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  :ايا بد است؟ آيتا چه اندازه خوب و  ،يبه طور کل وضعيت اقتصادي کشورماندر حال حاضر، ظر شما به ن -١

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٥.٧  بسيار خوب است -١

 ٤٥.٠  تاحدي خوب است -٢

 ٢٦.٦  تاحدي بد است -٣

 ٢٠.٦  بسيار بد است -٤

 ٢.١  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

  د؟يدان يشتر موثر ميکشورمان ب يت اقتصاديرا در بد شدن وضع خواند تان خواهميکه برا يک از موارديکدامشما  - ١.١

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٢٤.٦  فشارها و تحريم هاي خارجي -١

 ٢١.٨  عدم اتکا به ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي -٢

 ١٤.٠  فساد اقتصادي -٣

 ٣٦.٠  اقتصاديسوء مديريت  -٤

 ٣.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

  :ايآ است؟ نکرده يرييتغبهتر شده، بدتر شده و يا  در مجموع به نظر شما وضعيت اقتصادي کشورمان در طول يکسال گذشته -٢

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٣٠.٠  بهتر شده است -١

 ٣٦.٥  بدتر شده است -٢

 ٣٢.٧  تغييري نکرده است -٣

 ٨.  بدون جواب /نمي دانم 

  

  به اعتقاد شما مهمترين دستاوردي که کشورمان داشته است چيست؟حال در چند سال اخير،  - ٣
  )پاسخ ها خوانده نشده است -سوال باز(

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٤٣.٥ پيشرفت در زمينه فناوري هسته اي

 ٨.١ پيشرفت هاي علمي و فني کشور

 ٤.٧ آباداني و توسعه کشور به طور کلي

 ٦.٩ بهبود وضعيت اقتصادي

 ١.٣ توسعه سياسي کشور

 ٤.٠ افزايش قدرت ايران

 ١.٧ حفظ استقالل و ايستادگي در مقابل فشارهاي خارجي

 ٤.٦ بهبود سياست خارجي کشور

 ٦.٤ هيچ چيز

 ١.٧  ساير

 ١٧.١  بدون جواب/ نمي دانم 
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  به آن بپردازد چيست؟در حال حاضر به نظر شما مهمترين چالشي که کشورمان بايد  - ٤
  )پاسخ ها خوانده نشده است -سوال باز(

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ١٧.٥ تورم

 ٢٩.٨ بيکاري

 ١٤.٥ ساير مشکالت اقتصادي

 ٦.٢ مشکالت مختلف فرهنگي و اجتماعي

 ٣.٤ عدم رعايت موازين ديني

 ٣.٥ عدم کفايت مسئوالن

 ١.٩ و بي قانوني اقتصاديفساد 

 ٢. عدم توسعه سياسي

 ٥.٨ تحريم ها و فشارهاي خارجي

 ٣.٨ مشکالت مربوط به روستاها و بخش کشاورزي

 ٥. هيچ مشکلي 

 ٢.٨ ساير 

 ١٠.١  بدون جواب/ نمي دانم 

  

  : اياست؟ آا ناموفق بوده يزان موفق و يدر بهبود وضعيت اقتصادي کشورمان، در مجموع تا چه م يروحان يبه نظر شما، دولت آقا - ٥

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ١٧.٦  بسيار موفق بوده است -١

 ٤٩.٢  تاحدي موفق بوده است -٢

 ٢١.٩  تاحدي ناموفق بوده است -٣

 ٧.٣  بسيار ناموفق بوده است -٤

 ٤.٠  بدون جواب/ نمي دانم 

  

بـه  . شود ين ميتام يکاال ها و خدمات خارجق واردات يکشورمان از طر يازهاياز ن يد، در حال حاضر بخشيدان يهمانطور که م -٦

نکـه بهتـر اسـت    يا ايـ ن کند و يتام يق واردات کاالها و خدمات خارجيهمچنان از طرازها را ين نياا بهتر است کشورمان ينظر شما آ

   :ا کشورمانيآ ن کند؟يتام يد کاالها و خدمات داخليش توليق افزايازها را از طرين نيتالش کند تا ا

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٢٠.٥  بهتر است اين نيازها را همچنان از طريق واردات کاالها و خدمات خارجي تامين کند -١

 ٧٥.١  بهتر است تالش کند تا اين نيازها را از طريق افزايش توليد کاالها و خدمات داخلي تامين کند -٢

 ٢.٨  ساير/ بستگي دارد  -٩٦

 ١.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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کشور را برطرف  يو فن يعلم يازهاي، نيتواند بدون اتکا به دانشمندان و متخصصان خارج يزان ميبه نظر شما کشورمان تا چه م -٧

