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 8102 عربی هایشاخص گزارش براساس؛  عرب جهان عمومی افکار در ایران عنوان گزارش:
  

 
 های استراتژیک ریاست جمهوری است. کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی  

 های استراتژیک ریاست جمهوری ممنوع است. بدون اجازه کتبی مرکز بررسی هر گونه بازنشر این گزارش
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دراسة  و العربی لالبحاث المرکز

 السیاسات
(مرکز عربی پژوهش ها و مطالعات سیاسی)  

 مقدمه

ای است ، ششمین گزارش از نظرسنجی ساالنه «7102/7102های عربی شاخص»گزارش 

 شود.   اجرا و نتایج آن منتشر می «ها و مطالعات سیاسی مرکز عربی پژوهش»که توسط 

و با هدف ارائه تصویری از سمت و سوی افکار  انهیسالبصورت  یلیگزارش تفصاین 

ای از موضاوعات اتتصاادی، اجتمااعی  و سیاسای از      عمومی جهاان عارد در مجموعاه   

هاای شاهروندی   های آراء عمومی درباره مسائلی چون دموکراسی، ارزشجمله گرایش

دادن ارزیاابی شاهروندان از    نشاان و برابری، مشارکت مادنی و مشاارکت سیاسای و نیاز     

اوضاع کلی کشورهای خود و منطقه، ارزیابی آنها از نحوه عملکرد یاا میازان اعتمااد باه     

 شود.  موسسات اصلی کشور خود منتشر می

یعنای عربساتان ساعودی، کویات، عارا ،       -کشور عربای   00در  7102تا آپریل  7102عملیات میدانی گزارش فعلی از دسامبر 

نفار را در کشاورهای فاو  پوشاش داده      02281اجارا  و بایش از    – لسطین، لبنان، مصر، سودان، تونس، مغرد و موریتانی، ف اردن

   منتشر شد. 0832ماه جدول در نیمه دوم اردیبهشت 83نمودار و حدود  761با بیش از صفحه   863فصل و  2در  گزارشاست. این 





نقشهکشورهایتحت ووشت 

هتتایشتتا  درنظرستتی  

7102/7102عرب 

 

 
 

 

 

مرکاازی معتباار و فعااال در زمینااه   «هااا و مطالعااات سیاساای مرکااز عرباای پااژوهش»

های سیاستی و تحلیل وضعیت جهان اسالم است که مرکاز اصالی فعالیات آن     پژوهش

است، و دو دفتر فعال نیاز در لبناان و تاونس دارد. ایان مرکاز بصاورت       در دوحه تطر 

های تخصصی و اورا  سیاستی نشریه تخصصی، انتشار کتاد 3مستمر انتشاراتی شامل 

ها نشست تخصصی کم پنج همایش ساالنه و ده را در دستور کار دارد و هر ساله دست

 نماید. را  برگزار می
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، 82هاای  مدار و عضو پیشین کنیسات اسارائیل از فلساطینی   شناس شناخته شده، سیاستبشاره، جامعهریاست این مرکز با عزمی 

های نزدیک باه عربساتان ایان مرکاز را در کناار      اهلل تحت تعقیب ترار گرفت. رسانهباشد و که به اتهام دادن اطالعات به حزد می

هاای ایان گازارش را مساتقل از     تاوان داده کنند. از این زاویه مید میالجزیره یکی از مراکز ایجاد اختالف در روابط با تطر تلمدا

 ای و محتوایی عربستان سعودی در منطقه تلقی کرد.اردوگاه رسانه

نظر از صحت و سقم گزارش، به جهت اعتبار آن، تازگی نتایج و ارائاه تصاویری از سایمای    انعکاس نتایج این گزارش، صرف

یسته اطالع و بررسی است و از این رو بدون مداخله و یا نقد محتوا، براساس متن اصالی تلخایص و   کشور در نگاه مردم منطقه، شا

 شود.  شود و تنها برخی نکات توضیحی در جهت درک فضای کلی مطالعه، در پانوشت ارائه میارائه می

