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تصمیمگیرندگان در کشورهای دمکراتیک معموال سعی میکنند نظرها و دیدگاههای جاری در جامعه را مورد
توجه قرار دهند .یکی از روشهای معمول در شناخت افکار عمومی درباره یک موضوع ،انجام نظرسنجی
است .نظرسنجی میتواند فهم موجزی از دیدگاههای مردم یک کشور درباره یک موضوع ب ه دست دهد،
اما ا گر بخواهیم تصویر جامعی از یک جامعه درباره کشوری دیگر داشته باشیم میبایست دیدگاههای افکار
عمومی را از ابعاد مشخصی مورد بررسی قرار داد .ازاینرو پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به نظریه تصویر
در روابط بینالملل ،سه ُبعد را در برسازی تصویر مردم آمریکا از ایران مورد بررسی قرار دهد .ازآنجاکه افکار
عمومی در آمریکا یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی این کشور است و تصویر
مردم آمریکا از ایران تأثیر مهمی در چگونگی رابطه آمریکا با ایران دارد ،سؤال اصلی این پژوهش را اینگونه
مطرح کردیم که افکار عمومی آمریکا چه تصویری از ایران داشته و شامل چه ویژگیهایی است؟ نتایج
پژوهش حاضر که با روش مطالعه موردی و براساس نظریه تصویر به دست آمده است نشان میدهد تصویر
مردم آمریکا از ایران به تصویر کلیشهای «دشمن نسبی» شباهت دارد که این موضوع از طریق بررسی سه
ُبعد موقعیت ،میزان توانمندی و ارزشهای سیاسی ایران از دیدگاه افکار عمومی آمریکا حاصل شد که
بهترتیب شامل تهدیدآمیز ،قدرت نسبی و ارزشهای سیاسی متفاوت است.
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مقدمه
افکار عمومی بهخصوص در کشورهای دمکراتیک از اهمیت خاصی برخوردارند؛ چرا که
مسئوالن برای انتخاب مجدد به آرای مردم نیاز داشته و ازاینرو نمیتوانند تصمیماتی
اتخاذ کنند که با دیدگاه عمومی فاصله زیادی دارد .از این منظر گفته میشود افکار
عمومی بهویژه در آمریکا یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی
است ( .)Holsti, 2004: 163-239این امر ناشی از اهمیت مشروعیت در جوامع دمکراتیک
است که به رضایت عمومی نیاز دارد و اشارهای است به این موضوع که باید میزان قابل
توجهی از هماهنگی (یا حداقل رضایت عمومی) بین افکار عمومی و سیاستهای دولت
وجود داشته باشد .تحقیقات تجربی نشان دادهاند که در بسیاری از موضوعات سیاست
ً
خارجی آمریکا چنین رابطهای معموال وجود دارد (.)Powlick, 1995: 428
افکار عمومی به ندرت تأثیر مستقیم بر تصمیمات سیاسی یا اجرای سیاستهای
خاص دارند و تأثیرات غیرمستقیم آن بسیار مهمتر است .در واقع نقش اصلی مردم در
لیبرال دمکراسیها ،تأثیر بر فرایند ائتالفسازی در میان گروههای نخبگان است .ازاینرو
گفته میشود مدلهای باال به پایین (نخبهگرایی) یا پایین به باال (پلورالیسم دمکراسی)
برای تبیین چگونگی تأثیر افکار عمومی بر تصمیمگیریهای سیاست خارجی در آمریکا
بسیار سادهانگارانه است ( .)Risse-Kappen, 1991: 510یکی از راههای کشف دیدگاههای
افکار عمومی ،انجام نظرسنجی است .امروزه ا کثریت قریب به اتفاق مطالعات مربوط به
ارتباط افکار عمومی با سیاست خارجی به شدت بر روی دادههای نظرسنجی برای توصیف
نگرش عمومی متکی هستند (.)Powlick, 1995: 430
ازسوی دیگر ازآنجاکه در چهل سال گذشته آمریکا مهمترین بازیگر تأثیرگذار بر سیاست
امنیتی و خارجی ایران بوده ،درک عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری این کشور علیه ایران اهمیت
دارد .از این منظر و با لحاظ این نکته که تمرکز این پژوهش بیشتر بر دوره ریاستجمهوری
بارا ک اوباماست ،سؤال اصلی پژوهش عبارت است از :افکار عمومی آمریکا چه تصویری از
ایران داشته و این تصویر دارای چه ویژگیهایی است؟ در پاسخ به پرسش ذکر شده فرضیه
مقاله به این شرح است« :تصویر مردم ایاالت متحده آمریکا از ایران با توجه به افکار عمومی
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این کشور در مورد ایران که حاصل تکیه بر موقعیت سرزمینی و راهبردی این سرزمین،
دشمن
ارزشهای سیاسی و میزان توانمندی کشور ماست ،بیانگر نوعی تصویر کشور
ِ
تهدیدآمیز ،برخوردار از توان نسبی و ارزشهای سیاسی متمایز از آمریکا و مجامع غربی است».
در این پژوهش از نظرسنجیهای متعددی که توسط برخی مؤسسات نظرسنجی
معتبر در آمریکا همچون شورای شیکا گو درباره امور جهانی ،1مؤسسه افکارسنجی گالوپ،2
مؤسسه تحقیقاتی پیو 3و برخی رسانههای بزرگ و معتبر در آمریکا طی چند دهه اخیر درباره
ایران انجام دادهاند استفاده شده است تا تصویر مردم آمریکا از ایران را ترسیم کنیم .ما
این بررسی را بهصورت هدفمند درباره سه ُبعد موقعیت (فرصت یا تهدید بودن) ،میزان
توانمندی و ارزشهای سیاسی ایران از دیدگاه مردم آمریکا انجام میدهیم .در واقع
براساس ادبیات موجود در نظریه تصویر که در بخش چارچوب نظری توضیح داده خواهد
شد ،ما فرصت یا تهدید بودن ایران ،میزان قدرت آن و ارزشهای سیاسی این کشور در
دیدگاه مردم آمریکا را با استفاده از نظرسنجیهای انجام شده مورد بررسی قرار میدهیم تا
به تصویر افکار عمومی آمریکا از ایران پی ببریم.
رویکرد پژوهشی مقاله حاضر تبیینی و روش تحقیق مطالعه موردی است .رویکرد مطالعه
موردی ،یکی از متداولترین روشهای تحقیقات محسوب میشود که از منابع اطالعاتی
زیاد برای بررسی نظاممند افراد ،گروهها ،سازمانها یا رویدادها استفاده میکند .مطالعه
موردی هنگامی انجام میشود که پژوهشگر نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده به مثابه یک
مورد مطالعاتی مشخص است« 4.از این نظر مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تأ کید بر
فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام میشود« .مورد» چنان انتخاب میشود که نمایانکننده
وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه ،یا مثالی از پدیده(های) مورد نظر باشد که پژوهشگر
میخواهد درباره آنها به درک عمیقی دست یابد» (سرمد ،بازرگان و حجازی .)89 :1376 ،روش
1. Chicago Council on Global Affairs
2. Gallup
3. Pew Research Center

 .4در مورد کاربردهای مطالعه موردی بهویژه در تحقیقات کیفی و انسانی برای نمونه رجوع کنید به :آثار رابرت ین و
دایرةالمعارف مطالعه موردی شامل  357مدخل و بیش از  1100صفحه که در دو جلد به زبان انگلیسی تنظیم شده است.
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گردآوری اطالعات پژوهش ،کتابخانهای و اسنادی است و همانطور که عنوان شد از نتایج
نظرسنجیهای متعدد انجام شده نیز استفاده میشود .در ادامه ابتدا به پیشینه پژوهش
اشاره میشود و سپس مبانی نظری بحث توضیح داده خواهد شد .آنگاه به عوامل مؤثر در
شکلگیری افکار عمومی آمریکا در موضوعات سیاست خارجی خواهیم پرداخت و سپس
دیدگاه افکار عمومی آمریکا درباره ایران را براساس سه ُبعد پیشگفته از طریق نظرسنجیهای
متعدد کاوش خواهیم کرد.

