از به قدرت رسیدن نیز به آنها
پایبند میمانند ،سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار
میدهند .مردم ،نمایندگان و رهبرانی را انتخاب
میکنند که در حوزه سیاست خارجی دیدگاههای
مشابه خود دارند (Tomz, Weeks & Yarhi-Milo,
 .)2017به عنوان مثال ،باراک اوباما ،رئیسجمهوری
آمریکا با ایدههایی در سیاست خارجی که مورد
استقبال عموم مردم قرار داشت به قدرت رسید و
پس از انتخابات نیز با تکیه بر میزان باالی محبوبیت
خود در سال نخست توانست با آزادی عمل و اعتماد
به نفس در راستای سیاستهایی که مورد حمایت
افکار عمومی آمریکا در سیاست خارجی بود گام
بردارد ).(Eichenberg, 2009

مردم میتوانند رهبران سیاسی را برای انتخابهای
سیاست خارجی خود مجازات کنند؛ بنابراین ،از این
طریق میتوانند مانع اتخاذ تصمیماتی از سوی آنان
شوند که مورد حمایت افکار عمومی نیست .رهبران
سیاسی با پیشبینی اینکه عموم مردم آنان را برای
این تصمیم تشویق یا تنبیه خواهند کرد ،به اتخاذ

تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاست خارجی در
شرایطی که بین نخبگان و احزاب سیاسی یک کشور
بر سر موضوعی اختالف نظر وجود داشته باشد ،بیشتر
از شرایط عادی است .درواقع ،وقتی فضای نخبگان
سیاسی در یک جامعه درباره یک موضوع در سیاست
خارجی قطبی میشود ،فضا برای مردم عادی هم قطبی
میشود ).(Druckman, Peterson & Slothuus, 2013

4. Sanctioning

5. Selection
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قویترین عامل تعیینکننده نظر افراد ،گرایش حزبی
و عالیق کلی سیاسی آنهاست .اما عموم مردم
چندان نظراتشان در حوزه مسائل سیاست خارجی
مختلف نیست و تنها با افزایش آگاهی سیاسی است
که نظر افراد به نخبگان سیاسی شبیهتر و در نتیجه
قطبیترمیشود ) .(Zaller, 1992در چنین شرایطی،
افراد از میان طیف گسترده اطالعات تنها آنهایی
را که با گرایش سیاسی آنها همخوانی داشته باشد
جذب میکنند ).(Guisinger & Saunders, 2017

 .۲چین ،روسیه و افکار عمومی در آمریکا
دو کشور چین و روسیه نیز همانند جمهوری
اسالمی ایران در گذشته تاریخی و مواضع سیاسی
خود از جمع «دوستان طبیعی» آمریکا خارجاند و
سابقه روابط خصومتآمیز با آمریکا دارند .در این
بخش از مقاله ،پیش از نگاه به وضعیت ایران ،ضمن
اشاره مختصر به وضعیت این دو کشور در افکار
عمومی آمریکا ،اقدامات صورتگرفته توسط آنها در
این زمینه و اثرات آن بر نگرش افکار عمومی آمریکا
را به طور خالصه بیان خواهیم کرد.
 .1-2چین

از دهه  ۱۹۲۰میالدی برخی نویسندگان و
روزنامهنگاران چینی که در آمریکا تحصیل و زندگی
کرده بودند ،به پیامدهای تصویر منفی چین در خارج
برای این کشور و ضرورت بهبود آن توجه داشتند و
تالشهای آنان منجر به تأسیس «دپارتمان بینالمللی
دولت کومین تانگ» 6در سال  1937شد که اولین
نهاد حکومتی این کشور بود که نگرش و دیدگاه
مردم خارج از کشور را نسبت به چین مورد توجه قرار
6. International Department for the Kuomintang
government