 ای  های بزرگ جهانی و منطقههای قدرتارزیابی افکار عمومی از سیاست

گار ارزیاابی   های کلی و تفصیلی است کاه نشاان  ای از پرسشهای عربی، شامل مجموعهتوجه از گزارش شاخصیک بخش تابل 

است. در این بخش به تفکیاک  ای در این منطقههای بزرگ جهانی و منطقههای برخی تدرتافکار عمومی جهان عرد از سیاست

 است.  د بحث ترار گرفتههای آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و ایران و ترکیه مورسیاست

اسات و در مقابال وضاعیت    های چهار کشور آمریکا، روسیه و ایران بیشتر منفی منعکس شاده ارزیابی افکار عمومی از سیاست

 است.تر بودهترکیه و چین مثبت

آمریکا .0

% آن را مثبات یاا تاحادی    07ا % آن منفی( و در مقابال تنها  66اند )های آمریکا را منفی یا تا حدی منفی ارزیابی کرده% سیاست23

 % مثبت(8اند.)مثبت ارزیابی کرده

ایران .7

% آن 70% آن منفای( و در مقابال   83اناد ) خارجی ایران در جهان عرد را منفی یا تاحدی منفی ارزیابی کردهها سیاست% نمونه68

 % مثبت(2اند )را مثبت یا تاحدی مثبت یافته

روسیه .3

% آن را مثبات یاا تاحادی مثبات توصای       76% آن منفای( و  82منفی یا تاحدی منفی اسات )  % موافق بودند که سیاست روسیه33

 % مثبت(2اند.)کرده

فرانسه .4

 اند. ارزیابی کرده مثبت تاحدی یا % آن را مثبت82 در مقابل و کرده تاحدی منفی ارزیابی منفی و را فرانسه سیاست دهندگان% پاسخ86

ترکیه .5

 اند.%آن مثبت و یا تاحدی مثبت یافته38خارجی ترکیه در منطقه منفی یا تاحدی منفی بوده و % افراد از سیاست 80ارزیابی 

 چین .6

% 78اناد و حادود   % آن را منفای ای تاحادی منفای یافتاه    87اناد،  دهندگان سیاست چین را مثبت یا تاحدی مثبت دانسته% پاسخ88

 ت.دانند که سیاست چین منفی است یا مثباند که نمیاظهار کرده
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با آمار بدست آماده از ساه گازارش پیشاین آن،      7102ای نتایج ارزیابی افکار عمومی منعکس شده در گزارش بررسی مقایسه

ها درباره این کشورها بهبود انادکی  دهد که در مجموع جز درباره آمریکا، تضاوت، نشان می7108و  7103، 7106منتشر شده در 

 است.  یافته

)گازارش تبلای( بهباود خفیفای یافتاه ولای       7106درباره ایران، ارزیابی منفی موجاود نسابت باه ساال     در بررسی چهار گزارش 

%  20حادود   7106% اسات ولای در   68حادود   7102؛ مجموع نظر منفی نسبت به ایران، در 0بیشتر است 7103و  7108همچنان از 

ان ارزیابی مثبت از سیاست خارجی ایاران نیاز نسابت باه     است. میز% بوده37معادل  7108% بود و در  67، 7103بود. این نسبت در 

تار  تر کام های تبلاست( ولی همچنان از میزان آن در سالرسیده 7102% در 70به  7106% در 02است) از گزارش تبلی بهبود یافته

 است.(% بوده72حدود  7108ها مثبت بوده و در % ارزیابی72، 7103است.)در 

  

                                                           

، تحوالت عربستان، جنا  یمان و   7103دار شده بود. در سال جهان عرد تحت تاثیر  دو مسئله سوریه و  مذاکرات برجام به شدت علیه ایران جهتفضای  7108طی  .0

 ای شکل گرفته پس از تصویب برجام این فضا را تشدید مضاع  کرد.تقابل رسانه
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 سازد:های عربی را ممکن میها در چهار گزارش اخیر شاخصیسه تحول ارزیابینمودار زیر امکان مقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارجی ایرانارزیابی افکار عمومی جهان عرب از سیاست بررسی تفصیلی

