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  خالصة اجرايي
، 2016كرسي صلح و توسعة انـور سـادات در دانشـگاه مريلنـد آمريكـا در بهـار و تابسـتان        

هـا بـه    هـاي آمريكـايي   آمريكايي، با هدف سنجش نگرش 1312اي را با شركت  نظرسنجي
نـگ بـا   رژيم صهيونيستي و ج -غرب آسيا و مسائل اين منطقه، مخصوصاً منازعة فلسطين 

انـد.   هاي كليدي آن موضـوع بحـث گـزارش حاضـر قـرار گرفتـه       داعش انجام داد كه يافته
  بندي كرد: گونه دسته توان اين ها را مي ترينِ اين يافته مهم
   هراسـانه و بـا وجـود رويـدادهايي تروريسـتي مثـل        با شدت يافتن گفتمـان اسـالم

ــدو (در  ــدازي اُرالن ــن  12تيران ــر از دو هف2016ژوئ ــيش، كمت ــه پ ــن   ت ــاز اي از آغ
در مقايسه بـا   2016ها به اسالم و مسلمانان در ژوئن  نظرسنجي)، نگرش آمريكايي
معناداري ميان   تر شده است. گرچه تفاوت مثبت 2015نظرسنجي مشابهي در نوامبر 

دهندگان مستقل  هاي هواداران دو حزب اصلي عرصة سياسي آمريكا و پاسخ نگرش
خواهـان آمريكـايي    بيني است، نگرش جمهوري ه قابل پيشك طور وجود دارد، همان

 هاي دموكرات و مستقل است.  تر از آمريكايي مراتب منفي به اسالم و مسلمانان به

 سـاز رويـدادهاي    تـرين عامـل زمينـه    كننـدگان در نظرسـنجي، مهـم    از نگاه شركت
سـنجي رخ  از انجـام نظر  كه فقط چند هفته پـيش  تروريستي مثل تيراندازي ارالندو، 

درصد) بوده است و عواملي ماننـد:   33گرا ( ، ايدئولوژي اسالمگراي خشونت داده بود
سـبب گـرايش جنسـي، نفـرت از      بيماري رواني مهاجم، بيزاري مهـاجم از خـود بـه   

مثابـه يـك مسـلمان در آمريكـا در      دگرباشان جنسي، و احساس عـدم پـذيرش بـه   
كننـدگان در   حـال، بـه بـاور شـركت     گيرنـد. بـااين   هاي بعدي اهميت قرار مـي  رتبه

هاي بيشتر براي خريد و فروش سالح  نظرسنجي، تدابيري همچون وضع محدوديت
مراتـب اثرگـذارتر از تـدابيري     منظور مقابلـه بـا چنـين رويـدادهايي بـه      در آمريكا به

 هراسانه مثل افزايش نظارت بر مساجد و مراكز اسالمي خواهند بود.  اسالم

  تـرين   كنندگان در اين نظرسنجي، نبرد با داعش بايد مهـم  شركتدرصد  61از نگاه
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اولويت جهاني آمريكا باشد و مسائلي مانند: سياست اياالت متحده درقبال مهاجران 
هـاي بعـدي    جويان، جنگ با القاعده، و عدم توازن تراز تجاري آمريكا در رتبه و پناه

بنـدي جايگـاهي ميانـه دارد و     هگيرند. شايان ذكر است كه ايران در اين رتب قرار مي
دهندگان آمريكايي در اين حوزه از همـة   هاي داخلي يمن و ليبي از نگاه پاسخ جنگ

 ترند. اهميت ها كم ديگر گزينه

 2003ها معتقدنـد كـه حملـة آمريكـا بـه عـراق در سـال         از نيمي از آمريكايي بيش 
دهندگان خـروج   خدرصد پاس 41كه  ترين عامل ظهور داعش بوده است، درحالي مهم

تـرين عامـل    زودهنگامِ بخش چشمگيري از نيروهاي آمريكايي از اين كشور را مهم
خواهـان بـا    داننـد. در اينجـا تفـاوت نگـرش جمهـوري      ساز ظهور داعش مـي  زمينه

خواهان ظهور داعـش   درصد جمهوري 61ها قابل توجه است:  ها و مستقل دموكرات
 74كـه   دهنـد، درحـالي   يي از عراق نسبت ميرا به خروج زودهنگام نيروهاي آمريكا

سـاز ظهـور    ها حملة آمريكا به عراق را زمينه درصد مستقل 53ها و  درصد دموكرات
 كنند.   داعش تلقي مي