میداد ) .(Volz, 2011: 158در طول سالهای جنگ
جهانی دوم ،چین توجه زیادی به مسئله افکار عمومی
در آمریکا داشته است و اسناد موجود در این زمینه
بیانگر این است که این کشور در طی جنگ جهانی به
دو صورت رسمی (از طریق خبرگزاری رسمیکشور) و
غیررسمی (از طریق بازرگانان ،میسیونرها و چهرههای
آکادمیک) با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا
فعالیت داشته است ).(Tsang, 1980
پس از روی کار آمدن دولت کمونیستی در
این کشور و تیرگی روابط با ایاالت متحده که
تأثیر مخربی بر تصویر چین در این کشور داشت
و همچنین با توجه به اهمیتیافتن بیش از پیش
افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا،
تالشهای چین در این زمینه افزایش یافت و دولت
این کشور بهویژه در دو دهه اخیر توجه زیادی به
چگونگی تصویر چین در آمریکا و جهان داشته است
و رهبران این کشور به طور دائمی بر ضرورت بهبود
تصویر چین تأکید کردهاند.
حزب کمونیست چین 7در سال « 1990دپارتمان
تبلیغات فرامرزی» 8را زیر نظر کمیته مرکزی حزب
تأسیس کرد .همچنین ،دولت این کشور در سال 1991
یک اداره اطالعات جدید تحت نظر شورای دولتی
9
این کشور با عنوان «اداره اطالعات شورای دولتی»
برای هدف فوق تأسیس کرد .از همان زمان چین در
راستای بهبود تصویر خود در جهان اقدام به انتشار
اسناد متعددی با عنوان «اسناد سفید» 10در رابطه
با موضوعات مورد مناقشه و مسائلی کرد که تصویر
نامناسبی از این کشور در جهان ارائه میدهند مانند
وضعیت حقوق بشر در چین ،موضوع تبت و مسائل
)7. Chinese Communist Party (CCP
8. Overseas Propaganda Department
9. State Council Information Office
10. White paper
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پروژه و در راستای بهبود تصویر و افزایش قدرت نرم
خود هزینه کرده است ).(Gallup, 2017

دفاعی چین .این اسناد با هدف توضیح و تبیین مواضع
رسمی چین در این حوزههای حساس برای افکار
عمومی بینالمللی منتشر شدهاند .عالوه بر این ،چین به
اجاره خبرگزاریها و کارشناسان مطرح بینالمللی برای
بهبود تصویر این کشور در جهان مبادرت کرده است.
همچنین روی سازماندهی یا حمایت از رویدادهای
فرهنگی در کشورهای مختلف برای بهبود تصویر
جهانی چین سرمایهگذاری کرده است ).(Wang, 2003

همچنین وزارت آموزش چین در سال 2004
اقدام به تأسیس مؤسسه کنفوسیوسHanban,( 13
 )2017با هدف توسعه زبان و فرهنگ چینی در سطح
بینالمللی و افزایش مبادالت فرهنگی با کشورهای
مختلف کرد .این مؤسسه درواقع پوششی برای
قدرت نرم چین و تالش این کشور برای بهبود چهره
سیاسی خود در عرصه بینالمللی بود .این مؤسسه
شعب مختلفی در سراسر جهان دارد و بیش از 110
شعبه آن در آمریکا فعال هستند 14.تصویر شماره
 (Gallup, 2017) 1نشان میدهد که در نتیجه این
اقدامات چین چگونه توانسته است رویکرد نسل جوان
را در ایاالت متحده و بقیه کشورها نسبت به خود در
مقایسه با نسلهای گذشته در آن جوامع بهبود دهد.

جیانگ زمین ،11رئیسجمهور وقت چین ،در سال
 1999در یک کنفرانس خواستار حجم عظیمی
از تبلیغات و فعالیتهای مرتبط با افکار عمومی
توسط نهادها و سازمانهای مذکور برای بهبود
تصویر جهانی چین شد ) .(Ding, 2011در دوره
ریاستجمهوری وی ،چین از سال  2002تا 2012
شعار رسمی خود را «برآمدن صلحآمیز چین» 12قرار
داد و محور تبلیغات و فعالیتهای خود را با هدف
بهبود تصویر چین بر این مبنا قرار داد؛ به گونهای
که این انگاره در جهان مورد پذیرش واقع شود .از آن
زمان چین ساالنه حدود  10میلیارد دالر برای این

 .2-2روسیه

در مقایسه با چین ،روسیه دیرتر به اهمیت افکار
عمومی و لزوم فعالیت در این زمینه پی برد .عالوه
13. Confucius Institute
14. http://www.hanban.org

11. Jiang Zemin
12. China’s peaceful rise
نمودار - 1تغییر میزان محبوبیت چین در میان نسلهای مختلف برخی کشورها ))The Economist, 2017
18-29

30-49
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نمودار  -2روند میزان محبوبیت و عدم محبوبیت روسیه در افکار عمومی آمریکا Gallup, ( 2019-1989
)2019
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محبوبیت

تصویر  .2روند میزان محبوبیت و عدم محبوبیت روسیه در افکار عمومی آمریکا 1989-2019
نظامی روسیه را یک تهدید حیاتی میشمارند.