براسااس  % 68-آراء در جهاان عارد    ، ولای همچناان اکثریات   7106ها نسابت باه   چنان که اشاره شد، با وجود بهبود مختصر داده

خارجی ایران در جهان عارد دارناد و در مقابال    ای منفی و یا  تاحدی منفی از سیاستارزیابی  -7102های عربیگزارش شاخص

% نظرات ارزیابی مثبت بصورت تطعی 2تر اما، شاید آن باشد که تنها اند. نکته مهم% آن را مثبت یا تا حدی مثبت ارزیابی کرده70

اند )بادون احتسااد   % بطور تاطع نظر منفی داده82برابر این تعداد یعنی  2بخش تاحدی مثبت( و درمقابل  اند)بدون احتسادداشته

 بخش تاحدی منفی(.
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 توجه به توزیع نظرات منفی به تفکیک کشورها هم حاوی اطالعات تابل توجهی است:

 ب زیر است:ترتیب درصدی نظرات منفی درباره سیاست ایران در منطقه و درصد آنها به ترتی

 %33   عربستان .2   %30    اردن .0

 %38   موریتانی .2   %28     مصر .7

 %30    تونس .3   %28     کویت .8

 %82    لبنان .01   %21    مغرد .8

 %82   فلسطین .00   %67     سودان .3

 %60    عرا  .6

 آنها نیز به ترتیب زیر است:ترتیب درصدی نظرات مثبت درباره سیاست ایران در منطقه و درصد 

 %71     سودان. 2   %30    لبنان. 0

 %00    مغرد. 2   %88    عرا . 7

 %3    اردن. 3   %88   فلسطین. 8

 %8   عربستان. 01   %73     کویت. 8

 %8    مصر . 00   %70   موریتانی. 3

 %70    تونس. 6
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% 8نکارده و در ساودان    7106است. در عرا  نتایج تغییری نسبت باه  تا کنون بوده 7108از در اردن درصد آراء منفی باالترین 

است( در تاونس و موریتاانی هام شارایط     % بوده83، 7108% و در 37معادل  7103% ؛ این نسبت در 61،  7106است.)در بدتر شده

 است. مشابهی برترار 

بهباود   7102% در 28باه   7106% نظار منفای در  ساال    27اسات و از  افتاه ای یدر مقابل در کویت وضعیت بهباود تابال مالحظاه   

% بود( بهبود مشابهی را در میزان نظرات منفی دربااره ایاران در   82معادل  7108% و در 61، برابر 7103)این وضعیت در  است. یافته

،  7106% بود( و لبنان )در 30حدود  7108% و در 38معادل  7103. این نسبت در  7106% در 63در مقابل  7102% در 32فلسطین )

 7است( شاهد هستیم.% بوده38، 7108% و در 61این نسبت  7103% ولی در 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 81به میازان   7106% درصد در 23ارزیابی منفی از سیاست ایران از  8رود.در این میان عربستان سعودی حالت خاصی به شمار می

% بود(؛ با این همه تصویر ایجابی و مثبت ساعودی  38، 7108% و در 23هم  7103است.)این نسبت در % رسیده33کاهش یافته و به 

اسات و از ایان رو شااهد افازایش درصاد عادم پاساخ یاا پاساخ          % کااهش یافتاه  8% به 2افزایش نیافته و برعکس کاهش یافته و از 

 است.% افزایش یافته82% به 3دانم هستیم که از  نمی

                                                           

ای درپای  ای سعودی و نیز تقسیم شادن فضاای رساانه   د شده در مصداتیت و صحت ادعاهای جبهه رسانهتوان  به حساد تردید ایجابخشی از این بهبود  مختصر را می.  7

 های آن، گذاشت.آغاز بجران تطر و  در نتیجه فاصله گرفتن رسانه

درون عربستان درباره صاحت روایات رسامی ایان     تواند به دالیل داخلی بویژه کاهش اعتماد افکار عمومی در کاهش نظر منفی، بدون افزایش نگاه مثبت به  ایران می. 8