 .1پیشینه پژوهش
ادبیات پژوهش حاضر را میتوان در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار داد .در بخش نظری
پژوهشهای بسیاری با رویکرد ادرا کی بهطور عام و نظریه تصویر بهطور خاص در سیاست
خارجی انجام شده است .از پژوهشهای کنث بولدینگ که برای نخستین بار از مفهوم تصویر
برای تحلیل سیستمهای بینالمللی استفاده کرد ( ،)Boulding, 1956, 1959تا هالستی که
از تصاویر فردی با عنوان سیستمهای اعتقادی نام برد و نقش آنها را در فرایند شناختی فرد
برجسته کرد ( )Holsti, 1976: 19-20و البته مفهومپردازیهای جرویس ()Jervis, 2017

درباره تأثیر سوءبرداشت در تصمیمگیری رهبران در فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی
همگی با زیربنای روانشناختی و رویکرد ادرا کی انجام شده است .بااینحال نظریه تصویر
بیشتر مرهون تالشهای نظری افرادی همچون ریچارد کاتم ،1مارتا کاتم 2و بهخصوص
ریچارد هرمن ( )Herrmann, 2013, 2001, 1997, 1988, 1986است .در پژوهش حاضر
برمبنای مفهومپردازی و نظریات این افراد در قالب نظریه تصویر بحث را تبیین خواهیم کرد.
اما در ُبعد عملی وبهویژه درباره روابط ایران و آمریکا ا کثر پژوهشها به تحلیل دیدگاه (و
نه تصویر) یک جامعه از کشور دیگر درباره یک موضوع مشخص پرداختهاند .این پژوهشها
ً
عمدتا با بررسی و تحلیل نظرسنجیهای مختلف درباره یک موضوع سعی میکنند دیدگاه
مردم یک کشور درباره دیگری را نشان دهند .بهعنوان مثال بیات و دهقانی فیروزآبادی در
1. Richard Cottam
2. Martha Cottam
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مقالهای به «بررسی نگرشهای موجود در دو جامعه ایران و آمریکا درباره موضوع هستهای
ً
ایران» پرداختهاند (بیات و دهقانی فیروزآبادی .)1394 ،ایتن گیلبوآ نیز همین بررسی را صرفا
از دیدگاه مردم آمریکا انجام داده است ( .)Gilboa, 2010بیات در پایاننامه کارشناسیارشد
خود به تأثیر ساختارهای ذهنی معاصر در ایران و آمریکا بر مذا کرات هستهای ایران پرداخته
است .وی نشان میدهد عالوهبر موضوعات مادی همچون منافع ،قدرت و موازنه قوا؛
عوامل غیرمادی همچون انگارهها ،تجربیات تاریخی ،برداشتها ،فرهنگ و افکار عمومی نیز
در مذا کرات هستهای ایران با قدرتهای بزرگ تأثیرگذارند .او با بررسی ساختارهای ذهنی
در دو سطح رهبران و جوامع ایران و آمریکا نشان میدهد برخی تفاوتها و شباهتهای
ذهنی – فرهنگی مانع از رسیدن طرفین به توافق شده (بیات )1390 ،و در تکمیل پژوهش
خود عنوان میکند فقط تغییر تصاویر دو کشور در نزد یکدیگر میتواند به شکلگیری یک
توافق پایا بیانجامد (همان.)1395 ،
اما برخی دیگر از پژوهشها با رویکردهای فرهنگی به بررسی درک جوامع ایران و
آمریکا از یکدیگر پرداختهاند .بهعنوان مثال مباشر به موضوع مهاجرین ایرانی در آمریکا بعد
از انقالب اسالمی میپردازد و تأثیر چالش سیاسی میان ایران و آمریکا بر روابط مهاجرین
ایرانی با شهروندان آمریکایی را تحلیل میکند .او تالش میکند درک طرفین از یکدیگر
بهخصوص بعد از وقایعی همچون بحران گروگانگیری را با استفاده از مصاحبه ،نظرسنجی
و مشاهدهای مشارکتی نظاممند نشان دهد (.)Mobasher, 2012

استینینگر نیز در رساله دکتری خود یک مطالعه کیفی در مورد نگرش گروهی از نخبگان
آمریکایی نسبت به ایران انجام داده است .او تالش کرده به سه سؤال اصلی پاسخ دهد.
اول آنکه افراد با فرهنگهای مختلف تا چه اندازه در تفکر ،استدالل و تصمیمگیری متفاوت
هستند؟ دوم آنکه علل اصلی این اختالفات چیست؟ و سوم آنکه این اختالفات تا چه حد
مسئول سوءتفاهمها و سوءرفتارها بین فرهنگهاست؟ محققان آمریکایی که در این پژوهش
با آنها مصاحبه شده است با فرهنگ ،زبان و تاریخ ایران آشنایی داشتند و بر تأثیر دین زرتشت
و اسالم ،غرور ایرانی و تاریخ ایران بر نحوه تفکر ایرانیها تأ کید کردهاند (.)Steininger, 2010
ً
اما کتابی با عنوان ایرانیها در ذهن آمریکاییها که اخیرا منتشر شده است به
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درک آمریکاییها از ایرانیها با رویکرد میانفرهنگی میپردازد (.)Shahghasemi, 2017
شاهقاسمی در دو فصل از کتاب سعی میکند زمینههای تاریخی و سیاسی که به تصویر
ایران در ذهنیت آمریکاییها شکل میدهد را بررسی کند و سپس با نظرسنجی از 1752
نفر آمریکایی از منظر طر حوارههای میانفرهنگی تالش میکند تا دیدگاه آمریکاییها درباره
مردم ایران را متوجه شود.
بااینحال تمامی پژوهشهای پیشگفته دارای یکی از این دو ضعف بوده که یا فقط
به بررسی دیدگاه (و نه تصویر) یک جامعه از دیگری پرداخته و این کار را به یک موضوع
خاص تقلیل داده یا از جنبه نظری از نظریه تصویر در روابط بینالملل استفاده نکردهاند.
ً
از این نظر پژوهش حاضر با توجه به پوشش این دو موضوع کامال بدیع بوده و میتواند به
لحاظ نظری نیز فتح بابی برای پژوهشهای دیگر باشد.