  صهيونيسـتي، وجـود فضـايي     ـ    هـا بـه منازعـة فلسـطيني     دربارة نگرش آمريكـايي
ــت: ا     ــكار اس ــهود و آش ــته مش ــد گذش ــايي مانن ــة آمريك ــي در جامع ــر دوقطب كث

خواهان معتقدند كه آمريكا بايد همچنان جانب رژيم صهيونيستي را بگيرد،  جمهوري
هـاي   ها اثرگذاري رژيـم صهيونيسـتي بـر سياسـت     كه از ديد اكثر دموكرات درحالي

هـاي رژيـم    سـازي  آمريكا بيش از اندازه است و واشينگتن براي مقابلـه بـا شـهرك   
 شود.  هايي جدي مصهيونيستي بايد متوسل به تدابير يا تحري

  وفصـل   دهندگان آمريكايي بر اين باورنـد كـه در فراينـد حـل     درصد پاسخ 63حدود
يك از دو طرف جانبداري كنـد.   منازعة فلسطيني ـ صهيونيستي آمريكا نبايد از هيچ 

اند آمريكـا در ايـن    گفته 2016دهندگان نظرسنجي سال  درصد پاسخ 32كه  درحالي
كنندگان اين  هيونيستي را بگيرد، فقط چهار درصد شركتص  منازعه بايد جانب رژيم

وصـف،   اند. بااين نظرسنجي معتقد به ضرورت حمايت آمريكا از طرف فلسطيني بوده
خـواه،   دهندگان جمهـوري  باره هم تفاوتي معنادار ميان پاسخ توان گفت كه دراين مي

  وجود دارد.  و مستقل  دموكرات
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  1ها به خاورميانه يكاييگزارش نظرسنجي: نگرش آمر
  
  مقدمه

كرسي صلح و توسعة انور سادات در دانشگاه مريلند آمريكا، بـا همكـاري مؤسسـة پژوهشـي و     
آمريكايي  1312اي را با شركت  نظرسنجي 2016مشورتي نيلسن اسكاربورو، در بهار و تابستان 

نجـام داد. در ايـن   ها به غرب آسيا و مسائل اين منطقه ا هاي آمريكايي با هدف سنجش نگرش
تـا   24و   از واقعة تروريستي تيراندازي ارالنـدو)  مه (پيش 31تا  20نظرسنجي، كه بين روزهاي 

اي از نتـايج آن در مـاه    انجام شده و خالصه  از اين واقعه) كمتر از دو هفته پس ( 2016ژوئن  30
شـده را    هـاي ارائـه   و پاسخمبنا بهره گرفته   گيري احتمال است، از روش نمونه  ژوئيه منتشر شده

براساس متغيرهايي مثل سن، جنسيت، درآمد، تحصيالت، نـژاد و منطقـة جغرافيـايي سـكونت     
كـه   هـاي كليـدي ايـن نظرسـنجي،      دهندگان تحليل كرده است. در گزارش حاضر، يافته پاسخ

دي، درصد برآورد شده است، به اختصار بيان شده است و در مـوار  7/2حاشية خطاي آن معادل 
، و نظرسـنجي  2016و ژوئـن    هاي مه هاي نظرسنجي براي ارائة تصويري بهتر از روندها، يافته

  اند.   با يكديگر مقايسه شده 2015مشابه دانشگاه مريلند در نوامبر 
  
  هاي كليدي نظرسنجي   يافته
 هراسانه و با وجود رويدادهايي تروريستي مثل تيراندازي . با شدت يافتن گفتمان اسالم1

هـا بـه اسـالم و مسـلمانان در مقايسـه بـا        ) نگـرش آمريكـايي  2016ژوئـن   12اُرالندو (در 
درصـد   53فقـط   2015كـه در نـوامبر    تر شده اسـت. درحـالي   مثبت 2015نظرسنجي نوامبر 

                                                 
  اين متن ترجمه و تلخيصي است از: . ١

American attitudes toward the Middle East, Shibley Telhami, University of Maryland, July 
11, 2016. 
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 62بـه   2016اند نگاهي مثبت به مسلمانان دارند، ايـن ميـزان در ژوئـن     دهندگان گفته پاسخ
  ).   1شكل درصد افزايش يافته است (

  
  