دهنده ضع  و خالء بزرگی است که برای اتناع و ارتباط با افکار عمومی در کشاورهای  ها، و روش مواجهه با آن دانست و نشانکشور درباره نقش ایران در همه بحران

شده در ایان گازارش بارای عربساتان، یعنای نظرسانجی       وش نظرسنجی متفاوت بکارگرفتهتواند ریشه در رمخال  همسایه، وجود دارد. البته بخشی از این تفاوت هم می

 باشد.تلفنی داشته
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 تفکیک موضوع سیاست خارجی ارزیابی به
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 ارزیابی موضوعی

دهنده تفااوت  در نگااه باه مساائل اختالفای      ارزیابی افکار عمومی جهان عرد از سیاست خارجی ایران براساس موضوع آن نشان

 مطرح است. 

درصادها نسابت باه    اسات. ایان   % بارآورد شاده  73% و ارزیاابی مثبات   36در موضوع مسئله فلسطین، ارزیابی منفی از این سیاسات  

 % بود؛ 78% و ارزیابی مثبت 61اند در آن زمان ارزیابی منفی ، بهبود یافته7106گزارش تبلی در 

 دارد. 7106درصدی نسبت به  8% است که نشان از بهبود 61در مورد مسئله سوریه، ارزیابی منفی 

 دارد. 7106نسبت به درصدی  6% است که نشان از بهبود 67در مورد مسئله عرا ، ارزیابی منفی 

دارد. البتاه ارزیاابی مثبات دربااره      7106درصادی نسابت باه     7% است که نشان از بهباودی  61در مورد بحران یمن، ارزیابی منفی 

 است.افزایش یافته 7102% در سال 72به  7106% در سال 02بحران یمن هم از 
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 ابع تهدید امنیت و استقرار منطقهمن

پرساش دربااره تااثیر     7102/7102هاای عربای   از محورهاای نظرسانجی افکاار عماومی جهاان عارد در گازارش شااخص        یکی 

هاای تابال تااملی را دربرابار ماا      ای بر امنیت و استقرار منطقه بود. نتایج این نظرسنجی دادههای جهانی و منطقههای تدرت سیاست

 دهد. ترار می

. % مخاال  اسات  8% موافاق و تنهاا   37باا بایش از    رین منبع تهدید امنیت و اساتقرار منطقاه  تها، اسرائیل بزرگبراساس این داده

است کاه در آن   7106دهنده بدتر شدن نگرش افکار عمومی جهان عرد به اسرائیل در مقایسه با گزارش سال همچنین نتایج نشان

 بودند.% اسرائیل را تهدید تلقی کرده23

. وضاعیت آمریکاا هام در    % مخاال  اسات  2% موافق و تنهاا  22یت منطقه، ایاالت متحده آمریکا با در مقام دوم منابع تهدید امن

( 7106% مخال  در گزارش سال 00% موافق و 27% افزایش را )در مقایسه با نسبت 02است و افکار عمومی جهان عرد بدتر شده

 دهد. نشان می

% آن را تهدیاد  77اناد و  تلقای کارده   دی برای امنیت و استقرار منطقهدهندگان آن را بعنوان تهدی% پاسخ62در خصوص ایران 

دارد کاه در آن هنگاام، نسابت     7106دانند. این آمار به رغم نامطلود بودن، بیانگر بهبودی اندک نسبت به وضعیت در ساال  نمی

 .% بود02% و مخالفین آن 28آراء موافق تهدید بودن ایران 

هاای روسایه را   بهبود اندک وضعیت در افکار عمومی جهان عرد هستیم و نسبت کساانی کاه سیاسات   درباره روسیه نیز شاهد 

باه   7106% در 71% کاهش یافتاه اسات و مخالفاان ایان رای از     33به  7106% در سال 63دانند از  ای میتهدیدکننده استقرار منطقه

 است.افزایش یافته 7102% در 72

دانناد؛ کاه   % آن را تهدیاد نمای  82اناد و در مقابال   را تهدیدی برای امنیت جهاان عارد دانساته   %  افکار عمومی فرانسه 83تنها 