 .2مبانی نظری
یکی از رویکردهای مهم در تحلیل سیاست خارجی ،رویکرد ادرا کی است که بر مبانی
روانشناختی متکی است و بر سطح ادرا ک فردی تمرکز دارد .رویکرد روانشناختی در تحلیل
سیاست خارجی بر برداشتها ،تصورات ،ارزشها و روابط بینافردی تأ کید دارد .منظور از
ادرا ک؛ تفاسیر اشخاص از محیط و نگرشها ،باورها ،تصورات و طر حوارههایی است که در
نتیجه تجربه آنها شکل میگیرند ( .)Bar-Tal, 2002: 173-180البته رویکرد ادرا کی منکر تأثیر
شرایط محیطی و مادی بر ایدهها و ادرا کات نیست؛ اما معتقد است سیاست خارجی یک
دولت نه در برابر جهان خارجی آن چنان که هست ،بلکه در برابر تصویر ساده شدهای از آن
شکل میگیرد که در ذهن تصمیمگیرندگان سیاست خارجی است (مشیرزاده.)152 :1396 ،
یکی از نظریههای ذیل رویکرد ادرا کی ،نظریه تصویر است .بولدینگ تصویر را مجموع
ساختار شناختی ،عاطفی و ارزشگذارانه از رفتار یک کشور و یا نگاه آن به خود و جهان خارج
تعریف کرد .به نظر او تصاویری که در نظامهای بینالمللی مهم هستند شامل تصویری است
که یک ملت از خود و از دیگران در محیط بینالمللی دارد .وی استدالل کرد درک خصومت
یا دوستی و همچنین درک قدرت یا ضعف یک کشور ،از ویژگیهای اصلی تصویر یک فرد از
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آن کشور است ( .)Boulding, 1959: 124اندیشمندان نظریه تصویر معتقدند آنچه اهمیت
دارد خود «واقعیت» نیست؛ بلکه تصویر واقعیت برای کنشگر است .در واقع تصاویر ذهنی،
تفاسیری از واقعیت هستند که سیاست را به پیش میبرند (مشیرزاده.)161 :1396 ،
در این نظریه با اتکا به مباحث مربوط به باور و برداشت ،نوعی دستهبندی از برداشتهای
رهبران و تصمیمگیرندگان حوزه سیاست خارجی از دولتهای دیگر بهعنوان تصویر ارائه
میشود و میان این تصاویر و سیاستها ارتباط برقرار میشود .بنابراین باید گفت نخستین
گام در شناخت و درک دیگری ،گنجاندن او یا موقعیتش در طبقهای شناخته شده است .وقتی
فردی یا موقعیتی در یک طبقه قرار گرفت ،افراد تصورات قالبی سازمانیافتهای را در شکل یک
طبقه یا طر حواره ،برای پردازش اطالعات مربوط به آن فرد یا موقعیت به کار میبرند تا درباره
وی تصمیم بگیرند .تصورات قالبی در واقع باورهایی پیشینی درباره ویژگیهای افراد ،گروهها
یا طبقات اجتماعی است (.)Alexander, Brewer and Hermann, 1999: 78-93
در عرصه بینالملل نیز همچون عرصه اجتماعی ،طبقهبندی شناختی توسط افراد و
تصمیمگیرندگان انجام میشود و دولتها با تصاویر مختلفی درک و شناسایی میشوند.
بااینحال باید توجه داشت تصمیمگیرندگان سیاست خارجی در خأل اقدام به تصمیمگیری
نمیکنند و تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که یکی از آنها افکار عمومی است .نظریهپردازان
تصویر معتقدند تصویر بهصورت بیناالذهانی میان فرد و جامعه شکل میگیرد؛ بنابراین
رهبران (تصمیمگیرندگان) در فرایند تصمیمگیری متأثر از دیدگاههای مردم جامعه خود یا
افکار عمومی هستند.
در ادبیات نظریه تصویر در روابط بینالملل چند تصویر کلیشهای مطرح است که
شامل دشمن ،متحد ،امپریالیست و مستعمره میشود .این تصاویر براساس ادرا ک فاعل
شناسا از ابعاد برسازنده تصویر شکل میگیرند و از یکدیگر تمییز داده میشوند.
ریچارد کاتم سه ُبعد برسازنده تصاویر را چنین برمیشماردُ :بعد اول به موقعیت
(تهدید یا فرصت) «دیگری» در برابر ما مربوط میشودُ .بعد دوم میزان قدرت (قویتر یا
ضعیفتر) «دیگری» نسبت به ماست .و ُبعد سوم تقریب فرهنگی «دیگری» به ماست؛
اینکه فرهنگی شبیه یا متفاوت از ما دارد .ریچارد هرمن نیز همین سه ُبعد را به کار میبرد و
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البته در برخی پژوهشهای خود از «فرایند تصمیمگیری» به جای «فرهنگ» استفاده کرده
است ( .)Herrmann etal., 1997: 411بهعنوان مثال ا گر برداشت فاعل شناسا از یک کشور
شامل موقعیت تهدیدآمیز ،میزان توانمندی و فرهنگی برابر باشد و یا فرایند تصمیمگیری آن
یکپارچه تصور شود ،چنین تصویری به تصویر کلیشهای «دشمن» شباهت دارد.
با توجه به ُبعد مسافت و عدم ارتباط جوامع ایران و آمریکا و توجه بیشتر رسانهها به
موضوعات سیاسی ،اطالعات مردم آمریکا درباره مسائل سیاسی ایران به نسبت بیشتر از
فرهنگ ایران است .به همین دلیل در پژوهش حاضر به جای فرهنگ ،ارزشهای سیاسی
بررسی شد .در این ُبعد سه متغیر نظام سیاسی ،حقوق بشر و رفتار بینالمللی ایران لحاظ
شد .بهاینترتیب تصاویر کلیشهای مطابق جدول  1خواهد بود.
جدول  .1تصاویر کلیشهای در روابطبینالملل براساس سه ُبعد مورد بررسی پژوهش حاضر
نوع تصویر

موقعیت

توانمندی

ارزشهای سیاسی

دشمن

تهدید

برابر

متفاوت

امپریالیست

تهدید

فرادست

متفاوت

مستعمره

فرصت

فرودست

متفاوت

متحد

تهدید

برابر

مشابه

مأخذ :کاتم و دیگران 73 :1386 ،با تغییرات نویسندگان.