بر این ،چالشهایی که روسیه در این زمینه داشته و
سابقه تاریخی این کشور بهویژه در دوران اتحاد جماهیر
شوروی که ذهنیت افکار عمومی غرب را نسبت به آن
شکل داده بود ،دشواریهای روسیه را دوچندان میکرد.
با این حال ،روسیه نیز در دو دهه اخیر توجه زیادی
به این مسئله داشته و به طور خاص در قالب شبکه
تلویزیونی راشا تودی 15تالش زیادی برای بهبود تصویر
خود و تأثیرگذاری بر افکار عمومی از این طریق داشته
است ) .(Rutland & Kazantsev, 2016پس از فروپاشی
شوروی ،روسیه توانست تا حدود زیادی ذهنیت منفی
تاریخی نسبت به اتحاد شوروی را در افکار عمومی
آمریکا تعدیل کند و خود را بیشتر به عنوان یک قدرت
اقتصادی مطرح کند .البته این روند همواره یکسان
نبوده و تحت تأثیر تحوالت دچار نوسان شده است.
این کشور نتوانسته است به میزانی که چین در
این زمینه موفق عمل کرده ،تأثیرگذار باشد .حمله
و حضور نظامی در گرجستان ،اوکراین و سوریه در
یک دهه گذشته تالشهای روسیه را در این زمینه با
چالش مواجه کرده است .عالوه بر این ،به اعتقاد برخی
تحلیلگران رهبران روسیه درک درستی از قدرت نرم
15. Russia Today

و ابزارهای آن ندارند و راه نادرستی را برای تحقق
هدف خود انتخاب کردهاند .روسها به جای استفاده
از ابزارهای قدرت نرم به صورت ایجابی و در راستای
بهبود تصویر خود در افکار عمومی آمریکا ،عمدتاً از
روشهای سلبی و مبتنی بر جنگ سایبری و عملیات
روانی استفاده میکنند ) .(Nye Jr, 2017درنتیجه،
برخالف دهه نخست قرن جدید که افکار عمومی تا
حدودی نسبت به روسیه مثبت بود ،در چند سال
اخیر با شدت زیادی منفی شده و بار دیگر روسیه به
عنوان تهدید و چالش اصلی در افکار عمومی آمریکا
احیا شده است .موضوعی که در تصویرهای شماره 2
) (Gallup, 2019و )Smeltz & Wojtowicz, 2017( 3
میتوان بهخوبی آن را مشاهده کرد.

 .3افکار عمومی آمریکا در قبال جمهوری
اسالمی ایران
وضعیت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران در افکار
عمومی آمریکا از زمان پیروزی انقالب اسالمی چه
بوده است؟ تصویری که مردم این کشور از ایران در
ذهن دارند چگونه است؟ برای بهبود این تصویر چه
اقداماتی میتوان انجام داد؟ اینها مهمترین سؤاالتی
هستند که در این بخش به آنها پاسخ داده خواهد شد.
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تصویر  .3روند افزایش نگرانی آمریکایی ها از قدرت نظامی روسیه در یک دهه اخیر .درصدها بیانگر درصد کسانی است که قدرت
نظامی روسیه را یک تهدید حیاتی میشمارند.
نمودار  -4میزان محبوبیت و عدم محبوبیت ایران در افکار عمومی آمریکا (Gallup, 2019)2019 -1989

مطالب این بخش بیش از چهار هزار سؤال را تجزیه
و تحلیل کرده است که در نظرسنجیهای مختلف در
رابطه با ایران استفاده شدهاند .این نظرسنجیها را
سازمانها و نهادهای مختلف و معتبری انجام دادهاند
که به صورت حرفهای و در سطح ملی در آمریکا
نظرسنجی میکنند و نسخههای آنها در آرشیو
مرکز تحقیقات افکار عمومی روپر 16موجود هستند
).(Roper Center-Cornell University, 2020
 .1-3وضعیت ایران در افکار عمومی آمریکا

 .1-1-3میزان محبوبیت ایران نزد آمریکاییها

عدم محبوبیت ایران در افکار عمومی آمریکا در چند
دهه اخیر روند ثابت و نسبتاً100%یکسانی داشته و نوسان
خاصی را تجربه نکرده است90%.درواقع ،با وجود تغییرات
نسلی و تحوالت مختلف در80%چند دهه اخیر ،هنوز هم
تصور غالب در بین آمریکاییها نسبت به ایران همانی
70%
است که پس از انقالب و ماجرای النهجاسوسی ـ که
60%
گیری یاد میشود ـ شکل
در آمریکا از آن به گروگان
50%
گرفته است .درواقع ،این رویداد نگرش مردم آمریکا
را نسبت به ایران کام ً
ال 40%
تغییر داد و از آن پس تصویر
منفی از ایران شکل گرفت و30%بهمرور تقویت و تثبیت
).(Gallup, 2019
شد (تصویر شماره )4
20%
10%
آمریکاییها «دشمن» است
 .2-1-3ایران برای

