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6

مقدمه

اخیراً موسسه ایران ُپل]۱[ کانادا و مرکز مطالعات امنیتی و بین المللی دانشگاه سیاست 

عمومی مریلند]۲[ با انجام بیش از ۳۰۰۰ مصاحبه تلفنی به سنجش افکار عمومی ایران در قبال 

آمریکا پرداخته اند. نتیجه این نظرسنجی حاکی از تغییرات چشمگیر در دیدگاه های ایرانیان نسبت 

به ایاالت متحده آمریکا از زمان آغاز دوره مسئولیت دونالد ترامپ]۳[ در ژانویه سال ۲۰۱۷ 

هست. بر این اساس 66 درصد از پاسخ دهندگان ایرانی معتقدند که آمریکا کشوری خطرناک 

است که به دنبال رویارویی و کنترل می باشد. این یادداشت پژوهشی به دنبال بررسی دالیل تحول 

نگرش مردم ایران نسبت به آمریکا است.

دلیل اصلی تحول نگرش مردم ایران نسبت به آمریکا

سؤال اصلی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، این است که چرا نگرش مردم ایران 

نسبت به آمریکا متحول شده است؟

در پاسخ به این نکته باید اشاره شود که نقض عهد دولت آمریکا در توافق هسته ای برجام 

و خروج این کشور از این توافق دلیل اصلی تغییر در نگرش مردم ایران نسبت به آمریکا بوده 

است.]۴[ دولت آمریکا چه در دوره اوباما ]5[و چه در دوره ترامپ به مفاد توافق برجام پایبند 

نبوده و تعهداتی که در این توافق برعهده گرفته بود، نقض کرد و درنهایت دولت ترامپ از این 

توافق خارج شد.]6[



اندیشکده راهربدی تبیین

۷

لذا این نکته برای مردم ایران ثابت شد که آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و به راحتی 

تعهدات خود را نقض می کند. از سوی دیگر دولت آمریکا هم زمان با خروج از برجام، پروژه ای 

اجرا کرد.]۷[  و  ایران طراحی  اسالمی  علیه جمهوری  فشار حداکثری  کارزار  عنوان  تحت  را 

بخش هایی از این پروژه به شرح ذیل است:

۱-اعمال شدیدترین تحریم ها علیه بخش هایی نظیر بهداشت و سالمت ایران

۲-نمایش قدرت نظامی در مقابل جمهوری اسالمی ایران

۳-تالش برای ایجاد خرابکاری و آشوب در ایران در دی ماه ۱۳۹6، تیر ۱۳۹۷ و آبان 

۱۳۹۸

۴-تالش برای ایجاد آشوب در ایران به بهانه های اقتصادی

دولت آمریکا از انجام پروژه کارزار فشار حداکثری به دنبال همراه کردن افکار عمومی 

ایران با خود و اعمال فشار به نظام جمهوری اسالمی ایران برای پذیرش مذاکره و به  دنبال آن 

خواسته های خود بود. اما درنهایت نقض عهد آمریکا در برجام و اعمال کارزار فشار حداکثری 

نه تنها موجب نشد تا افکار عمومی ایران با آمریکا همراه شود، بلکه باعث تقویت نگرش منفی 

نزد مردم ایران نسبت به آمریکا شد.]۸[
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۸

پیشینه نگرش مردم ایران به آمریکا

در خصوص پیشینه نگرش مردم ایران نسبت به آمریکا باید به گذشته های بسیار دور اشاره 

کرد. مردم ایران از حدود دو قرن پیش که به تدریج انگلستان و روسیه اقدامات استعماری خود را 

در ایران آغاز کردند و موجب ظلم و تعدیل بسیاری نسبت به جامعه ایرانی شدند، همواره به دنبال 

یک نیروی سوم در مقابل انگلستان و روسیه بودند.]۹[ بعدها که در زمان ناصرالدین شاه قاجار 

اولین مراودات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا آغاز شد، به تدریج شماری از اتباع آمریکایی وارد 

ایران شدند و باب ارتباط میان دو کشور بیشتر گشوده شد. مردم ایران که مشاهده می کردند اتباع 

آمریکا برخالف اتباع انگلستان و روسیه حداقل در ظاهر دارای مطامع استعماری نسبت به ایران 

نیستند، نسبت به آن ها تمایالت مثبتی پیدا کردند.

