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مقدمه

موسسه پیو]۱[ در ماه گذشته یک نظرسنجی حول موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی 

منتشر کرده است. این نظرسنجی از تاریخ ۱ تا ۱۴ آوریل انجام شده و سؤاالت مختلفی از بیش 

از ۱۰ هزار و 5۰۰ شرکت کننده آمریکایی ساکن در ایاالت متحده پرسیده شده است.]۲[ در این 

نظرسنجی سؤاالت گوناگونی پرسیده شده است و نتایج مهمی از پاسخ شرکت کنندگان استخراج 

می شود. در این یادداشت سعی شده این نتایج موردبررسی و واکاوی قرار بگیرد.

1-نیم نگاهی به نتایج نظرسنجی
نگرش نسبت به جامعه و دولت فلسطینی و صهیونیستی

در اولین پرسش، موسسه پیو به سراغ مردم رفته است و از پاسخ دهندگان خواسته شده 

نظرشان را نسبت به مردم فلسطین و مردم ساکن در سرزمین های اشغالی بیان کنند. در مورد هر 

دو سوژه نگاه ها نسبت به جامعه بسیار مثبت تر از دولت های آنان است. به گونه ای که درصد 

قابل توجه ای از آمریکایی ها )6۴%( نگاه مثبتی به صهیونیست های ساکن در سرزمین های اشغالی 

دارند اما در نقطه مقابل 5۱% حداقل نگاه خوش بینانه ای به دولت و کابینه تل آویو ندارند.

همچنین آمریکایی ها دیدگاه مثبتی نسبت به مردم فلسطین بیان کرده اند درحالی که نزدیک 

به نیمی )۴6%( مردم فلسطین را مطلوب می دانند، اما فقط ۱۹% نظر مثبت نسبت به دولت فلسطین 

این تفاوت می تواند ناشی از عدم پذیرش  یا به عبارتی صحیح تر تشکیالت خودگردان دارند. 

نمایندگی تشکیالت خودگردان برای مردم فلسطین باشد.
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شــکاف جامعــه دموکرات هــا و جمهــوری خواهــان در حمایــت از 
ــتی ــم صهیونیس ــطین و رژی فلس

نتایج جالبی را نشان می دهد زیرا  اما تفکیک جامعه دموکرات ها از جمهوری خواهان 

در برخی موضوعات شکاف و اختالف جالبی وجود دارد. به طور مثال جمهوری خواهان 77% 

و دموکرات ها 57% نگرش مثبتی نسبت به جامعه صهیونیستی از خود نشان داده اند. این اختالف 

۲۰ درصدی در خصوص دولت صهیونیستی خود را بیشتر نمایان می کند به گونه ای که جمهوری 

خواهان بیش از دو برابر دموکرات ها نگاه خوبی به دولت تل آویو دارند )%6۱ در مقابل %۲6(.

اما زمانی وضعیت ویژه تر می شود که بدانیم در حالی که 67% آمریکایی های دموکرات 

نگرش مثبتی نسبت به دولت صهیونیستی ندارند، 65% نگاه منفی به دولت فلسطینی )تشکیالت 

خودگردان( دارند. یکسان بودن تقریبی نگرش جامعه دموکرات آمریکایی به دولت های تل آویو 

و رام اهلل نشان می دهد که نتانیاهو طی ۱۰ سال گذشته تا چه میزان در نگرش این طیف آمریکایی، 
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بدنام و مقصر وضع موجود در فلسطین شناخته می شود.

 شاید بتوان گفت عوامل زیادی در شکل گیری نگرش دموکرات ها نسبت به دولت 

رژیم صهیونیستی نقش دارد. اما از آنجایی که نگاه دموکرات ها به جامعه صهیونیستی نسبتا خوب 

و نزدیک به نگاه جمهوری خواهان است)55% و 77%( نگاه آنان به دولت صهیونیستی بسیار 

بدبینانه است و اختالف شدیدی با جمهوری خواهان دارند)6۱% و ۲6%(، می توان گفت اینکه 

انگشت اتهام به سوی نتانیاهو در شکل گیری نگاه بدبینانه دموکرات های آمریکا نسبت به دولت 

صهیونیستی گرفته شود، امری قابل بررسی است.