بر این اساس ا گر فاعل شناسا موقعیت ابژه مورد شناخت را تهدیدآمیز ،توانمندی
آن را برابر و ارزشهای سیاسی آن را متفاوت از خود بیابد ،تصویر او از کشور مورد نظر به
تصویر کلیشهای دشمن شبیه خواهد بود .اما ا گر موقعیت تهدیدآمیز و ارزشهای سیاسی
متفات باشند و میزان توانمندی ،نسبی بنماید (نه فرادست یا برابر و نه خیلی فرودست)
به تصویر کلیشهای «دشمن نسبی» شباهت خواهد داشت .در واقع شرط الزم برای تصویر
دشمنانگارانه از یک کشور ،موقعیت تهدیدآمیز و ارزشهای سیاسی متفاوت آن و شرط
کافی میزان توانمندی آن است؛ که ا گر «برابر یا فرادست» باشد تصویر« ،دشمن کامل»
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خواهد بود و ا گر «نه برابر و نه خیلی فرودست» باشد تصویر «دشمن نسبی» خواهد بود.
بهاینترتیب زمانی که «دیگری» در یکی از طبقهبندیهای تصاویر کلیشهای قرار داده شد،
با توجه به خصوصیات رفتاری مفروض در آن طبقه ،بدیلهای رفتاری برای برخورد با او در
قالب سیاستگذاریهای راهبردی پیشبینی و اجرا میشود .بیان این نکته مهم است که
بررسی ما از تصویر افکار عمومی آمریکا نسبت به ایران با توجه به نظریه تصویر که بر مبانی
سطح تحلیل فردی استوار است بدون اشکال بوده ،چرا که دیدگاههای فردی را بهصورت
تجمیعی مدنظر قرار میدهیم و تا کنون پژوهشهای مختلفی در این باره براساس نظریه
تصویر انجام شده است (.)Zhang, 2012: 18

 .3عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری افکار عمومی در آمریکا
استفن والت نظریهپرداز مشهور روابط بیناالملل معتقد است مردم آمریکا اطالعات زیادی
درباره موضوعات سیاست خارجی (برخالف موضوعات داخلی) ندارند و در واقع افراد
تأثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا دارای اختیارات قابل توجهی برای شکل دادن به
دیدگاههای مردم آمریکا درباره مسائل کلیدی سیاست خارجی هستند (.)Walt, 2018: 151
این دیدگاه واقعگرایانه که در برابر دیدگاه تجدیدنظرطلبانه قرار میگیرد در واقع ادامه اجماع
سنتی آلموند  -لیپمن است که افکار عمومی را با عنوان نگرشهای بیثبات ،فاقد ساختار و
انسجام و نفوذ پایین در سیاست خارجی توصیف میکند (.)Holsti, 1992: 439
برایند تحقیقات مختلف نشان میدهد حداقل پنج عامل در شکلگیری افکار عمومی
آمریکا در موضوعات سیاست خارجی مؤثر هستند .رسانهها نخستین و یکی از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر افکار عمومی در موضوعات سیاست خارجی هستند .عامل دوم رهبران یا نخبگان
عمومی جامعه بوده که رسانهها به نوعی منافع آنها را تقویت میکنند .عامل سوم گروههای
نفوذ و البیها و عامل چهارم احزاب هستند که بخشی از تأثیر خود بر فرایند تصمیمگیری
سیاست خارجی در آمریکا را از طریق تأثیرگذاری بر نظرهای عمومی پیش میبرند و عامل
پنجم مباحث مربوط به جمعیتشناسی و تفاوتهایی مانند جنسیت ،وضعیت اجتماعی -
اقتصادی ،تحصیالت ،نژاد و یا تفاوت نسلی است که در دیدگاههای سیاست خارجی افراد مؤثر
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هستند ( .)Ibid., 2004: 163-239بااینحال اغلب تحقیقات از رسانهها بهعنوان مهمترین
عامل تأثیرگذار در این موضوع نام بردهاند .تأثیر رسانهها در تصمیمگیری سیاست خارجی
آمریکا حتی از تأثیرگذاری بر افکار عمومی فراتر میرود و رهبران و تصمیمگیرندگان سیاست
خارجی را نیز شامل میشود .به همین دلیل گفته میشود رسانهها در آمریکا بخشی از فرایند
تصمیمگیری در سیاست خارجی هستند؛ چرا که یکی از منابع ورودی برای تصمیمگیری و
همچنین محیطی برای توضیح و تشریح تصمیمات رهبران هستند (.)Naveh, 2002: 10
نتایج یک پژوهش نشان میدهد تلویزیون تأثیرگذارترین رسانه در ادرا ک آمریکاییها
نسبت به ایران است و بعد از آن روزنامههای چاپی قرار دارند .تأثیر رسانههای اجتماعی
و اخبار اینترنتی بسیار کمتر از تلویزیون و روزنامهها گزارش شده است .از این میان تنها
رسانههای اجتماعی نسبت به ادرا ک از ایران همبستگی منفی دارند ،به این معنا که
هرچه بیشتر از آنها استفاده شود اعتقاد به هدف ایران برای دستیابی به سالح هستهای
کمتر میشود .این موضوع نشان میدهد مردم آمریکا اطالعات سیاسی را کمتر از طریق
رسانههای اجتماعی دریافت میکنند ،اما ضریب همبستگی با استفاده از روزنامهها ،رادیو و
تلویزیون مثبت میشود .بهاینترتیب مردم آمریکا هرچه بیشتر از تلویزیون استفاده کنند،
اعتقاد آنها به هدف ایران برای دستیابی به سالح هستهای بیشتر میشود (.)Bissett, 2015
این قدرت رسانهها در تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیمگیری سیاست خارجی
آمریکا باعث شده برخی بگویند تبدیل یک موضوع سیاست خارجی به یک بحث عمومی
در آمریکا در درجه اول وابسته به رفتارهای حامیان آن موضوع نیست ،بلکه اغلب تابع
انتخابهایی است که رسانههای خبری بزرگ انجام میدهند .در واقع تصمیماتی که
خبرنگاران و سردبیران رسانههای بزرگ درباره آنچه که باید پوشش دهند میگیرند ،نقش
مهمی در تعیین اینکه چه مشکالت و نگرانیهایی باعث فعال شدن افکار عمومی میشود،
دارد ( .)Powlick and Katz, 1998: 39-40ازسوی دیگر پیوند رسانهها با البیهای قدرت و
نخبگان سیاسی ،این نتیجه را به ذهن متبادر میکند که افکار عمومی آمریکا در موضوعات
سیاست خارجی به شدت تحت تأثیر مطامع سیاستمداران و البیهای قدرت هستند.
اینکه افکار عمومی در آمریکا چطور شکل میگیرند قابل اهمیت است ،بهعنوان مثال
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ایران میتواند در فرایند این شکلگیری تأثیرگذار باشد؛ اما این موضوع نافی نقش و اهمیت
افکار عمومی آمریکا در تصمیمگیری سیاست خارجی نیست .تجربه تاریخی مؤید آن است که
افکار عمومی در آمریکا از تأثیرگذاری بر فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی برخوردار هستند.
موضوعاتی همچون جنگ ویتنام یا رسوایی ایران  -کنترا نشاندهنده نفوذ و قدرت افکار
عمومی و پیامدهای نا گوار برای تصمیمگیرندگان درصورت بیتوجهی به آن است .بنابراین در
مقاله حاضر با علم به چگونگی شکلگیری افکار عمومی در آمریکا در قبال موضوعات سیاست
خارجی و عوامل تأثیرگذار بر آن قصد داریم به بررسی تصویر ایران در افکار عمومی آمریکا بپردازیم.