مؤسسه نظرسنجی گالوپ ساالنه به طور منظم
از مصاحبهشوندگان درباره میزان محبوبیت یا عدم
با وجود اینکه جمهوری اسالمی ایران هرگز به
محبوبیت کشورهای مختلف نزد آنان سؤال میکند.
صورت مستقیم مردم و کشور آمریکا را تهدید نکرده
بر اساس نظرسنجیهای صورتگرفته طی عدمچند
محبوبیت
محبوبیت
است و برنامه و تمایلی برای این موضوع ندارد،
دهه گذشته ،ایران محبوبیت بسیار پایینی بین افکار
اما غالب مردم این کشور ،ایران را «دشمن» خود
بودن ایران
عمومی آمریکا دارد .نکته قابل توجه درباره ها درباره "
دانند .نکته جالب و قابل توجه در این زمینه
وضعیتدوست" یا "دشمن"می
ایران در بین افکار عمومی آمریکا این است که بر
مانند بخش قبل این است که میزان کسانی که
خالف روسیه و چین که در بخش قبلی به وضعیت
معتقدند ایران دشمن آمریکاست در طی چند دهه
آنان در افکار عمومی اشاره شد ،میزان محبوبیت و
اخیر باال و نسبتاً ثابت بوده است .تصویر شماره 5
که با استفاده از سؤاالت نظرسنجیهای مختلف
0%

16. The Roper Center for Public Opinion Research
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نمودار  -4میزان محبوبیت و عدم محبوبیت ایران در افکار عمومی آمریکا (Gallup, 2019)2019 -1989
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عدم محبوبیت

محبوبیت

1989- 2019
آمریکا
تصویر  .4میزان محبوبیت و عدم محبوبیت ایران در هاافکار
بودن ایران
عمومی"دشمن"
درباره "دوست" یا

80%
70%
60%

50%تهای خصمانه دولت
 .3-1-3حمایت از سیاس
آمریکا در قبال ایران
40%

صورتگرفته از زمان انقالب اسالمی در آمریکا تهیه
شده است ،نشان میدهد که  70تا  90درصد مردم
این کشور همواره اعتقاد داشتهاند ایران دشمن یا
کشور غیردوست آمریکاست.

عدم محبوبیت

90%

همانطور که اشاره شد30%،مردم آمریکا یک دید منفی
 20%این دید منفی باعث شده
دائمی نسبت به ایران دارند و
10%
است که همواره از اقدامات و سیاستهای خصمانه
0%
دولت این کشور در قبال جمهوری اسالمی ایران
استقبال کنند .درواقع ،سیاستمداران این کشور نهتنها

محبوبیت

ها درباره "دوست" یا "دشمن" بودن ایران
مردم آمریکا از سیاست های دولت این کشور در قبال ایران

تصویر  .5دیدگاه آمریکاییها درباره «دوست» یا «دشمن» بودن ایران
مردم آمریکا از سیاست های دولت این کشور در قبال ایران
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تصویر  .6میزان حمایت مردم آمریکا از سیاستهای دولت این کشور در قبال ایران

خصمانهایراندولتهای این کشور در قبال جمهوری
اسالمی
نگراناز برقراری روابط دیپلماتیک با
ایرانمردم آمریکا
زان حمایت
بابت مواضع خود در قبال جمهورینمودار  -7می
اسالمی ایران در سالهای گذشته حمایت کردهاند.
نیستند ،بلکه از حمایت و پشتیبانی مردم آمریکا در این
اما با وجود این نگاه غیردوستانه و بدبینانه مردم
زمینه برخوردارند .به عنوان مثال ،در دو دهه گذشته
آمریکا نسبت به ایران ،آنها همواره از گزینه
آنها از قانون ایلسا 17برای تحریم ایران حمایت کردند،
برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی
با قراردادن ایران در محور شرارت 18توسط جورج
ایران حمایت کردهاند.
بوش19موافق و معتقد بودند که جاسوسی از حکومت
ایران توسط دولت آمریکا الزم و ضروری است .در
در تصویر شماره  ،7میزان حمایت و مخالفت مردم
تصویر شماره  ،6نمونهای از برخی از نظرسنجیها ارائه
آمریکا با برقراری بدون قید و شرط روابط دیپلماتیک
شده است که بیانگر حمایت و همراهی مردم آمریکا
با جمهوری اسالمی ایران نشان داده شده است.
با مهمترین و خصمانهترین سیاستهای این کشور در
اگرچه در مقاطعی متأثر از برنامه هستهای ایران و
دورههای مختلف در قبال ایران است.
تبلیغات منفی صورتگرفته در این زمینه ،میزان
مخالفت مردم آمریکا با برقراری روابط بیشتر بوده
 .4-1-3حمایت آمریکاییها از برقراری روابط
کا
ی
آمر
مردم
د
ی
د
از
ران
ی
ا
د
ی
تهد
نمودار -8بهترین راه مواجهه با
است ،اما به طور کلی و درمجموع مردم این کشور
دیپلماتیک با ایران
برقراری روابط دیپلماتیک با ایران را ترجیح میدهند
همانطور که اشاره شد ،دید مردم آمریکا به
و از این گزینه حمایت میکنند.
ایران بسیار منفی است و ایران را دشمن تلقی
در همین راستا ،طی یک دهه گذشته مردم آمریکا
میکنند .آنها همچنین از مواضع و سیاستهای
با وجود نگرانی از برنامه هستهای ایران و همچنین
علیرغم دیدگاه منفی نسبت به ایران و ادراک آن
) 17. Iran and Libya Sanction Act (ILSA
به عنوان دشمن آمریکا ،دیپلماسی را بهترین گزینه
18. Axis of evil
19. George Walker Bush
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نمودار  -7میزان حمایت مردم آمریکا از برقراری روابط دیپلماتیک با ایران