  ها به مسلمانان . نگرش آمريكايي1شكل 
  

خواهان آمريكايي به اسالم و مسـلمانان   حال، بايد توجه داشت كه نگرش جمهوري بااين
كه نسبت نگرش مثبـت   هاي دموكرات و مستقل است. درحالي تر از آمريكايي مراتب منفي به

درصد  79درصد به  67ها از  دموكرات در ميان 2016تا ژوئن  2015به مسلمانان بين نوامبر 
درصد رسيده است، اين نسبت در همين دورة زماني  60درصد به  43ها از  و در ميان مستقل
درصد  42و  2015درصد در نوامبر  41خواهان كمابيش تغيير نكرده است:  در ميان جمهوري

  ). 2(شكل  2016در ژوئن 
در همين دورة زماني، با افزايش نگرش مثبت درقبـال نقـاط مشـترك اسـالم و غـرب      

). 3درصـد افـزايش يافتـه اسـت (شـكل       64درصد به  57روياروييم كه طبق نظرسنجي، از 
هـاي مـذهبي و    انـد كـه آيـا از نظـر آنهـا سـنت       شوندگان به اين سؤاالت پاسخ داده پرسش

مي و غربي باهم سازگارند، و آيا مردم، چه در غـرب و چـه در دنيـاي اسـالم،     اجتماعي اسال
  هاي مشابهي دارند؟ نيازها و خواسته

 مطلوب

 نامطلوب
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  نان به تفكيك گرايش حزبيها به مسلما . نگرش آمريكايي2شكل 

  

  
  ها به سازگاري اسالم و غرب . نگرش آمريكايي3شكل 

  
هايشـان دربـارة رويـداد تيرانـدازي      كنندگان در نظرسنجي، با توجه به شـنيده  . شركت2

گونـه ارزيـابي    ترتيب اين ساز اين نوع اقدامات تروريستي را به نهترين عوامل زمي ارالندو، مهم

  مطلوب

 نامطلوب

ري
مهو

ج
واه

خ
 

ات
وكر

دم
 

م
قل

ست
 

هاي مذهبي و اجتماعي اسالمي و سنت
  غربي با هم ناسازگارند.

بيشتر مردم غرب و دنيـاي اسـالم نيازهـا و    
يـافتن   ،هاي مشابهي دارند و بنابراين خواسته

 نقاط اشتراك ممكن است.

  مطلوب

 نامطلوب

  مطلوب

 نامطلوب
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درصـد)،   21درصد)، بيماري رواني مهـاجم (  33گرا (  گراي خشونت كنند: ايدئولوژي اسالم مي
 16درصـد)، نفـرت از دگرباشـان جنسـي (     19سبب گرايش جنسي ( بيزاري مهاجم از خود به

  درصد).  2سلمان در آمريكا (مثابه يك م درصد)، و احساس عدم پذيرش به
همچنين به باور آنها، دولت آمريكا بـراي پيشـگيري از تكـرار چنـين رويـدادهايي بايـد       

دست داشتن در اعمال مجرمانه يا تروريسم را محدود كنـد    به افراد مظنون به  فروش سالح
هتـري را  درصد)، تدابير امنيتي ب 23هاي خودكار را ممنوع كند ( درصد)، فروش مسلسل 25(

هـاي تروريسـتي    درصد)، جنگ عليه داعش و ديگر گروه 17در فضاهاي عمومي اتخاذ كند (
دقـت   درصد)، و مساجد و محافل مسلمانان آمريكا را به 12در خارج از آمريكا را تشديد كند (

 درصد).  10زير نظر بگيرد (

تـرين   ايـد مهـم  كنندگان در اين نظرسنجي، نبـرد بـا داعـش ب    درصد شركت 61. از نگاه 3
)، و مسائلي مانند: سياست اياالت متحده در قبال 10امتياز از  36/8اولويت جهاني آمريكا باشد (

)، و عدم تـوازن تـراز   10امتياز از  77/7)، جنگ با القاعده (10امتياز از  8جويان ( مهاجران و پناه
گيرند. همچنين، ضرورت برخـورد   هاي بعدي قرار مي در رتبه) 10امتياز از  41/7تجاري آمريكا (

هـاي داخلـي يمـن و ليبـي از نگـاه       جايگاهي ميانه دارد، و جنـگ  10امتياز از  91/6با ايران با 
  ).4ترند (شكل  اهميت ها كم دهندگان آمريكايي در اين حوزه از همة ديگر گزينه پاسخ