 .4تصویر افکار عمومی آمریکا از ایران
تا کنون مطالعات زیادی درباره تأثیر افکار عمومی بر سیاست خارجی ایاالت متحده انجام شده است
(.)Soroka, 2003; Hartley and Russett, 1992; Hill, 1998; Sobel, 2001; Wlezien, 1996
بهطورکلی گفته میشود افکار عمومی بهخصوص در کشورهای دمکراتیک از اهمیت خاصی
برخوردارند؛ چرا که مسئوالن برای انتخاب مجدد به آرای مردم نیاز داشته و نمیتوانند
تصمیماتی اتخاذ کنند که با دیدگاه عمومی فاصله زیادی دارد .ا کثریت قریب به اتفاق
مطالعات مربوط به ارتباط افکار عمومی با سیاست خارجی به شدت بر دادههای نظرسنجی
برای توصیف نگرش عمومی متکی هستند (.)Powlick, 1995: 430
برخی مؤسسات نظرسنجی معتبر در آمریکا همچون شورای شیکا گو درباره امور
جهانی ،مؤسسه افکارسنجی گالوپ ،مؤسسه تحقیقاتی پیو و برخی رسانههای بزرگ و
معتبر در چند دهه اخیر هر سال اقدام به نظرسنجی از مردم این کشور درباره ایران کردهاند.
بررسی این نظرسنجیهای متعدد میتواند به شناخت دیدگاه و تصویر مردم آمریکا از ایران
کمک کند .در مقاله حاضر سعی کردهایم این نظرسنجیها را با توجه به سه ُبعد مورد بررسی
این پژوهش تحلیل کنیم.
 .4-1فرصت یا تهدید بودن ایران در دیدگاه افکار عمومی آمریکا
بعد از بحران گروگانگیری نظرسنجیهای مختلفی درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به ایران
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انجام شده و هنوز هم ادامه دارد .مؤسسه گالوپ از سال  1989تا کنون به بررسی دیدگاه
مردم آمریکا درباره ایران پرداخته است که براساس نتایج بدست آمده ،ایران در تمامی این
سالها تصویری نامطلوب در نزد اذهان آمریکاییها داشته است (.)Gallup, 2019: 1-2
سازمان افکار عمومی جهانی نیز در ژانویه سال  2008از پرسششوندگان آمریکایی خواست
تا نظر خود را درباره ایران بیان کنند که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2دیدگاه مردم آمریکا درباره ایران در سال 2008
ً
عمدتا مثبت
 10درصد

به نظر شما ایران چه تأثیری در دنیا دارد؟ (آمریکاییها در سال )2008
ً
هیچکدام
بستگی دارد
عمدتا منفی
 80درصد

 0درصد

 0درصد

نمیدانم
 10درصد

Source: World Public Opinion Org, 2008: 7.

این نگاه بدبینانه نسبت به ایران پس از مطرح شدن پرونده هستهای و ادعای
افشای اقدامات مخفیانه ایران در ساخت و توسعه رآ کتورهای هستهای تشدید و همراه
با القائات رسانههای گروهی به تصویری تهدیدآمیز تبدیل شد؛ بهطوریکه «ایران از سال
 2006بزرگترین دشمن آمریکا در نزد آمریکاییها بوده است» ( .)Jones, 2011: 2اما در فوریه
 2014ایران از این منظر پس از چین در جایگاه دوم قرار گرفت .جفری جونز معتقد است
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میتواند در این تغییر و تحول تأثیرگذار بوده باشد.
بهعبارتدیگر کاهش تصور تهدیدآمیز از ایران در نزد آمریکاییها با امکان توافق درباره
محدودسازی برنامه هستهای ایران گره خورده است ( .)Ibid., 2014: 1-2از سال 2015
تا  2019ایران بعد از روسیه ،چین و کره شمالی چهارمین دشمن بزرگ آمریکا از دیدگاه
شهروندان این کشور محسوب میشود (.)Saad, 2019
در سال  2006در نظرسنجی مشترک سی .ان .ان ،یو .اس .ای .تودی و گالوپ19 ،
درصد از پرسششوندگان آمریکایی ،ایران را تهدیدی فوری برای آمریکا و  65درصد تهدیدی
بلندمدت دانستهاند و تنها  12درصد معتقد بودند ایران تهدیدی برای آمریکا نیست .در
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آوریل  2009این میزان بهترتیب  22درصد تهدید فوری 60 ،درصد تهدید بلندمدت بوده و
 17درصد هم گفتند ایران بههیچوجه تهدیدی برای آمریکا محسوب نمیشود.
نمودار  .1دیدگاه مردم آمریکا درباره تهدید بودن ایران در سالهای  2006و 2009
70

65
60

60
50
40
30
22

19

17

20

12
10

ﺳﺎل 2009
ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

ﺳﺎل 2006

0

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﻮري

Sources: Moore, 2006: 1; CNN, 2009a.

در نظرسنجی ژوئن  2009از پرسششوندگان آمریکایی درباره ایران سؤال شد .در پاسخ 43
درصد ایران را تهدید خیلی جدی 36 ،درصد تهدید متوسط 13 ،درصد تهدید کم و  7درصد
ً
هم تهدیدی برای آمریکا محسوب نمیکردند .ا گرچه از هر  10نفر آمریکایی تقریبا هشت نفر ایران
را تهدیدی خیلی جدی یا متوسط برای آمریکا میدانند ،بااینحال نتایج این نظرسنجی نشان
داد  82درصد مردم آمریکا مخالف اقدام نظامی علیه ایران هستند (.)Steinhauser, 2009
در تحقیقی دیگر که توسط مؤسسه گالوپ در سال  2009انجام شد؛  87درصد
پرسششوندگان آمریکایی در مجموع ایران را تهدیدی مستقیم برای امنیت ایاالت متحده یا
منافع این کشور در سراسر دنیا دانستهاند .نتایج این تحقیق در نمودار  2نشان داده شده است.
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نمودار  .2دیدگاه مردم آمریکا درباره تهدید ایران برای آمریکا در سال 2009
4

9

46

41

ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم

ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي ﻧﻴﺴﺖ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ در دﻧﻴﺎ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ

Source: Jones, 2009: 2.

بهعالوه ایران در اذهان آمریکاییها فقط تهدیدی برای آمریکا نیست ،بلکه نظم و ثبات
بینالمللیرانیزتهدیدمیکند؛چنان کهدر تحقیقمؤسسه گالوپدر سال 2007پرسششوندگان
آمریکایی در پاسخ به این سؤال که بزرگترین تهدید برای ثبات جهان کدام کشور است؟؛ ایران را
بهعنوان بزرگترین تهدید نام بردهاند .نتایج این تحقیق در نمودار  3نشان داده شده است.
نمودار  .3دیدگاه مردم آمریکا درباره تهدیدآمیزترین کشور جهان در سال ( 2007درصد)
1

اﻳﺮان

6

ﭼﻴﻦ

1 1

3

ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺮاق

2
4

35

اﻣﺮﻳﻜﺎ

8

روﺳﻴﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

9

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم

19

10

Source: Carroll, 2007a: 12.
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ازسوی دیگر نتایج تمامی نظرسنجیها درباره برنامه هستهای ایران حا کی از
ً
آن است که مردم آمریکا نظری کامال بدبینانه توأم با تهدیداندیشی درباره برنامه
هستهای ایران دارند؛ بهطوریکه برنامه هستهای ایران را تهدیدی برای آمریکا
میدانند ( .)Carroll, 2007b: 3در تحقیقی که توسط گالوپ و در سال  2007انجام
شده از پرسششوندگان آمریکایی سؤال شد به نظر شما برنامه هستهای ایران تا چه
میزانی برای آمریکا تهدید محسوب میشود؟ نتایج این تحقیق در نمودار  4آمده
است.
نمودار  .4دیدگاه مردم آمریکا درباره تهدید بودن برنامه هستهای ایران برای آمریکا در سال 2007
1

33

37

28

ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم

ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ

ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺪي
Source: Carroll, 2007b: 2.