نمودار -8بهترین راه مواجهه با تهدید ایران از دید مردم آمریکا

تصویر  .7میزان حمایت مردم آمریکا از برقراری روابط دیپلماتیک با ایران

در قبال این کشور دانستهاند و اکثریت مردم این
کشور اعتقاد دارند که دیپلماسی گزینه مناسبی برای
تعامل با ایران است و نیازی به گزینه نظامی نیست.
در تصویر شماره  8نظر مردم آمریکا در یک دهه
اخیر درباره راهبرد مناسب در قبال ایران پرسیده
شده است که اکثر آنها معتقدند ایران برای آمریکا

تهدیدی است که میتوان از طریق دیپلماسی آن
را مهار کرد .میزان کسانی که از گزینه نظامی علیه
ایران در این مقطع حمایت کردهاند چیزی حدود 20
درصد بوده است.

تصویر  .8بهترین راه مواجهه با تهدید ایران از دید مردم آمریکا

نمودار  -9بزرگترین تهدید برای آمریکا از دید مردم این کشور
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نمودار  -9بزرگترین تهدید برای آمریکا از دید مردم این کشور

تصویر  .9بزرگترین تهدید برای آمریکا از دید مردم این کشور

 .5-1-3اولویت تهدید
متأثر از این نگاه منفی و دشمنپنداری ایران در
نزد افکار عمومی آمریکا ،در ردهبندی «بزرگترین
دشمن امروز آمریکا» ایران همواره از جایگاه باالیی
داشته است و حتی در مقایسه با چین و روسیه به
عنوان دو قدرت بزرگ چالشگر برای ایاالت متحده
که توان تهدید مستقیم این کشور و رویارویی با آن
را دارند ،این ایران است که در بیشتر مواقع تهدید
مهمتر و اولویتدارتری شمرده میشود.
اما نکته قابل توجه درباره اولویت تهدید ایران
برای آمریکاییها این است که جایگاه ایران در طی
سالهای مختلف ثابت نبوده و میتواند تغییر کند.
این مسئله از یک سو متأثر از تحوالت بینالمللی و
ظهور تهدیدات فوریتر و مهمتر برای آمریکاییهاست
و از سوی دیگر میتواند متأثر از اقدامات و ابتکارات
جمهوری اسالمی باشد.
در مقطعی که برنامه هستهای ایران مطرح شده
بود ،ایران نزد افکار عمومی آمریکا مهمترین و
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بزرگترین تهدید تلقی میشد .با ظهور داعش،
تهاجمیتر شدن سیاست خارجی روسیه ،افزایش
تنش بین آمریکا و کره شمالی و شروع مذاکرات
هستهای بین ایران و آمریکا که به توافق هستهای
ایران با گروه  ۵+۱منجر شد ،جایگاه ایران در بین
تهدیدات اولویتدار نزد افکار عمومی آمریکا تنزل
پیدا کرد؛ به طوری که امروزه از دید آمریکاییها
ایران تهدیدی کماهمیتتر از روسیه ،چین ،کره
شمالی و داعش است.
بهطور کلی ،با بررسی نظرسنجیهای صورتگرفته
در رابطه با ایران در آمریکا ،میتوان دو روند را در
افکار عمومی این کشور در قبال جمهوری اسالمی
ایران از هم تفکیک کرد؛ از یک سو ،نگرش کلی
افکار عمومی این کشور نسبت به ایران مبتنی بر
نگاه منفی ،دشمنپنداری و بیاعتمادی است که
تقریباً طی سالهای گذشته از زمان پیروزی انقالب
اسالمی به صورت یکنواخت و بسیار ثابت تداوم
داشته است .از سوی دیگر ،با وجود این روند ثابت و
بسیار منفی در نگرش کلی مردم این کشور نسبت
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به ایران ،ایران همیشه اولویت و تهدید اول آمریکا
نبوده است .به عبارت دیگر ،در حالی که رویکرد
منفی نسبت به ایران در افکار عمومی آمریکا ثابت و
یکنواخت بوده و تغییری نکرده است ،اولویت تهدید
ایران برای آنان متغیر بوده است .تغییر جایگاه ایران
در این ردهبندی میتواند بر روندهای باال و میزان
محبوبیت و دشمنپنداری ایران در افکار عمومی
آمریکا تأثیرگذار باشد و در بلندمدت وضعیت ایران
را تا حدودی بهبود ببخشد .به عبارت دیگر ،این
وضعیت الزامی و ناگزیر نیست و جمهوری اسالمی
ایران میتواند با مدیریت بهتر و اتخاذ سیاستهای
مناسب در این زمینه تصویر خود را در افکار عمومی
آمریکا بهبود دهد و آن را به واقعیت نزدیک کند.
 .6-1-3توصیههای سیاستی
مقایسه ایران و کشورهایی مثل چین و عربستان
(عربستان اساساً در تصویر شماره  9غایب است) این
ایده را تقویت میکند که حتی با وجود تالش و تأکید
بر آرمانهای انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران
نباید وضعیتی چنین منفی در افکار عمومی آمریکا
داشته باشد .این دید بهشدت منفی و غیرواقعبینانه
در قبال جمهوری اسالمی ایران نزد مردم این کشور
اوالً در نتیجه تبلیغات نادرست و مغرضانه علیه ایران
و ثانیاً نتیجه اهمال و احتماالً ناآگاهی مسئوالن
جمهوری اسالمی بوده است؛ به گونهای که نهتنها
تالش و برنامهای برای تغییر این رویکرد و ارائه
تصویری واقعیتر از ایران به مردم جهان نداشتهاند،
بلکه در مقاطعی نیز با موضعگیریها و سخنان گاه
نسنجیده خود ،تبلیغات و تلقینات ایرانهراسانه را
برای مردم آمریکا قابلپذیرشتر کردهاند.
وضعیت جمهوری اسالمی ایران در افکار عمومی
جهان به نوعی جزء «بیتالمال» است و هیچ