  :ايکند؟ آ

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٢٩.٢    کامال مي تواند -١

 ٤٩.٨  تاحدي مي تواند -٢

 ١٥.٦  چندان نمي تواند -٣

 ٢.٩  اصالً نمي تواند -٤

 ٢.٥  بدون جواب/ دانمنمي  -٩٧

  

  :ايآرا تماشا مي کنيد؟  تلويزيوني داخليبرنامه هاي شبکه هاي  اندازهتا چه شما براي آگاهي از اخبار،  -٨

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٧٢.١  هر روز

 ١٨.٠  حد اقل يکبار در هفته

 ٤.٣  کمتر از يکبار در هفته

 ٥.٥  اصال

  ١.  بدون جواب/ نمي دانم

  

  :ايآرا تماشا مي کنيد؟  تلويزيوني ماهواره ايبرنامه هاي شبکه هاي براي آگاهي از اخبار، تا چه اندازه شما  - ٩

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ١٤.٢  هر روز

 ١١.٨  حد اقل يکبار در هفته

 ٩.٠  کمتر از يکبار در هفته

 ٦٤.٨  اصال

 ٢.  بدون جواب/ نمي دانم

  

   :ايآ از اينترنت استفاده مي کنيد؟براي آگاهي از اخبار، تا چه اندازه شما  -  ١٠

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ١٤.٦  هر روز

 ١٣.٦  حد اقل يکبار در هفته

 ٧.٥  کمتر از يکبار در هفته

 ٦٤.٣  اصال

  بدون جواب/ نمي دانم
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  :جهان از شما بپرسم ياز کشورها يخواهم چند سوال در مورد برخ يحال م

 يا بيک از آن ها تا چه اندازه عالقه داشته و يد که به هر يان کنيتان خواهم خواند، لطفا بيکه برا ييک از کشورهايدر مورد هر  -١١

  .ديعالقه ا

 ١٣٩٣مهرماه   چين  -١

 ١٣.٨  بسيار عالقمنديد -١

 ٣٥.٣  تا حدي عالقمنديد -٢

 ٢٠.٥  تاحدي بي عالقه ايد -٣

 ٢٦.٧  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٣.٧  بي تفاوت/  نمي دانم

  

 ١٣٩٣مهرماه   برزيل -٢

 ١٥.٤    بسيار عالقه داريد -١

 ٣١.٨  تا حدي عالقه داريد -٢

 ١٩.٧  تاحدي بي عالقه ايد -٣

 ٢٤.٩  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٨.٢  بي تفاوت/  نمي دانم

  

 ١٣٩٣مهرماه   روسيه -٣

 ١٣.٥  بسيار عالقمنديد -١

 ٣٥.٦  تا حدي عالقمنديد -٢

 ١٨.٢  تاحدي بي عالقه ايد -٣

 ٢٨.٧  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٤.٠  بي تفاوت/  نمي دانم

  

 ١٣٩٣مهرماه   ترکيه -٤

 ١١.٤  بسيار عالقمنديد -١

 ٤٠.١  تا حدي عالقمنديد -٢

 ١٨.٠  تاحدي بي عالقه ايد -٣

  ٢٧.١  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٣.٤  بي تفاوت/  نمي دانم

  

 ١٣٩٣مهرماه   آلمان -٥

  ١١.٩  بسيار عالقمنديد -١

 ٣١.٦  تا حدي عالقمنديد -٢

 ٢٠.٦  تاحدي بي عالقه ايد -٣

 ٣١.١  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٤.٨  بي تفاوت/  نمي دانم
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 ١٣٩٣مهرماه   فرانسه -٦

 ٨.٠  بسيار عالقمنديد -١

 ٢٨.٧  تا حدي عالقمنديد -٢

 ٢١.٥  تاحدي بي عالقه ايد -٣

 ٣٧.١  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٤.٧  بي تفاوت/  نمي دانم

  

 ١٣٩٣مهرماه   انگليس -٨

  ٤.٦  بسيار عالقمنديد -١

 ٢٠.٢  تا حدي عالقمنديد -٢

 ١٧.٥  تاحدي بي عالقه ايد -٣

 ٥٣.٦  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٤.١  بي تفاوت/  نمي دانم

  

 ١٣٩٣مهرماه   آمريکا -٩

 ٥.٠  بسيار عالقمنديد -١

 ١٨.٤  تا حدي عالقمنديد -٢

 ١٨.٨  تاحدي بي عالقه ايد -٣

 ٥٥.٧  بسيار بي عالقه ايد -٤

 ٢.١  بي تفاوت/  نمي دانم

  
  :گر از شما بپرسميد يخواهم چند سوال در مورد موضوع يحال م

 د؟يده ايا شنيخوانده و  »يت يان پ«ا همان معاهده ي »يهسته ا يمعاهده منع گسترش سالح ها«زان در مورد يشما تا چه م -١٢