هم چنین دموکرات ها دیدگاه مثبت تری نسبت به جمهوری خواهان در قبال مردم فلسطین 

دارند. 58% دموکرات ها نسبت به مردم فلسطین نگرش خوبی داشته اند این در حالی است که از 

میان جمهوری خواهان فقط ۳۲% این نگرش را نشان داده اند.

یا  ها  دموکرات  میان  در  هرچقدر  که  است  آن  سنجی  نظر  این  نکات  از  دیگر  یکی 

جمهوری خواهان نسبت به مردم فلسطین نگاه منفی وجود دارد، به همان نسبت، نگرش آنان در 

خصوص جامعه صهیونیستی مثبت است.

رژیم  و  فلسطین  قضیه  دو طرف  از  هیچ کدام  آمریکا  جامعه  دهد که  می  نشان  این   

صهیونیستی را جدا از هم مورد ارزیابی قرار نمی دهد. لذا شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که 

رفتار پذیرش یا رد حقوق فلسطینیان از سوی صهیونیست ها رابطه مستقیمی در نگرش آمریکایی 

ها نسبت به جامعه فلسطینی دارد.
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برخورد ترامپ با مسئله فلسطین

بخش دیگری از سؤاالت موسسه پیو به نگرش مردم آمریکا نسبت عملکرد ترامپ در 

قبال مسئله فلسطین می پردازد. پیو سؤالی هوشمندانه پرسیده و خواسته پاسخ دهند که آیا رفتار 

ترامپ در قبال دو سوی بحران فلسطینی- صهیونیستی عادالنه است و تعادل رعایت شده است؟ 

در این سؤال هر کس بر اساس نگرش خود به مسئله فلسطین، عملکرد ترامپ را مورد بررسی 

قرار داده است.

در نظرسنجی نیمی از آمریکایی ها رفتار ترامپ را در برخورد دو طرف متعادل دانسته، 

از  بیش  فلسطینی ها  به  ترامپ  توجه  که  بودند  معتقد  تنها %6  و  اسرائیل  سود  به  حدود %۳۴ 

صهیونیست ها بوده است. اینکه تنها 6% معتقدند ترامپ توجه اش به سوی فلسطینی ها بوده نشان 

دهنده آن است که بخش بسیار عظیمی از جامعه آمریکایی دولت کنونی آمریکا را یک حامی 

جدی برای صهیونیست ها می داند.
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جمهوری خواهان، راضی تر از دموکرات ها

را  تعادل  فلسطین  مسئله  در  ترامپ  معتقدند   )%7۹( از جمهوری خواهان  زیادی  بخش 

رعایت کرده است که این با آنچه پیش تر در خصوص نگاه جمهوری خواهان به مردم و دولت 

صهیونیستی گفته شد تطابق دارد. به این معنی که آنان توقع حمایت وسیعی از دولت تل آویو 

دارند، مسئله ای که در رفتار ترامپ عیان است.

تعداد کمی از جمهوری خواهان معتقدند که ترامپ از رژیم صهیونیستی )۱۱%( و یا از 

فلسطینی ها )۳%( حمایتی فراتر از حالت اعتدال داشته است. این ارقام توقع جمهوری خواهان را 
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از ترامپ در مسئله فلسطین ملموس تر می کند!

رژیم  به  ترامپ  که  می گویند   )%5۳( دموکرات ها  از  نیمی  دیگر، حدود  از طرف  اما 

صهیونیستی بسیار عالقه مند است و تنها ۲۹% رفتار ترامپ را معتدل می بینند. این اختالف سطح در 

خصوص رفتار ترامپ در مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی میان طیف دموکرات و جمهوری خواه 

جامعه آمریکا را می توان یکی از مهم ترین نتیجه نظرسنجی پیو دانست.