طبق نتایج این تحقیق  61درصد پرسششوندگان برنامه هستهای ایران
را تهدیدی برای آمریکا دانستهاند .نتایج تحقیقی دیگر نشان میدهد  80درصد

AK
F"#êS#ù
 164ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ{#£Ý

سال  ،28شماره 105
B/

&

پرسششوندگان آمریکایی معتقدند درصورت توسعه برنامه هستهای ایران ،این
کشور سالحهای هستهای خود را در اختیار تروریستهایی قرار میدهد که علیه
آمریکا استفاده خواهند کرد و  81درصد نیز معتقدند این اتفاق علیه اسرائیل صورت
خواهد گرفت ( .)Saad, 2006: 7این موضوع گویای پیوند تروریسم و سالحهای کشتار
جمعی در ذهنیت امنیتی مردم آمریکاست .در تحقیق آرت سوئیفت در فوریه 2014
پرسششوندگان آمریکایی خطر تروریسم بینالمللی و توسعه سالحهای هستهای
ایران را بهعنوان مهمترین تهدیدات امنیت ملی آمریکا در  10سال آینده عنوان کردند؛
ً
امری که تقریبا از سال  2001به بعد ثابت بوده است (.)Swift, 2014: 1
بخش مهمی از تصویر نادرست ایجاد شده از ایران بهعنوان یک تهدید بینالمللی،
ناشی از تصور مردم آمریکا در مورد حمایت ایران از گروههای تروریستی و خشونتطلب
بینالمللی است .بر این اساس در نظر آمریکاییها پیوند ایران با این گروهها و حمایت
رسمی و علنی از آنها در کنار توسعه برنامه هستهای ،ایران را بهعنوان یک تهدید جدی در
ذهنیت آمریکاییها جلوهگر میکند.
 .4-2میزان توانمندی ایران از دیدگاه افکار عمومی آمریکا
بعد از شکلگیری بحران هستهای ایران ،عمده نظرسنجیها در مرا کز تحقیقاتی
ً
آمریکا به این موضوع پرداختهاند .آنها با طر ح سؤاالتی عمدتا بسته سعی کردهاند
دیدگاه مردم آمریکا درباره برنامه هستهای ایران را وا کاوی کنند .نتایج این
نظرسنجیها نشان میدهد مردم آمریکا باور دارند ایران به دنبال تولید و توسعه
سالح هستهای است .ازآنجاکه در تفکر غربی همچنان نگرش رئالیسم حا کم بوده
و سالح اتمی بهعنوان یک معیار در اندازهگیری قدرت مورد توجه است ،میتوان
برنامه هستهای ایران را بهعنوان معیاری از میزان توانمندی و قدرت ایران در
دیدگاه مردم آمریکا مورد بررسی قرار داد .جدول  3نتایج تعدادی از نظرسنجیها
که توسط مرا کز مختلف در سالهای متفاوت (با یک سؤال واحد) انجام شده را
نشان میدهد.
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جدول  .3دیدگاه مردم آمریکا درباره ماهیت برنامه هستهای ایران
براساس آنچه شنیده یا خواندهاید ،آیا فکر میکنید ایران سعی دارد سالح هستهای تولید کند؟
نظری ندارم

خیر

بله

نظرسنجی

تاریخ

 8درصد

 12درصد  80درصد

CNN/USA Today/Gallup

ژانویه 2006

 5درصد

 18درصد  77درصد

CNN/Opinion Research Corporation Poll

ا کتبر 2007

 4درصد

 8درصد  87درصد

ABC News/Washington Post Poll

ا کتبر 2009

 2درصد

 11درصد  88درصد

CNN/Opinion Research Corporation Poll

ا کتبر 2009

 8درصد

 9درصد  84درصد

ABC News/Washington Post Poll

مارس 2012

Sources: .Moore, 2006: 1; Washington Post-ABC News Poll, 2009, 2012; CNN, 2007, 2009b.

در فوریه  2010در یک نظرسنجی از مردم آمریکا سؤال شد آیا فکر میکنید ایران در حال
حاضر دارای سالح هستهای است یا خیر؟ ا گر خیر یا مطمئن نیستید ،چقدر فکر میکنید
که این کشور در چند سال آینده سالح هستهای خواهد داشت؟ در پاسخ  71درصد گفته
بودند ایران در حال حاضر دارای سالح هستهای است 26 .درصد هم گفته بودند سالح
هستهای ندارد .از دسته دوم نیز  9درصد گفته بودند به احتمال زیاد و  12درصد گفته بودند
تا حدودی احتمال دارد ایران تا چند سال آینده به سالح هستهای دست یابد 5 .درصد
گفته بودند تا حدودی بعید است و تنها  2درصد گفته بودند خیلی بعید است تا چند سال
آینده ایران به سالح هستهای دست یابد (.)Steinhauser, 2010
بااینحال مردم آمریکا بهرغم باور به اینکه ایران به دنبال سالح هستهای است ،با اقدام
نظامی علیه این کشور مخالف بودند .در نظرسنجی نوامبر  2011شبکه سی .بی .اس .نیوز،
 15درصد از پرسششوندگان آمریکایی پاسخ داده بودند ایران هما کنون تهدیدی است که
به اقدام نظامی آمریکا نیاز دارد .اما  55درصد گفته بودند ایران تهدیدی است که نیازمند
دیپلماسی است و  17درصد هم ایران را تهدید نمیدانستند ( .)Montopoli, 2011مشابه
همین سؤال در ماه می  2013توسط سی .بی .اس .نیوز و نیویورکتایمز پرسیده شد که 15
درصد گفته بودند ایران تهدیدی است که به اقدام نظامی نیاز دارد 59 .درصد گفته بودند
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تهدیدی است که میتواند کنترل شود و  21درصد هم گفته بودند ایران هیچگونه تهدیدی
برای آمریکا محسوب نمیشود ( )CBS News/New York Times Poll, 2013شبکه خبری
سی.ان.ان .در فوریه  2012از مردم آمریکا سؤال کرد که این کشور برای توقف برنامه هستهای
ایران باید چه اقدامی انجام دهد؟ در پاسخ فقط  17درصد خواستار اقدام نظامی شده بودند و
 60درصد خواستار تالشهای اقتصادی و دیپلماتیک بودند (.)CNN Political Unit, 2012
مؤسسه گالوپ با روی کار آمدن بارا ک اوباما در ژانویه  2009در یک نظرسنجی از مردم
آمریکا سوال کرد که آیا شما فکر میکنید ایاالت متحده باید به دیپلماسی مستقیم با ایران
روی آورد؟ نتایج این نظرسنجی در نمودار  5نشان داده شده است.
نمودار  .5دیدگاه مردم آمریکا درباره دیپلماسی مستقیم میان آمریکا و ایران
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Source: Morales, 2009: 1.