ازجمله این اتباع آمریکا می توان به افراد ذیل اشاره کرد:

۱-هوارد باسکرویل]۱۰[ از اتباع آمریکایی ساکن در تبریز بود که در هنگام قیام مردم 

این شهر علیه استبداد صغیر محمدعلی شاه، دوشادوش مردم تبریز علیه نیروهای حکومتی مبارزه 

می کرد و سرانجام در یک درگیری مسلحانه میان طرفین کشته شد.]۱۱[

مردم ایران از حدود دو قرن پیش که به تدریج انگلستان و روسیه اقدامات استعماری خود 

را در ایران آغاز کردند و موجب ظلم و تعدیل بسیاری نسبت به جامعه ایرانی شدند، همواره به 

دنبال یک نیروی سوم در مقابل انگلستان و روسیه بودند. بعدها که در زمان ناصرالدین شاه قاجار 

اولین مراودات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا آغاز شد، به تدریج شماری از اتباع آمریکایی وارد 

ایران شدند و باب ارتباط میان دو کشور بیشتر گشوده شد
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۹

۲-آمریکایی دیگر، مورگان شوستر]۱۲[ مستشار گمرکات ایران بود که اقداماتی را در 

جهت اصالح نظامات گمرکی ایران صورت داد، اما در نهایت با اعمال فشار روسیه تزاری از 

منصب خود برکنار شد.

۳-تبعه آمریکایی دیگر دکتر ساموئل جردن]۱۳[ بنیان گذار دبیرستان البرز )کالج]۱۴[ 

جردن سابق( بود که به مدت ۳۰ سال در زمینه آموزش دانش آموزان ایرانی فعالیت کرد.

۴-همچنین همسر لوئیس دریفوس]۱5[ سفیر سابق آمریکا در ایران، در سال های مأموریت 

همسرش در ایران، در مناطق حاشیه ای و محروم تهران اقدام به رسیدگی و مراقبت از مردم فقیر 

و بی نوا می کرد. ]۱6[

5-یکی دیگر از این افراد، هنری گریدی]۱۷[ معاون وقت امور غرب آسیای وزارت خارجه 

آمریکا در اواخر دهه ۱۹۴۰ میالدی یعنی دهه ۱۳۲۰ شمسی، می باشد که موضع حمایت آمیزی 

نسبت به جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران داشت.]۱۸[

وجود چنین افرادی باعث شده بود تا سابقه ذهنی مثبتی نزد افکار عمومی ایران نسبت 

از سیاستمداران در دولت دوایت  به قدرت رسیدن نسل جدیدی  اما  به وجود آید.  به آمریکا 

آیزنهاور]۱۹[ باعث شد تا آمریکا برخالف وجهه مثبتی که در جامعه ایران داشت، دست به اقدام 

به شدت نابخردانه ای بزند و خشت اول بدبینی مردم ایران نسبت به خود را بنا نهد.]۲۰[

اقدام مستقیم آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و براندازی دولت دکتر مصدق گام اول 

را در جهت تخریب وجهه عمومی در ایران برداشت. اما دولت آمریکا تنها به این امر اکتفا نکرد. 

بلکه در ۲5 سال بعد از کودتا اقدامات نامعقول دیگری انجام داد که شماری از آن ها به شرح ذیل 

است:



بررسی دالیل تحول در نگرش مردم ایران نسبت به آمریکا

۱۰

۱-حمایت بی چون وچرا از رژیم پهلوی

۲-اعمال نقش مستقیم در تشکیل ساواک به عنوان ابزار خفقان رژیم پهلوی

۳-سکوت درباره خفقان و دیکتاتوری در ایران

۴-تحمیل الیحه کاپیتوالسیون به دولت، ملت و مجلسین ایران]۲۱[

انجام این اشتباهات از سوی آمریکا منتهی به انقالب اسالمی در سال ۱۳5۷ شد. به واقع 

یکی از دالیل شکل گیری انقالب اسالمی، تنفر مردم ایران از آمریکا بود. بر این اساس نگرش 

مردم ایران نسبت به آمریکا در سال ۱۳5۷ نسبت به ۳۰ سال پیش از آن به شدت متفاوت شده بود.