دو دولت، سؤالی مبهم

در بخش دیگر، موسسه پیو خواسته است با فرض ۴ حالت، نگرش و نگاه مردم آمریکا 

را نسبت به دو دولت مورد بررسی قرار دهد. به باور نگارنده این سؤال بسیار غلط و گمراه کننده 

است، زیرا برداشت هرکس از دو دولت ممکن است متفاوت باشد همان گونه که اکنون بحث 

زیادی در چگونگی تحقق دو دولت مطرح است.

 درحالی که بخش زیادی از دموکرات ها و جمهوری خواهان، قرار گرفتن دو ملت فلسطینی 

و صهیونیستی در کنار هم را ممکن و سازگار می دانند اما در عوض تنها ۱۱% دو دولت را ممکن 

معرفی می کنند. این نشان می دهد که فضای دو دولت، چگونگی آن، روند تشکیل آن و … در 

ذهن ها مبهم است و برداشت یکسانی از آن وجود ندارد.

وقتی نزدیک به ۴۰ % زندگی دو جامعه صهیونیستی و فلسطینی کنار هم را ممکن می 

دانند اما تنها ۱۰% تحقق دو دولت فلسطینی-صهیونیستی را امکان پذیر، نشان دهنده آن است که 

دو دولت و شیوه تحقق آن دور از ذهن و مبهم است.
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2-جوانان آمریکا؛ چالشی برای دهه های آتی رژیم صهیونیستی

بخش آخر نظرسنجی به تفکیک رده های سنی، نتایج پرسش های مطرح شده را استخراج 

کرده است. نتیجه جالب توجه آن، کاهش حمایت جوانان از دولت صهیونیستی است. هرچند 

که اکثریت رده های سنی نگاه مثبتی به صهیونیست ها دارند اما هرچه به سنین پایین نزدیک تر 

می شویم، میزان حمایت کاسته می شود. نتیجه ای که می تواند هشداری جدی برای صهیونیست ها و 

سیاست گذاران البی یهود در آمریکا به همراه داشته باشد.

این مسئله به صورت معکوس در قبال فلسطینان هم در جریان است. به طور مثال اگر تنها 

۴۳% گروه سنی باالی 65 سال آمریکا نسبت به مردم فلسطین نظر مثبتی دارد اما این میزان 

حمایت در سنین زیر ۲۹ سال به 58% می رسد.
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کاهش حمایت جوانان از رژیم صهیونیستی و مردم آن حتی شامل جوانان جمهوری خواه 

هم می شود. اگر اکثریت )76%( افراد باالی 65 سال جمهوری خواه از دولت تل آویو حمایت 

می کنند اما این رقم در نوجوانان تنها ۴۰% است! ممکن است گفته شود عدم نگرش مثبت جوانان 

آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی ناشی از عدم آگاهی آنان است. حتی با پذیرش این فرض 

باید گفت البی یهود و نهادهای حامی صهیونیستی در آمریکا در دفاع و تبیین سیاست های رژیم 

صهیونیستی دچار چالش بوده و ضعیف عمل کرده اند.

به نظر می رسد این نگرش جوانان و کاهش حمایت آنان اعم از جمهوری خواه یا دموکرات 

از رژیم صهیونیستی،  بسیار به عملکرد تل آویو طی بیست سال گذشته مرتبط است. وقوع جنگ های 

مختلف از سال ۲۰۰6 به این سو،  طوالنی شدن تحریم های مختلف علیه غزه و مناطقی از کرانه 

باختری،  تداوم مسیر اشغالگری و ساخت شهرک ها را می توان عواملی در کاهش حمایت جوانان 

آمریکایی از تل آویو دانست. ضمن آنکه تصویب قانون دولت-ملت یهود]۳[ در سال گذشته و 

علنی تر شدن نژادپرستی رژیم صهیونیستی می تواند برای دهه های آتی و نسل های بعدی آمریکا 

این ذهنیت را به باور نزدیک تر نماید که رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتاید است.
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3-نتانیاهو و چالش ارتباط با آمریکا

این نظرسنجی نشان می دهد که چالش نتانیاهو با دموکرات ها طی سال های دوران اوباما 

و حمایت علنی وی از رقبایش،  تأثیر مستقیمی بر جامعه عمومی دموکرات ها هم گذاشته است. 