  :ايآ

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ١٨.٩  زيادبسيار  -١

 ٣٩.١  تا حدي  -٢

 ١٥.٤  نه چندان -٣

 ٢٣.٨  اصال -٤

 ٢.٨  بدون جواب/  نمي دانم

  

ان «ا همان ي »يهسته ا يمعاهده منع گسترش سالح ها«از اهداف  يکيجهان که  ياتم يسالح ها يتمام يشما با نابود ساز -١٣

  :ايآ ؟د يباش يم ا مخالفيموافق و زان يتا چه م است، »يت يپ

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٥٧.٩  موافق مي باشيدبسيار  -١

 ١٧.٦  موافق مي باشيدتا حدي  -٢

 ١٠.٦  مخالف مي باشيدتا حدي  -٣

 ٧.٩  مخالف مي باشيدبسيار  -٤

 ٦.٠  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  



ايران يبرنامه هسته ا در مورد مردم کشور يها کرديروي طرح بررس جينتا                                                                                                      ٧            

  توليد بمب اتم برخالف اصول اسالمي است و يا خير؟ ايد، آيتا آنجا که اطالع دار-١٤

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٦٥.١  بلي، برخالف اصول اسالم است -١

 ٢٤.٨  خير، اسالم آن را ممنوع نکرده است -٢

 ٢.٥  اسالم نظر خاصي در اين زمينه ندارد -٣

 ١.  از نظر اسالم دستيابي به بمب اتم الزم است -٤

 ٧.٥  بدون جواب /نمي دانم -٩٧

  

ـ امـا ا  ران اسـتفاده کـرد  يه ايعل ييايميش يران و عراق، صدام بارها از سالح هايد، در جنگ ايدان يهمانطور که احتماال م -١٥ ران ي

ـ ا به نظر شما بهتر بود ايآ. استفاده نکند ييايميش يه عراق از سالح هايم گرفت که مقابله به مثل نکرده، و عليتصم ـ ن راني در آن  زي

استفاده نکردن از سالح  يران برايم ايتصمنکه يا ايکرد و  يه عراق استفاده ميعل ييايميش ياز سالح هاو  مقابله به مثل کرده زمان

  بود؟ يم درستيتصم ييايميش يها

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ١٨.٩  بهتر بود ايران نيز از سالح هاي شيميايي استفاده مي کرد -١

 ٧٧.٧  براي استفاده نکردن از سالح هاي شيميايي تصميم درستي بودتصميم ايران  -٢

 ٣.٤  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

باشد،   هيقابل توج  تواند يشه مياقدام هم آنا يد که آيان کنيلطفا در هر مورد ب. شود يشما خوانده م يبرا يحال اقدامات مختلف -١٦

  .باشد هيتوج تواند قابل   يهرگز نما يو  باشد هيتوج تواند قابل  يم مواقع  يدر برختنها 

 ١٣٩٣مهرماه   هدف قراردادن غير نظاميان در زمان جنگ -١

 ٦.٨  هميشه مي تواند قابل توجيه باشد -١

 ١٧.٧  تنها در برخي مواقع مي تواند قابل توجيه باشد -٢

 ٧١.٣  هرگز نمي تواند قابل توجيه باشد -٣

  ٤.٢  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

 
 ١٣٩٣مهرماه   هدف قرار دادن کارخانجات غير نظامي در زمان جنگ -٣

 ٨.١  هميشه مي تواند قابل توجيه باشد -١

 ٣٦.٠  تنها در برخي مواقع مي تواند قابل توجيه باشد -٢

 ٥٢.٦  هرگز نمي تواند قابل توجيه باشد -٣

 ٣.٣  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

 ١٣٩٣مهرماه   کشور دشمن در زمان جنگهدف قراردادن منابع غذايي  -٤

  ٥.٩  هميشه مي تواند قابل توجيه باشد -١

 ٢٦.٤  تنها در برخي مواقع مي تواند قابل توجيه باشد -٢

 ٦٤.١  هرگز نمي تواند قابل توجيه باشد -٣

 ٣.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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ميکروبي و اتمي جهت توليد سالح هاي کشتار جمعي نظير سالح هاي شيميايي،  -٥