سیاستمدار و دولتمرد ایرانی نباید صرفاً با هدف
ارتقای جایگاه و محبوبیت خود و غلبه بر رقبای
داخلی از این سرمایه هزینه کند ،زیرا تاوان آن را
همه مردم ایران و حتی نسل آینده خواهند پرداخت
و این در تضاد مستقیم با منافع ملی جمهوری
ن است که اوالً
اسالمی ایران قرار دارد .واقعیت ای 
تصویری که مردم آمریکا از ایران در ذهن دارند
چندان با حقیقت سازگاری ندارد و در ثانی این
تصویر تغییرناپذیر نیست .به عبارت دیگر و با عنایت
به دستاورد کشورهای دیگر مثل چین ،ما میتوانیم
همزمان هم «جمهوری اسالمی ایران» باشیم و هم
تا حدود زیادی این تصویر را بهبود دهیم و آن را به
واقعیت نزدیکتر کنیم .در ادامه به برخی راهکارها
و توصیههای سیاستی در این زمینه اشاره میشود.
مدیریت تصویر :مهمترین نکته در این رابطه
پذیرش این امر است که «تصویر» ایران جزء بسیار
مهمی از قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است
و باید «مدیریت» شود .هرچند رسانههای جریان
اصلی در جهان ابایی از گسترش دروغ و تهمت
ضد جمهوری اسالمی ایران ندارند ،اما واقعیت این
است که وضعیت فعلی محصول مشترک بیمباالتی
داخلی و ضدیت خارجی است.
برای بهبود تصویر جمهوری اسالمی ایران یکی
از ملزومات ،ارائه یک «قاببندی» و «برند» کالن
است که هم انعکاسدهنده واقعیت آرمانهای
انقالب اسالمی ایران باشد و هم بتواند رفتارهای
کالن حکومت را توضیح دهد .در بخش دوم مقاله
توضیح داده شد که چین چگونه توانسته است از
آغاز قرن جدید با ترویج و تبلیغ انگاره «برآمدن
صلحآمیز چین» در سطح جهان و بهویژه آمریکا،
نگرانیها را درباره گسترش روزافزون قدرت نظامی
و اقتصادی خود تعدیل کند .با توجه به ظرفیتهای
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موجود ،جمهوری اسالمی ایران نیز میتواند با
ایجاد انگارهای منطبق بر آرمانها و تالش در
جهت توضیح «اقناعگرانه» رفتارهای خود در این
راستا کوشش کند .در اینجا صرفاً به این نکته اشاره
میشود که رجوع به کالم امام خمینی (ره) در این
راستا راهگشاست .به عنوان مثال« ،عدالتطلبی»
جمهوری اسالمی ایران که هم ریشه در آموزههای
دین اسالم دارد ،هم با فرهنگ و تاریخ ایران عجین
شده است و یکی از مبانی اصلی انقالب اسالمیاست
میتواند یکی از ابعاد اصلی این برند باشد .البته واضح
است که بین «برندسازی » و شعاردادن تفاوت بسیار
است .یکی از مهمترین این تفاوتها ،نگاه مهندسی
داشتن است که باعث میشود پیش از انجام یک کار
به تأثیرش اندیشیده شود.
عدم تمرک ِز صرف روی نخبگان سیاسی :یکی
از مهمترین ابعاد دیپلماسی عمومی عدم اتکا به
نخبگان سیاسی جامعه هدف است .به چالش
کشیدن انگارههای نادرست درباره ایران و تبلیغات
صورتگرفته در این زمینه مراجعه مستقیم به مردم
(و نخبگان غیرسیاسی) کشورهای مخاطب است.
متأسفانه در نتیجه تبلیغات صورتگرفته و عدم
تالش برای خنثیسازی اثرات آن ،بسیاری از مردم
جهان ایران را به عنوان کشوری بسیاری عقبافتاده
از نظر حقوق بشر و حقوق شهروندی میدانند که
وضعیتی مشابه بدترین کشورهای جهان دارد .در
حالی که ایران در بسیاری موارد اعم از حقوق زنان،
آزادیهای فردی ،مردمساالری وضعیتی بسیار بهتر
از کشورهای منطقه دارد.
گردشگری یکی از مثالهای بارز این امر است که
نیازمند هدفمندکردن و گسترش آن هستیم ،20ولی
 220از یک سو نکته مثبت این است که معموالً مشاهده
میشود خبرنگاران یا توریستها بعد از بازدید از ایران