ناظران باور دارند یکی از علل سیاست نتانیاهو، عوام گرایی وی است که مورد تایید راست افراطی 

و شهرک نشینان است، اما این سیاست وی او را از چپ آمریکا دور می کند که در گذشته مانند 

راستگراهای آمریکایی کامال از دولت رژیم صهیونیستی حمایت می کرده اند.]۴[

در  خود  علنی تر  رفتارهای  تداوم  و  فعلی  روند  ادامه  صورت  در  صهیونیستی  رژیم   

نژادپرستی،  گسترش شهرک سازی ها و عدم توجه به قطعنامه های سازمان ملل با چالش جدی ای 

در افکار عمومی آمریکا روبرو خواهد شد و این مسئله توجیه رفتار و سیاست البی های یهود 

در ایاالت آمریکا را بیش ازپیش دچار مشکل و چالش خواهد کرد. این مسیر می تواند نگرش 

صهیونیست های آمریکایی و اعضای البی آیپک را هم دچار تغییر نماید. بخشی از این روند در 

انتخابات پیشین قابل رویت بود. به طور نمونه در نشست آیپک که دو هفته پیش از انتخابات 

کنست برگزار شد،  اعضای البی یهود ضمن دعوت از بنی گانتز به عنوان رقیب نتانیاهو برای 

سخنرانی،  طی بیانیه ای نتانیاهو را به دلیل اظهارات نژادپرستانه اش محکوم کردند.]5[

کاهش حمایت جوانان از رژیم صهیونیستی و مردم آن حتی شامل جوانان جمهوری خواه 

هم می شود. اگر اکثریت )76%( افراد باالی 65 سال جمهوری خواه از دولت تل آویو حمایت 

می کنند اما این رقم در نوجوانان تنها ۴۰% است!

مرشایمر در کتاب »البی یهود و رئالیسم تهاجمی«،  به خوبی نقش یهودیان آمریکایی را 

در انتخابات آمریکا مورد بحث قرار می دهد؛ اما یکی از جنبه های مهم مورد توجه قرار می دهد 
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آرای یهودیان است. مرشایمر می گوید هرچند به مقدار عددی به نظر می رسد آرای یهودیان تأثیر 

چندانی درنتیجه انتخابات آمریکا ندارد ولی نکته کلیدی در این است نامزدهای ریاست جمهوری 

به ندرت می توانند پیش بینی نمایند که انتخابات بسیار نزدیک و فشرده خواهد بود و لذا از اول بر 

روی آرای بیشتر یهودیان سرمایه گذاری می نمایند. آرای یهودیان در انتخابات مقدماتی برخی 

ایالت ها سرنوشت ساز بوده است.]6[

 تغییر نگرش جامعه آمریکایی و به تبع آن تأثیر آن بر یهودیان و البی های موجود در 

آمریکا بر نوع رفتار و حمایتشان از رژیم صهیونیستی می تواند آرایش آرای یهودیان آمریکایی 

را در انتخابات آتی دچار تغییر نماید.
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4-جمع بندی

در پایان می توان از این نظرسنجی چند نکته و گزاره زیر را استخراج نمود:

کاهش محبوبیت کابینه رژیم صهیونیستی میان جوانان

نگرش منفی دوسوم دموکرات ها به کابینه نتانیاهو

بیش از نیمی از جوانان جمهوری خواه مخالف کابینه نتانیاهو هستند

سیاست های راست گرایانه ده ساله نتانیاهو موجب شده دموکرات ها و چپ های آمریکا 

مانند سال های ابتدایی قرن ۲۱ از رژیم صهیونیستی حمایت نکنند

تغییر آرایش حامیان یهودی و البی صهیونیسم در انتخابات آمریکا

را  تعادل  فلسطین  مسئله  در  ترامپ  معتقدند   )%7۹( از جمهوری خواهان  زیادی  بخش 

رعایت کرده است.

عدم نگرش مثبت به فرآیند دو دولت از سوی آمریکایی ها
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