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«نظرسنجی دانشگاه کویینیپیاک 1از شهروندان آمریکایی دربارة پایبندی جمهوری اسالمی ایران

به توافق برجام و محق بودن آمریکا در خروج از این توافق».
● روش :مصاحبه تلفنی با  1214بزرگسال
● تاريخ اجرا 15 :تا  18تیر 1398
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● تاريخ انتشار  24 :تیر 1398

■ در اين نظرسنجی از پاسخگويان پرسیده شده است« :به نظر شما ،آيا ايران به توافق هسته ای پايبند است يا
آن را نقض کرده است؟»

نتایج 73 :درصد از پاسخگويان قائل به عدم پایبندی و  25درصد ،قائل به پایبندی ایران به برجام

هستند 2 .درصد از پاسخگويان نیز به اين سوال پاسخ نداده اند( .نمودار )1

نمودار  .1نظر پاسخگویان درخصوص پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام (درصد)
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پایبندی

عدم پایبندی

1. Quinnipiac University
 .2ترجمه اين نظرسنجی به معنی تأيید يافتههای آن از سوی مرکز تحقیقات نیست.
3. https://poll.qu.edu/
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■ در اين نظرسنجی از پاسخگويان پرسیده شده است« :به نظر شما ،آيا آمريکا اين حق را داشته کهه از توافهق
هستهای خارج شود؟»

نتایج 51 :درصد از پاسخگويان پاسخ خیر (محق نبودن آمریکا در خروج از برجام) و  43درصد ،پاسخ
بله (محق بودن آمریکا در خروج از برجام) دادهاند 6 .درصد از پاسخگويان نیز به اين سوال پاسخ
ندادهاند( .نمودار )2

نمودار  .2نظر پاسخگویان درخصوص محق بودن آمریکا در خروج از برجام (درصد)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

51

43

6

اظهارنشده

خیر

بله

بر اساس نتايج نظرسنجی دانشگاه کويینیپیاک از  1214شهروند آمريکايی ،نیمی از پاسخگويان بر اين
باورند که آمريکا حق خروج از توافق هستهای با ايران را نداشته است .با اين حال ،بیش از  70درصد از
پاسخگويان معتقدند که ايران به تعهدات خود ذيل برجام پايبند نیست.
ترديدی نیست که توافق برجام که انتظار میرفت منافع دو طرف را در يک بازی برد-برد تامین کند،
به دنبال خروج آمريکا و مسئولیتگريزی ديگر اعضا و متعاقب آن کاهش تعهدات ايران ،هم اکنون در ابتدای
پنجمین سال عمر خود ،بسختی نفس می کشد.
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جمهوری اسالمی ايران تا نخستین سالروز خروج آمريکا از برجام (ارديبهشت  )1398صبر پیشه کرد به
امید آنکه قدرتهای اروپايی به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند .با اين حال ،وعدههای تکراری و بسندگی اروپا
به حمايتهای سیاسی صرف از برجام ،راه ديگری را در مقابل ايران قرار داد و آن کاستن از تعهدات در چارچوب
مفاد برجام بود.
بسیاری بر اين باورند که تنشهای اخیر بین ايران و آمريکا به عنوان محرکهای برای تکاپوی بیشتر
اروپايیها عمل کرده است؛ تنشهايی که در صورت تشديد و تداوم ،نه تنها برجام بلکه امنیت منطقه و فراتر از
آن را به خطر خواهد انداخت .از اين رو در جريان سفر مقامات مختلف اتحاديه اروپا به ايران همانند سفر وزير
خارجه آلمان و مشاور ديپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه ،اختالفات تهران و واشینگتن يکی از محورهای جدی
مورد بحث بوده است.
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