  استفاده در جنگ در صورت استفاده دشمنان از اين نوع سالح ها
 ١٣٩٣مهرماه 

 ٧.١  هميشه مي تواند قابل توجيه باشد -١

 ١٩.٨  تنها در برخي مواقع مي تواند قابل توجيه باشد -٢

 ٦٨.٧  هرگز نمي تواند قابل توجيه باشد -٣

 ٤.٤  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

 ١٣٩٣مهرماه   توليد سالح هاي کشتار جمعي جهت جلوگيري از حمله ديگر کشورها -٦

 ١٠.٤  هميشه مي تواند قابل توجيه باشد -١

 ٢٦.٥  تنها در برخي مواقع مي تواند قابل توجيه باشد -٢

 ٥٨.٠  هرگز نمي تواند قابل توجيه باشد -٣

 ٥.١  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

 
  :ه کشورمان از شما بپرسميموجود عل يم هايخواهم چند سوال در مورد تحر يحال م

زان عادالنـه و  يران را تا چه ميا يت سازمان ملل متحد با کشورمان به خاطر برنامه هسته ايامن يشما در مجموع برخورد شورا -١٧

  :ت سازمان ملل متحد با کشورمانيامن يا برخورد شورايد؟ آيدان يمنصفانه م

 ١٣٩٣مهرماه   ها نهگزي

 ٤.٠  عادالنه و منصفانه بوده استبسيار  -١

 ١٢.٠  عادالنه و منصفانه بوده استتاحدي  -٢

 ٢٢.١  عادالنه و منصفانه نبوده استچندان  -٣

 ٥٥.٥  عادالنه و منصفانه نبوده استاصال  -٤

 ٦.٤  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

ـ ا يرا بـه خـاطر برنامـه هسـته ا     ييم هايت سازمان ملل متحد تحريامن يد، هم شورايدان يهمانطور که احتماال م -١٨ ه يـ ران علي

هـم اکنـون   . ب کـرده اسـت  يه کشورمان تصويرا عل يشتريب يم هايکا به طور جداگانه تحريب رسانده و هم آمريکشورمان به تصو

سـازمان ملـل متحـد از     يم هـا يما رفـع تحـر  ا به نظر شيآ. است ١+٥ يم ها مشغول انجام مذاکره با کشورهايرفع تحر يران برايا

  کا؟يجداگانه آمر يم هايا رفع تحريبرخوردار است و  يشتريت بيت و اولوياهم

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

  ٥٤.٠  رفع تحريم هاي سازمان ملل متحد مهم تر است -١

 ٣٠.٥  رفع تحريم هاي جداگانه آمريکا مهم تر است -٢

 ٩.٠  دارندهر دو به يک اندازه اهميت  -٩٦

 ٦.٥  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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ـ يـ ه صـلح و امن يـ عل يديکشورمان را تهد يت سازمان ملل، برنامه هسته ايامن يد، شورايدان يهمانطور که احتماال م -١٨.١ ن يت ب

عضـو   ياکثـر کشـورها  ا به نظـر شـما   يآ. ب رسانده استيه کشورمان به تصويرا عل ييم هايالملل در نظر گرفته و به خاطر آن تحر

عضـو   ياکثـر کشـورها   نکـه يا ايـ ن الملل است و يت بيه صلح و امنيعل يديران تهدين باورند که ايبر ات سازمان ملل، يامن يشورا

  :ايآداده اند؟  مثبت يرا رانيه ايم عليتحر يقطعنامه هابه  يغرب يکشورها يکا و برخيآمر يهاتحت فشار شتريب تيامن يشورا

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

اکثر کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل بر اين باورند که ايران تهديدي عليه صلح و  -١

  امنيت بين الملل است
١٧.٥ 

اکثر کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل بيشتر تحت فشارهاي آمريکا و برخي کشورهاي  -٢

  اندغربي به قطعنامه هاي تحريم عليه ايران راي مثبت داده 
٧٢.١ 

 ٨.  ساير  / بستگي دارد -٩٦

 ٩.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

 

 ياتم يران به سالح هايا يابيکا از دستيآمر يه کشورمان، نگرانيکا عليآمر يم ها و فشارهايتحر يل اصليمعتقدند که دل يبرخ -١٩

 يگـر يبـه اهـداف د   يابيدست يکا در پينبوده و آمرش يب يکشورمان بهانه ا يز معتقدند که برنامه هسته ايگر نيد يگروه. باشد يم

  ک تر است؟يدگاه نزدين دو ديک از اينظر شما به کدام. است

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

دليل اصلي تحريم ها و فشارهاي آمريکا عليه کشورمان، نگراني آمريکا از دستيابي ايران به سالح  -١