  
  كنندگان ريكا از ديد شركتهاي جهاني آم . اولويت4شكل 

 عليه داعشجنگ
  امريكا در حوزة مهاجرتسياست 

  القاعدهعليه جنگ 
  وازن تزاز تجاريت مدع

  چين گيري قدرت
  ايران
  يشمالكره 

  نمايه روسيهقدرت 
  فلسطيني ـ صهيونيستيمنازعه 
  با مصر و عربستان سعوديروابط 

  داخلي در ليبينگ ج
 جنگ داخلي در يمن
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 6درصد، رونالد ريگان با  14خواه، بنيامين نتانياهو با  دهندگان جمهوري . در ميان پاسخ4
انـد،   ترين رهبران كشوري يا جهاني تلقي شده درصد رأي، محبوب 4درصد، و باراك اوباما با 

از  دانند، و پـس  هبر ميترين ر درصد رأي محبوب 40ها باراك اوباما را با  كه دموكرات درحالي
درصـد رأي، در   3وزيـر كانـادا بـا     درصـد و جاسـتين تـرودو، نخسـت     5او پاپ فرانسيس با 

  اند.  هاي بعدي قرار گرفته رتبه
درصد) معتقدند كه حملة آمريكا بـه عـراق در سـال     55ها ( از نيمي از آمريكايي . بيش5
دهنـدگان خـروج    درصد پاسخ 41كه  ترين عامل ظهور داعش بوده است، درحالي مهم 2003

سـاز   ترين عامل زمينه زودهنگام بخش چشمگيري از نيروهاي آمريكايي از اين كشور را مهم
بينـي كـرد، تفـاوت نگـرش      تـوان پـيش   طـور كـه مـي    دانند. البتـه، همـان   ظهور داعش مي

درصـد   61زمينه هـم قابـل توجـه اسـت:      ها دراين ها و مستقل خواهان با دموكرات جمهوري
خواهان ظهور داعش را به خروج زودهنگـام نيروهـاي آمريكـايي از عـراق نسـبت       مهوريج

ها حملة آمريكـا بـه عـراق را     درصد مستقل 53ها و  درصد دموكرات 74كه  دهند، درحالي مي
  دانند.  ساز ظهور داعش مي زمينه
قطبـي  ـ صهيونيستي، وجود فضايي دو   ها به منازعة فلسطيني . دربارة نگرش آمريكايي6

درصـد)   52خواهـان (  در جامعة آمريكايي مانند گذشته مشهود و آشكار است. اكثر جمهـوري 
كـه از ديـد اكثـر     معتقدند كه آمريكا بايد همچنان جانب رژيم صهيونيستي را بگيرد، درحالي

هاي آمريكـا بـيش از انـدازه     درصد) اثرگذاري رژيم صهيونيستي بر سياست 53ها ( دموكرات
ــين   ــت. همچن ــوكرات  51اس ــد دم ــا     درص ــه ب ــراي مقابل ــينگتن ب ــه واش ــد ك ــا معتقدن ه

  متوسل شود.   هايي جدي هاي رژيم صهيونيستي بايد به تدابير يا تحريم سازي شهرك
) درمـورد  2016درصـد در ژوئـن    63و  2015درصد در نـوامبر   66دهندگان ( . اكثر پاسخ7

يـك   عتقدند كه آمريكا نبايد از هيچـ صهيونيستي م وفصل منازعة فلسطيني  نقش آمريكا در حل
انـد   گفتـه  2016دهندگان نظرسنجي سال  درصد پاسخ 32حال،  از دو طرف جانبداري كند. بااين

كننـدگان   درصد شـركت  4كه آمريكا در اين منازعه بايد جانب رژيم صهيونيستي را بگيرد، فقط 
انـد. گفتنـي اسـت كـه      هاين نظرسنجي معتقد به ضرورت حمايت آمريكا ازطرف فلسطيني بـود 

وجـود    و مسـتقل   خواه، دموكرات دهندگان جمهوري زمينه هم تفاوت معناداري ميان پاسخ دراين
درصد) از ضرورت نزديكي بيشتر آمريكـا   52خواهان ( از نيمي از جمهوري كه بيش دارد. درحالي

هـا   قلدرصـد مسـت   30هـا و   دمـوكرات  درصـد  15گويند، فقط  به رژيم صهيونيستي سخن مي
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طرف  ها خواهان بي درصد مستقل 65ها و  درصد دموكرات 78چنين نگرشي دارند، و درواقع، 
  ـ صهيونيستي هستند.  ماندن آمريكا در منازعة فلسطيني 