ــت  ــرای دول ــکا ب ــه آمری ــران ب ــردم ای ــرش م ــول در نگ ــای تح پیامده
ــکا ــده آمری ــاالت متح ای

دولت آمریکا در طول سالیان متمادی همواره به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه 

ایران بود، این امر در دولت ترامپ شتاب بسیار بیشتری به خود گرفته است. ترامپ و کارگزاران 

دولتش تالش می نمایند تا با ایجاد خط دیپلماسی عمومی از طریق فن آوری های نوین ارتباطی، با 

مردم ایران تماس برقرار کرده و آن ها را به سمت خود جلب و اقناع نمایند.]۲۲[ این سیاست در 

طول سال های اخیر به طور ویژه در بزنگاه هایی مانند اغتشاشات دی ماه ۱۳۹6، تیر ۱۳۹۷ و آبان 

۱۳۹۸ در دستور کار دولت آمریکا قرارگرفته است.]۲۳[ اما رفتاری که دولت آمریکا از حدود 

چهار سال پیش در خصوص عدم اجرای تعهدات خود در برجام، خروج از آن و تحمیل فشارهای 

ناجوانمردانه گوناگون به ملت ایران در پیش گرفت، باعث شد که وجهه این دولت نزد مردم 
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ایران بیش از هر زمان دیگری تخریب شود.

را  پیامدها  این  باشد.  آمریکا  دولت  برای  گوناگونی  پیامدهای  واجد  می تواند  امر  این 

می توان به شرح ذیل برشمرد:

۱-باطل شدن تاریخ مصرف پروژه های چندین ساله دیپلماسی عمومی این کشور برای 

مردم ایران

۲- تشدید بدبینی تاریخی مردم ایران به آمریکا تا چند سال دیگر

۳- از دست رفتن پایگاه اجتماعی جناح غرب گرا که همواره به دنبال مذاکره و برقراری 

ارتباط میان ایران و آمریکا است.

۴- کاهش احتمال انجام هرگونه مذاکره و یا انعقاد قرارداد جدید میان جمهوری اسالمی 

ایران و آمریکا به دلیل عدم وجود اعتماد

به طورکلی مجموعه رفتارهای دولت آمریکا طی سالیان اخیر، نه تنها موجب ایجاد وجهه 

مثبت برای این کشور نشد، بلکه باعث شده تا بازخورد منفی این رفتارها به خود دولت آمریکا 

بازگردد و اصطالحًا مانند بومرنگ عمل کند. در این خصوص نشریه فارین پالیسی]۲۴[ به این 

امر اعتراف کرده که میزان حمایت مردم ایران از داشتن رابطه با آمریکا نسبت به زمان انعقاد 

توافق برجام در سال ۲۰۱5 میالدی یا ۱۳۹۴ شمسی به طرز محسوسی کاهش پیداکرده است.]۲5[
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الزامــات جمهــوری اســالمی ایــران بــرای مصون ســازی شــهروندان خود 
ــر آمریکا در براب

جمهوری اسالمی ایران به منظور مصون کردن شهروندان خود نسبت به آمریکا، باید هرچه 

بیشتر رویکردهای جلبی و اقناعی را در دستور کار خود قرار دهد تا افکار عمومی ایران به خوبی 

این معنا را درونی کنندکه راه پیشرفت و ترقی ایران از مسیر ارتباط با آمریکا نمی گذرد. این امر 

به وسیله اقدامات ذیل امکان پذیر است:

۱-توجه هرچه بیشتر به معیشت و رفاه شهروندان

۲-اعمال حمایت های هرچه بیشتر نسبت به طبقات ضعیف و آسیب پذیر جامعه

۳-ایجاد امکانات رفاهی و محرومیت زدایی هرچه بیشتر در جامعه

۴-فراهم کردن رونق تولید و اشتغال جامعه، نظیر گسترش شبکه حمل و نقل عمومی، 

مراکز درمانی مجهز و مراکز تفریحی

5-مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و به طورکلی از بین بردن زمینه نارضایتی مردم