این نتایج گویای حمایت افکار عمومی آمریکا از مذا کره مستقیم با ایران است ،موضوعی
که اوباما در کمپینهای انتخاباتی خود در سال  2008بارها درباره آن سخن گفت و گام
عملی را پس از به قدرت رسیدن با ارسال نامه به رهبر انقالب و اعالم آمادگی برای حلوفصل
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اختالفات از طریق مذا کرات برابر برداشت .البته چند ماه بعد با حوادثی که بعد از انتخابات
ریاستجمهوری دهم در ایران روی داد ،این پروژه تا چند سال به تعویق افتاد .اما در همین
رویداد نیز میتوان هماهنگی افکار عمومی در آمریکا با سیاستهای اوباما را مشاهده کرد.
تحلیلهای مختلفی درباره نوع وا کنش اوباما در قبال حوادث بعد از انتخابات ریاستجمهوری
ایران ابراز شده است .برخی معتقدند اوباما وا کنش قاطعی در قبال این حوادث از خود نشان
نداد ،درحالیکه میتوانست با برخی فشارها و اقدامات باعث تغییر رفتار جمهوری اسالمی یا
حتی زمینهساز سقوط نظام ایران شود ( .)Takeyh, 2011; Phillips, 2011بااینحال نتایج
یک نظرسنجی در ژوئن  2009نشان میدهد باآنکه  82درصد پرسششوندگان آمریکایی معتقد
بودند در انتخابات ریاستجمهوری سال  1388در ایران تقلب شده است ،اما  74درصد آنها
مخالف دخالت مستقیم دولت آمریکا در این موضوع بودند .به همین دلیل  61درصد آنها نوع
وا کنش اوباما به اعتراضات بعد از انتخابات در ایران را درست دانسته و فقط  36درصد آن را رد
کردند (.)Steinhauser, 2009
حوادث بعد از انتخابات ریاستجمهوری دهم در ایران باعث شد طرف ایرانی نسبت
به نیات رئیسجمهور جدید آمریکا بدبین شده و روند مثبتی که در حال شکلگیری بود
متوقف شود .درحالیکه گمان میرفت با پاسخ نامه اوباما توسط رهبر انقالب امکان تحول
در رابطه ایران و آمریکا بهطور عام و موضوع هستهای بهطور خاص فراهم شده است ،برخی
اظهارنظرها ازسوی اوباما ،هیالری کلینتون وزیر خارجه وی و دیگر مقامات دولت آمریکا
در رابطه با حوادث  1388در ایران باعث شد مقامات کشورمان در نیات مسالمتجویانه
اوباما شک کرده و باب هرگونه مذا کره را ببندند (موسویان .)389-382 :1394 ،در چنین
شرایطی بارا ک اوباما نیز به سیاست قدیمی آمریکا علیه ایران (تحریم و فشار اقتصادی) روی
آورد .البته این سیاست با افکار عمومی آمریکا همراه بود .در این باره مؤسسه تحقیقاتی
پیو در نظرسنجی سپتامبر و ا کتبر  2009از مردم آمریکا سؤال کرد که آیا شما موافق یا
مخالف تحریمهای شدید بینالمللی اقتصادی در مورد ایران هستید؟ در پاسخ  78درصد
موافق 12 ،درصد مخالف و  10درصد هم نظری نداشتند ( .)Kohut, 2009در ا کتبر  2009در
نظرسنجی سی.ان.ان 77 .درصد پرسششوندگان آمریکایی با اعمال تحریمهای اقتصادی
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علیه ایران برای ممانعت از دسترسی این کشور به سالح هستهای موافق بوده و  21درصد
نیز مخالف بودند (.)CNN, 2009 b
اما گذر زمان و موفقیتهای پیدرپی ایران در برنامه هستهای خود (بهرغم فشار
تحریمها بر اقتصاد و جامعه) دیدگاههای جاری در هیئت حا کمه و افکار عمومی آمریکا
درباره مؤثر بودن سیاست تحریم بر تغییر رویکرد ایران در برنامه هستهای را دچار چالش
کرد .ازاینرو مؤسسه تحقیقاتی پیو در فوریه  2012از مردم آمریکا سؤال کرد به نظر آنها آیا
تحریمهای اقتصادی شدید بینالمللی علیه ایران باعث خواهد شد که این کشور از برنامه
هستهای خود دست بکشد؟ در پاسخ  21درصد پاسخ دادند ایران تحت تحریمهای شدید
بینالمللی از برنامه هستهای خود دست خواهد کشید ،درحالیکه  64درصد پاسخ دادند این
اتفاق نخواهد افتاد و  15درصد هم نظری نداشتند ( .)Kohut, 2012بهاینترتیب مجدد افکار
عمومی (و نیز دولت آمریکا) سیاست مذا کره مستقیم را مورد توجه قرار دادند .در نظرسنجی
مشترک ای.بی .سی.نیوز و واشنگتنپست در مارس  2012برای ممانعت از دستیابی ایران
به سالح هستهای از پرسششوندگان پرسیده شده بود که نظرشان درباره مذا کره مستقیم
ایران و آمریکا برای حل این موضوع چیست؟ در پاسخ  81درصد از مذا کره مستقیم حمایت
کرده و فقط  16درصد مخالف بودند (.)Washington Post-ABC News Poll, 2012
بههرحال باید گفت اینکه مردم آمریکا باور دارند ایران سالح هستهای دارد یا به دنبال
ساخت ان است و این موضوع را تهدیدآمیز میبینند و درعینحال از جنگ نظامی با ایران
نیز پرهیز دارند؛ میتواند دلیلی بر میزان قدرت ایران در دیدگاه آنها باشد .ا گرچه براساس
نظرسنجیهای انجام شده قدرت ایران تهدیدی بلندمدت (و نه فوری) برای آمریکاست.
 .4-3دیدگاه مردم آمریکا درباره ارزشهای سیاسی ایران
همانطور که پیشتر گفته شد ا کثر نظرسنجیهای انجام شده درباره ایران در آمریکا پیرامون
برنامه هستهای ایران است و کمتر بهصورت مستقیم به موضوعات فرهنگی یا ارزشهای
سیاسی مردم ایران پرداخته شده است .بااینحال از محتوای برخی پژوهشها میتوان به
دیدگاه مردم آمریکا در این باره پی برد .بهعنوان مثال شاهقاسمی در نظرسنجی که از  1752فرد
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آمریکایی انجام داد به این نتیجه رسید که  38/5درصد نگاهی منفی به مردم ایران (به لحاظ
دیدگاه فرهنگی)  27/3 ،درصد خنثی و فقط  20/7درصد دیدگاهی مثبت دارند .بقیه افراد
هم یا نظری نداشتند یا دیدگاههای متضادی بروز دادند (.)Shahghasemi, 2017: 159-239
با توجه به سه متغیری که ما برای ُبعد ارزشهای سیاسی در نظر گرفتیم میتوان
جزئیات نتایج تحقیق شاهقاسمی را به این شرح بیان کرد :هیچیک از نظرات مثبت درباره
ایران شامل نظام سیاسی ،حقوق بشر و رفتار بینالمللی ایران نمیشود ،بلکه بیشتر شامل