 27درمجمـوع   2016و ژوئـن   2015. شايان ذكر است كه در هر دو نظرسنجي نوامبر 8
انـد،   جاد دولتي فلسـطيني حمايـت كـرده   حل دو دولت و اي دهندگان از گزينة راه درصد پاسخ
باره هم شاهد شكافي قابل توجـه هسـتيم. مخالفـت بـا ايـن گزينـه در ميـان         هرچند دراين

درصـد رسـيده،    53درصـد بـه    43خواهان در فاصلة زماني بـين دو نظرسـنجي از    جمهوري
   درصد افزايش يافته است. 19درصد به  15ها با آن از  كه مخالفت دموكرات درحالي
انـد   دهندگان گفته درصد پاسخ 59هاي رژيم صهيونيستي، حدود  سازي . درمورد شهرك9

سـازي   ها با شهرك كه آمريكا براي مقابله با اين روند نبايد اقدامي انجام دهد يا بايد مخالفت
اند كه واشـينگتن بايـد بـراي     دهندگان معتقد بوده درصد پاسخ 39كه  را محدود كند، درحالي

تـر عليـه رژيـم     هـاي اقتصـادي يـا تـدابيري جـدي      ها به تحريم سازي روند شهرك مقابله با
درصـدي   2از افـزايش   2016صهيونيستي متوسل شود؛ نسـبتي كـه در مقايسـه بـا نـوامبر      

  حكايت دارد. 
ــوامبر 10 ــا ژوئــن  2015. در فاصــلة زمــاني ن ــابي2016ت ــر چشــمگيري در ارزي   ، تغيي

گـذاري   گذاري رژيم صهيونيستي در عرصة سياسي و سياستها از ميزان نفوذ و اثر آمريكايي
 8هـا و فقـط    درصـد مسـتقل   21خواهـان،   درصد جمهوري 23آمريكا رخ نداده است. حدود 

ها نفوذ رژيم صهيونيستي در آمريكـا را كمتـر از آنچـه بايـد باشـد ارزيـابي        درصد دموكرات
درصـد   27هـا و   درصـد مسـتقل   46درصـد)،   53هـا (  از نيمي از دموكرات كنند. اما بيش مي

ميـان،   دانند. دراين از حد مي خواهان دامنة نفوذ رژيم صهيونيستي در آمريكا را بيش جمهوري
ها هم اين نفوذ را در  درصد مستقل 34ها و  درصد دموكرات 38خواهان،  درصد جمهوري 48

  كنند.  سطح مناسب ارزيابي مي
  
  بندي  جمع

هـاي   جمهوري آمريكا و باال گرفتن بحـث  انتخابات رياستبا نزديك شدن به زمان برگزاري 
مخصوصاً در حوزة نبرد با داعـش و   دو نامزد اصلي دربارة سياست آمريكا درقبال غرب آسيا، 

هاي سياسي  رسد كه رويكردهاي هواداران جريان نظر مي منازعة فلسطيني ـ صهيونيستي، به 
كه در بسياري از موارد، شكافي  طوري ، بهاصلي جامعة آمريكا نيز شاهد نوعي قطبيت هستند
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هـا بـه مسـائل غـرب آسـيا       ها و مستقل خواهان، دموكرات هاي جمهوري عميق ميان نگرش
  خورد.  چشم مي به

دهـد كـه گرچـه     هاي نظرسنجي موضوع بحث گزارش حاضر نشان مي مروري بر يافته
هـا   بينـي  سـياري از پـيش  كلي نگرش جامعة آمريكا به اسالم و مسلمانان، بـرخالف ب  طور به

خواهـان   گيـرد و جمهـوري   هاي سياسي را دربرنمي تر شده است، اين روند همة گرايش مثبت
هايشـان درقبـال    گيري نگرند؛ نگاهي كه تأثير آن بر موضع همچنان بدبينانه به مسلمانان مي

رسد  مي نظر خوبي آشكار است. در مقابل، به ـ صهيونيستي به    مسائلي چون منازعة فلسطيني
هراسانه در فضاي سياسي آمريكا، ايـن گفتمـان در همـراه     كه با وجود تشديد گفتمان اسالم

كردن بخش چشمگيري از جامعة آمريكايي بـا خـود شكسـت خـورده اسـت؛ وضـعيتي كـه        
توان از آن براي بهبود بيشتر نگرش مـردم آمريكـا بـه     ريزي هوشمندانه مي درصورت برنامه

  ب آسيا بهره گرفت.اسالم، مسلمانان و غر