آینده نگرش مردم ایران به آمریکا

در خصوص آینده نگرش مردم ایران به آمریکا باید به این نکته توجه کرد که گفتمان 

با  تقابل  در  همه  از  مهمتر  و  استکبارستیز  فی نفسه  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 

سیاست های توسعه طلبانه آمریکا است. بنابراین تا زمانی که این گفتمان در جمهوری اسالمی 
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ایران وجود داشته باشد، آمریکا کماکان به دشمنی خود با ایران ادامه خواهد داد. با توجه به این 

شرایط افکار عمومی ایران همچنان نظیر چهار سال اخیر متوجه این معنا خواهند شد که دشمنی 

آمریکا با ایران و مردمش دارای هیچ حدومرزی نیست. در این صورت برداشت منفی مردم ایران 

نسبت به آمریکا کماکان ادامه خواهد داشت.

جمهوری اسالمی ایران با توجه به تهدیدات آمریکا در منطقه غرب آسیا و تحریم های 

تسلیحاتی اعمال شده از جانب این کشور، بالغ  بر سه دهه است که سیاست خودکفایی دفاعی را در 

دستور کار خود قرار داده و امروزه بازدارندگی مطلوب و مستمری را در مقابل آمریکا به دست 

آورده است.]۲6[

به موازات همین مدل خودکفایی دفاعی، بایسته است که جمهوری اسالمی ایران سعی کند 

تا هرچه بیشتر شرایط رفاهی آحاد جامعه را بهبود دهد تا همان طور که کشور را از گزند تهدیدات 

نظامی آمریکا مصون کرده، مردم را نسبت به آسیب های اقتصادی ناشی از اقدامات آمریکا و 

عملیات روانی کارگزارانش واکسینه نماید.

رفتار نابخردانه دولت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین، نه تنها موجب ایجاد آشوب در 

کشور شد، بلکه باعث نارضایتی عمیق مردم و کاهش دوباره قدرت اقتصادی مردم گردید. باید 

به این نکته اذعان کرد که رفتار اقتصادی دولت، هیچ تناسبی با وجه داخلی مبارزه با آمریکا، 

یعنی همان تامین معیشت و رفاه مردم ندارد. بنابراین با تداوم گقتمان استکبارستیزی و مقابله با 

زیاده طلبی های آمریکا از یک سو و کارآمدی داخلی و ایجاد رفاه نسبی برای مردم از سوی دیگر، 

به نظر می رسد با رویکرد فعلی دولت آمریکا نگرش منفی مردم ایران نسبت به آن، همچنان تداوم 

پیدا کند.
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جمع بندی 

مردم  بدبینی  بنای  مرداد ۱۳۳۲، سنگ  در کودتای ۲۸  مداخله  زمان  از  آمریکا  دولت 

ایران نسبت به خود را نهاد و این رفتار غیرعاقالنه را تا سال ۱۳5۷ با حمایت بی چون و چرا از 

دیکتاتوری محمدرضا پهلوی ادامه داد که تجلی آن در انقالب اسالمی متبلور شد. بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی، آمریکا نه تنها رفتار ناصواب خود را تصحیح نکرد، بلکه به طرق مختلف نظیر 

اعمال تحریم های گوناگون، آن را ادامه داد.

دولت آمریکا همچنان با نقض برجام و سپس خروج از آن بنا به رویه خود عمل کرد و 

در پیگیری آن، شدیدترین تحریم ها و کارشکنی های ممکن را علیه جمهوری اسالمی ایران و 

شهروندانش اعمال کرده است. همین امر باعث شده که نگرش منفی افکار عمومی ایران نسبت 

به آمریکا تشدید شود.

نکته ای که دراین بین بسیار محتمل است، این است که با توجه به وجه استکبارستیزی 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، دشمنی آمریکا با ایران کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و 

همین امر موجب تداوم برداشت منفی مردم ایران نسبت آمریکا می شود. اما موضوع بسیار حیاتی و 

حائز اهمیت این است که مجموعه حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران باید به منظور واکسینه کردن 

مردم نسبت به عملیات روانی آمریکا، اقدام به بهبود وضعیت رفاهی جامعه نماید.
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