 .(% مخال  بودند81کردند و % آن را تهدید تلقی می33است) 7106نشانگر بهبود وضعیت فرانسه نسبت به 

% موافاق تهدیاد و   83اناد )در مقابال   ه% با این نظر مخالفت کرد38اند و دهندگان سیاست چین را تهدیدبرانگیز یافته% پاسخ73

 (7106% مخال  این تعبیر در سال 82

% مخال  این ایده بودناد  33اند و ای داشته% افکارعمومی از آن تلقی تهدید برای استقرار منطقه88در خصوص سیاست ترکیه 

 . مخال  این نظر بودند% 37% تلقی تهدید داشتند و 82است که آن زمان  7106که نشانگر بهبود وضعیت نسبت به 
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 دهند:نمودارهای بعدی این آمار را توضیح می
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 بندیجمع

های بسیاری در خود دارد و شایسته تاوجهی مضااع    تصویر بدست آمده از موتعیت ایران نزد افکار عمومی منطقه، آموخته .0

 نظران است.  ای چندالیه با مشارکت متخصصان و صاحبو مطالعه

های درون منطقاه، مادعیات طارفین دو جبهاه     ای، صحنه رتابتتصویری روشن از ادراک جهان عرد از مسائل منطقهفقدان  .7

هاای کشاورهای مختلا ، یکای از     ها و گرایشها و ارزیابیهای ظری  موجود میان حساسیتاصلی موثر و سرانجام تفاوت

این در حالی است که شرایط ایان کشاورها و تناوع     است.های بزرگ سیاست خارجی جمهوری اسالمی در خاورمیانهضع 

است کاه باا یااری گارفتن از برخای مراکاز افکارسانجی فعاال در         مراکز فعال در آن این فرصت را برای کشور فراهم ساخته

های اصلی خود، در این کشورها طراحی و اجرا نمایاد.  های مختل  منطقه، نظرسنجی دتیقی متناسب با نیازها و پرسشبخش

هاای طراحای   ها و تهدیدهای فراروی آن و نیز بایساته خارجی کشور و فرصتای برای ارزیابی سیاستهای چنین مطالعهادهد

 العاده دارد.دیپلماسی عمومی فعال و موثری برای کشور ضرورتی فو 

ود در وضاعیت  هاای تحاولی موجا   هاا و زمیناه  دهنده فرصات بهبود اندک وضعیت کشور در افکار عمومی جهان عرد، نشان .8

پذیرد و مجموعه اتدامات و اظهاارات  ای از آنها صورت نمیریزی شده و شایستهفعلی منطقه است که متاسفانه استفاده برنامه

ای دارد. در هاای افکاار عماومی منطقاه    ها و حساسایت ای نشان از فاصله بسیار با ظرافتمنتشر شده در حوزه دیپلماسی منطقه

ای آماده و مناسب توسط دشمنان و مخالفاان بارای انحاراف توجاه     هراسی به عنوان سوژهشده که  ایراننتیجه موتعیتی فراهم 

های جبهه مقاومات  شود. تالش رسانهافکار عمومی کشورهای منطقه یا توجیه رفتارهای نامتعارف این کشورها بکارگرفته می

 ای سلبی دارد؛ ولی نتایج این مطالعه نشاان طرف مقابل، جنبههای ها و ضع برای خنثی کردن این حربه با نشان دادن تعارض

 ایم.دلی مخاطبان توفیق چندانی نیافتهدهدکه در سویه ایجابی و جذد آرای موافق و هممی

ای با نفوذ بسیار در افکار عمومی جهان عرد و درعین حال خارج از جبهه همسو با عربساتان  نتایج این مطالعه که از مجموعه .8

ای و ارتبااط باا مخاطاب عاام در     های دربرابر کشور برای مادیریت رساانه  دهد که دشواریشود، نشان میی، صادر میسعود

تاری  توان تنها ناشی از دشمنی یا تلب واتعیت توسط مخالفان کشور دانست و باید برای آن تادبیر جادی  جهان عرد، را نمی

 اندیشید.
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