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موارد بسیاری در این زمینه میتوان ذکر کرد که
نیازمند خالقیت و مدیریت هستند .صرفاً به عنوان
یک مثال خارج از دوایر مرسوم فعالیت ،میتوان
اشاره کرد که در شرایطی که اعتیاد به مواد مخدر،
که سالها گریبانگیر ایران بوده است ،به طور فزاینده
در ایاالت مختلف آمریکا قربانی میگیرد مؤسسات
خیریه در دو کشور میتوانند از تجربیات یکدیگر
برای مبارزه با اعتیاد استفاده کنند .واضح است که
برای اینکه این نوع فعالیتها تبدیل به جوالنگاه
سازمانهای اطالعاتی نشوند نیاز به نظارت دارند ،اما
این نظارت نباید مانع شکلگیری چنین فعالیتهایی
با منافع مستقیم دوطرفه شود که به صورت
غیرمستقیم چهره واقعیتری از ایران را ارائه میدهد.
درنهایت ،پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت
افکار عمومی و تأثیرگذاری آن بر سیاستها از
یک سو و تصویر بهشدت منفی ایران در جهان به
طور کلی و ایاالت متحده به شکل خاص ،یک نهاد
مستقل در جمهوری اسالمی ایران برای مدیریت
این مسئله ایجاد شود که سه وظیفه داشته باشد:
رصد تصویر ایران ،مدیریت فعاالنه تصویر ایران در
خارج از کشور و مشاورهدادن به ارگانهای مختلف
حاکمیت در این زمینه .یکی از مهمترین چالشهای
موجود در سالهای گذشته که تصویر منفی ایران را
تثبیت کرده است ،عدم آگاهی برخی نهادها از ابعاد
موضعگیریها و سیاستهای خود و تهیه خوراک
ضمن اینکه بهشدت از تناقض و تفاوت واقعیتهای ایران با
پیشفرضهای آنان در رابطه با این کشور متعجب شدهاند و
از سوی دیگر ،ظاهرا ً برنامهای وجود ندارد که به پرسشهای
مخاطب غربی پاسخ اقناعی بدهد .چه بسا کسانی که به ایران
آمده و بازمیگردند ،ولی گمانشان این است که همه مردم ایران
همانند کسانی میاندیشند که با آنان در طول سفرشان همکالم
شدهاند .جالب است که چین به طور فعاالنه تصویر خود را رصد
میکند و برای ابهامات پیشآمده پاسخ اقناعی ارائه میدهد.
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الزم برای رسانههای ضدایرانی بوده است.
به عنوان مثال ،در یکی دو دهه اخیر دستگاه
قضایی جمهوری اسالمی ایران در چندین پرونده
مختلف این امکان را برای گروههای معاند و
ضدایرانی فراهم کرده است که تفسیر خود را از
ماجرا به مخاطب جهانی و غربی القا کنند .چرخه
عدم پاسخگویی شفاف و دقیق ،فرار از پاسخگویی
توسط نمایندگان کنسولی ایران و بعد از مدتی
طوالنی ،نهایتاً آزادیِ افرادی که شدیدترین
محکومیتها برایشان وضع شده بوده ،متأسفانه
چرخهای است که هر بار تکرارش زخمی به تصویر
ایران میزند .عدم پاسخگویی اقناعی به سؤالهای
کالن در این زمینه و تشریح ابعاد و چارچوبهای
موضوعات فوق تأثیر مخربی بر تصویر جمهوری
اسالمی ایران داشته است.
هدف از بهبود تصویر ایران ،این نباید باشد که
ایران در قلوب همگان محبوب شود ،که این هدف
نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا عدهای (که در
آمریکا جمعیت قابل توجهی هستند) یقیناً به دلیل
ماهیت ایران اسالمی با آن سر ستیز خواهند داشت.
نکته دیگر اینکه بعضی از دشمنان منطقهای ایران
با هزینههای نسبتاً اندک ،بردهای بزرگی در فضای
سیاسی آمریکا برای خود رقم میزنند .مث ً
ال آمریکا
عم ً
ال وارد جنگ یمن میشود ،بدون اینکه عموم
مردمش اطالعی از وجود این جنگ داشته باشند .در
معرکه دیپلماسی عمومی یک راهکار دیگر ایران باید
تالش برای کنارزدن نقاب از رقبای متخاصمش باشد.