ویژگیهای شخصی ایرانیها همچون دوست ،همکالسی یا همدانشگاهی ( 5/3درصد)،
تأ کید بر جنبههای فرهنگی ( 5/7درصد) ،باهوش و تحصیلکرده ( 4/5درصد) و سختکوش
( 1/4درصد) میشود .فقط یک مورد جنبه سیاسی دارد (ایران قربانی ارائه تصویری منفی
ازسوی رسانهها شده است) که آن هم تنها ازسوی  0/7درصد عنوان شده است .در مقابل،
عمده دیدگاههای منفی درباره ایران پیرامون همان سه متغیری است که در پژوهش حاضر
تعیین شده است؛ بهطوریکه در متغیر نظام سیاسی؛ دیدگاه «سیاستمداران بد» (3/5
درصد) و «وجود سرکوب در ایران» ( 4/3درصد) دیده میشود .در متغیر حقوق بشر؛ دیدگاه
«قربانی و مظلوم واقع شدن زنان در ایران» ( 2/7درصد)« ،اجبار به حجاب» ( 7/8درصد) و
«وجود فقر و وضعیت بد زندگی در ایران» ( 3/2درصد) پررنگ است و در متغیر رفتار بینالمللی
ایران هم دیدگاه «وجود رویکرد متعصب و پرخاشگرانه در ایران» ( 6/2درصد)« ،حمایت از
تروریسم» (1/7درصد) و «بحران گروگانگیری» ( 1درصد) دیده میشود (.)Ibid., 160
تمایالت تروریستی در رفتار بینالمللی ایران حتی ازسوی نوجوانان آمریکایی هم ابراز
شده است .در تحقیقی که در سال  2009انجام شده است از دانشآموزان نوجوان یک
مدرسه در ایالت اوهایو خواسته شد تصویری از ایرانیها نقاشی کنند .نتایج نشان داد ا کثر
دانشآموزان تصاویری نقاشی کردهاند که آنها را بهعنوان افرادی که تمایالت تروریستی
دارند نشان میدهد ( .)Heisey and Sharifzadeh, 2009همچنین در یک مطالعه کیفی
در سال  2009از دانشجویان دانشکده مطالعات ارتباطات دانشگاه ایالتی کنت سؤال شد چه
تصویری از مردم ایران دارند .نتایج نشان داد حدود  47درصد از پاسخدهندگان تصویری
منفی از ایران داشتند درحالیکه تنها  17/5درصد طر حوارههای میانفرهنگی مثبتی نسبت
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به ایران داشتند .عمده نظرهای مثبت باز هم پیرامون ویژگیهای شخصی ایرانیان همچون
عادی ،معصوم ،خوب و جنبههای فرهنگی بود ،درحالیکه طر حوارههای منفی شامل
نیازمند کمک ،تحت ستم( ،حقوق بشر) ،شریر (رفتار بینالمللی)
مواردی مانند فقیر بودن،
ِ
و دولت بد (نظام سیاسی) بود ( .)Shaghasemi and Heisey, 2009: 147-148این نتایج
حا کی از آن است دیدگاه مردم آمریکا درباره ارزشهای سیاسی ایران (نظام سیاسی ،حقوق
بشر و رفتار بینالمللی) منفی و در واقع متفاوت از ارزشهای سیاسی مطلوب در افکار عمومی
آمریکاست.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
افکار عمومی آمریکا چه تصویری از ایران دارند؟ با توجه به نظریه تصویر در روابطبینالملل
و سه ُبعد موقعیت ،میزان توانمندی و ارزشهای سیاسی و نتایج نظرسنجیها و تحقیقات
مختلفی که درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به ایران انجام شده است میتوان به این
سؤال پاسخ داد .در ُبعد نخست بدون هیچ تردیدی میتوان گفت مردم آمریکا برداشتی
تهدیدآمیز نسبت به ایران دارند .جدا از آنکه این برداشت تا چه اندازه صحیح است ،وجود
چنین ادرا کی و تأثیر آن در تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دارای
اهمیت است .پیوند ایران با آنچه گروههای تروریستی خوانده میشود از یکسو و برنامه
هستهای ایران ازسوی دیگر دو منبع اصلی هراسآفرینی برای مردم آمریکا به شمار میروند.
اینکه رسانهها یا نخبگان و سیاستمداران تا چه اندازه در تبلیغ یا بزرگ جلوه دادن این
ً
تهدید نقش دارند ،قطعا مهم است ،اما مهمتر از آن وجود چنین درکی از ایران در میان
افکار عمومی آمریکاست که بر فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی این کشور تأثیر میگذارد.
در ُبعد دوم به نظر میرسد میزان قدرت ایران در نزد افکار عمومی آمریکا یک
«قدرت نسبی» است .یعنی مردم آمریکا قدرت ایران را نه به اندازه قدرت کشور خود
میدانند ،نه این کشور را ضعیف میپندارند که بتوان به راحتی به آن حمله نظامی کرد.
این موضوع را میتوان در نظرسنجیها تشخیص داد .چنان که پیشتر گفته شد مردم
آمریکا با اقدام نظامی علیه ایران مخالفند ،اما برای جلوگیری از دستیابی این کشور به
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سالح هستهای و درصورتیکه دیگر اقدامات ثمربخش نباشد ،با اقدام نظامی موافق
هستند (.)Smeltz and Kafura, 2015; Smeltz, 2014; Pew Research Center, 2013
ً
قطعا کشوری (مردمی) که یک جنگ نظامی را آغاز میکند باید از برتری قدرت خود (و در
نتیجه پیروزی) بر کشور مورد تهاجم اطمینان داشته باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که قدرت ایران از دیدگاه مردم آمریکا نه فرادست یا برابر با قدرت آمریکا و نه آنقدر فرودست
است که بتوان آن را به سادگی مورد تهاجم قرار داد.
اما در مورد ُبعد سوم به نظر میرسد ا کثریت مردم آمریکا دیدگاهی متفاوت به ارزشهای
سیاسی ایران (نظام سیاسی ،وضعیت حقوق بشر و رفتار بینالمللی) نسبت به ارزشهای
سیاسی جاری در آمریکا دارند .فار غ از تأثیر رسانهها در برسازی چنین دیدگاهی ،باید گفت
این موضوع میتواند ناشی از تفاوتهای فرهنگی ،ایدئولوژیک ،دینی و اخالقی دو کشور
نیز باشد .بنابراین تصویر مردم آمریکا از ایران شامل کشوری تهدیدآمیز با قدرتی به نسبت
پایینتر و ارزشهای سیاسی متفاوت با آمریکاست که میتوان آن را مترادف با ویژگیهای
تصویر «دشمن نسبی» یافت .الزم به توضیح است که ما در رساله دکترای مرتبط با این
پژوهش ،تأثیر چنین تصویری را بر فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
مورد بررسی قرار دادهایم که بهصورت جدا گانه در مقالهای دیگر به آن پرداخته شده است.
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