 .4نتیجهگیری
بر خالف تفکیک بین مردم و دولت آمریکا که در
مواضع بسیاری از مقامات جمهوری اسالمی ایران
مطرح میشود ،واقعیت این است که مردم آمریکا هم

مانند سیاستمداران خود دید منفی شدید و مداومی
در طی چند دهه اخیر نسبت به جمهوری اسالمی
ایران داشتهاند .آنها از سیاستهای خصمانه دولت این
کشور در دورههای مختلف علیه ایران حمایت کردهاند و
دولتهای این کشور هیچگاه برای اتخاذ مواضع خصمانه
نسبت به ایران با چالش یا نگرانی از بابت مخالفت مردم
خود همراه نبودهاند .همین مسئله دست آنان را بیش از
پیش برای مقابله با ایران باز گذاشته است.
این نگرش منفی متأثر از تبلیغات رسانه و تلقینات
سیاستمداران ،بهویژه پس از بحران اشغال سفارت
آمریکاست ،اما واقعیت آن است که عدم مدیریت
مناسب و توجه دقیق به این مسئله از سوی مسئوالن
جمهوری اسالمی ایران در طی چند دهه اخیر
مهمترین نقش را در تداوم و تثبیت این وضعیت
داشته است .بخشی از این بیتوجهی به خاطر عدم
آگاهی از وضعیت ایران در افکار عمومی آمریکا بوده
است؛ به طوری که برخی همواره تصور کردهاند مردم
این کشور نگرش مثبتی به جمهوری اسالمی ایران
دارند .بخش دیگر از این بیتوجهی عامدانه و آگاهانه
بوده است و بر این تصور نادرست مبتنی است که
به دلیل ماهیت انقالبی و اسالمی جمهوری اسالمی
ایران ،این تصویر منفی تغییرناپذیر است و تا زمانی
که جمهوری اسالمی بر مواضع و آرمانهای خود
تکیه کند ،مردم آمریکا دیدگاه منفی به آن دارند.
در این مقاله تالش شده هردوی این انگارهها به
چالش کشیده شود .به اعتقاد ما ،اوالً مردم آمریکا
بههیچوجه رویکرد مثبتی به جمهوری اسالمی
ایران ندارند .در ثانی ،میتوان با مدیریت درست و
آگاهانه و بدون عدول از آرمانها و مواضع کالن ،این
تصویر را تا حدودی بهبود بخشید .بهبود این تصویر
میتواند تا حدودی بر سیاستهای آمریکا در رابطه
با ایران تأثیر بگذارد و دولت این کشور را برای مقابله
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و اتخاذ سیاستهای خصمانه در قبال ایران محتاطتر
کند .در شرایط کنونی که بین نخبگان این کشور در
رابطه با جمهوری اسالمی ایران اختالف نظر (البته
در تاکتیک) وجود دارد ،تأثیرگذاری به دلیل عدم
وجود اجماع نخبگانی با دشواری کمتری روبهروست.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در نگارش این مقاله رعایت
شده است .دادههای استفاده شده در این مقاله در
دسترس عموم قرار دارند.
حامي مالي

اندیشکده حکمرانی شریف ،دانشگاه صنعتي
شريف حامی مالی این مقاله بوده است.
مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت
داشتند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

از جناب آقای محسن رحیمی فارغالتحصیل
رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف که ما را
در نگارش این مقاله یاری کردند ،کمال تشکر و
قدردانی را داریم .همچنین از اندیشکده حکمرانی
دانشگاه شریف که حمایتهای الزم را برای انجام
این پژوهش ارائه دادند ،تشکر و قدردانی میکنیم.
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