  .هاي اتمي مي باشد
١٧.٦ 

 ٧٦.٩  .کشورمان بهانه اي بيش نبوده و آمريکا در پي دستيابي به اهداف ديگري استبرنامه هسته اي  -٢

 ٥.٥  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

  :اثر نامطلوبي داشته است؟ آيا نکشورما ياقتصاد بر اوضاعبه نظر شما اين تحريم ها تا چه ميزان  -٢٠

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٤٢.٩  نامطلوب زيادي داشته است اثر -١

 ٣٦.٥  تاحدي اثر نامطلوب  داشته است -٢

 ١٠.٥  اثر نامطلوب اندکي داشته است -٣

 ٦.٨  هيچ اثرنامطلوبي نداشته است -٤

 ٣.٣  بدون جواب/ نمي دانم
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خـود را   يسـاز  يت غنـ ين است که کشورمان ظرفيران  اياز ا ١+٥ ياز مطالبات کشورها يکيد، يدان يهمانطور که احتماال م -٢١

زان احتمـال دارد  يتا چه م خود را کاهش ندهد، يساز يت غنيرفته و ظرفيرا نپذ ن خواستهياما اگر کشورمان به نظر ش. کاهش دهد

تحريم هاي موجود عليه کشورمان افزايش يابد؟ آيا بسيار احتمال دارد، تاحدي احتمال دارد، چندان احتمال ندارد و يا اصـال احتمـال   

  ندارد؟

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٢٨.٦  بسيار احتمال دارد -١

 ٤٤.٢  تاحدي احتمال دارد -٢

 ٨.٦  چندان احتمال ندارد -٣

 ٧.٦  اصال احتمال ندارد -٤

 ١١.٠  بدون جواب/ نمي دانم

  
  :کشورمان از شما بپرسم يخواهم چند سوال در مورد برنامه هسته ا يحال م

  :ايدهد؟ آ توسعهخود را  يت دارد تا برنامه هسته ايکشور ما اهم يزان برايتا چه م ،شما نظربه  -٢٢

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٨٣.٩  بسيار اهميت دارد -١

 ٧.٠  تاحدي اهميت دارد -٢

 ٢.٩  چندان اهميت ندارد -٣

 ٢.٢  اصالً اهميت ندارد -٤

 ٤.٠  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  
       ]را انتخاب کرده اند ٢ا ي ١ ينه هايگز ٢٢که در سوال  شده استده يپرس ين سوال تنها از کسانيا[ 

  ت دارد؟يکشورمان اهم يبرا يبرنامه هسته ا توسعهد که يل معتقديبه چه دل -٢٣
  )گزينه ها خوانده نشده است–سوال باز (

 ١٣٩٣مهرماه   گزينه ها

  ١٨.٢ بهره گيري در امور پزشکي

 ١٧.٦ پيشرفت و توسعه اقتصادي کشور

 ١٦.٣ توليد انرژي و برقجهت 

 ٤.٢ افزايش قدرت نظامي و توان بازدارندگي کشور

 ٨.٩ افزايش استقالل و خودکفايي کشور

 ٧.٤ ايجاد پيشرفت هاي علمي و فني

 ٧.٩ افزايش اقتدار و بهبود جايگاه ايران در جهان

  ٣.٧ ايستادگي در برابر زياده خواهي هاي آمريکا و کشورهاي غربي

 ٤.٨ انکارناپذير کشوراستاز حقوق 

 ٢.١ بهره گيري در امور کشاورزي

 ١. ساير

 ٨.٨  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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لطفـا  . شـود  يکنند خوانده مـ  يان ميران بيا يبرنامه هسته ا توسعهت ياهم ياز افراد برا يبعضدر اينجا برخي از داليلي که  -٢٤.١

  .ديکن يابيرا مهم ارز کشورمان يبرنامه هسته ا توسعهباعث شده است که شما  زانيل تا چه مين داليد که هر کدام از ايان کنيب

 ١٣٩٣مهرماه   .برنامه هسته اي ايران، توانايي هاي علمي و فني کشور را افزايش خواهد داد -١

 ٧٧.٦  بسيار زياد -١

 ١٨.٤  تاحدي -٢

 ١.١  نه چندان -٣

 ١.١  اصال -٤

 ١.٨  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

ايران براي تامين نيروي برق مورد نياز خود در آينده به انرژي هسته اي نيازمند  -٢

  .خواهد بود
 ١٣٩٣مهرماه 

 ٦١.٣  بسيار زياد -١

 ٣٣.١  تاحدي -٢

 ٢.١  نه چندان -٣

 ١.١  اصال -٤

 ٢.٢  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

 ١٣٩٣مهرماه   .انرژي هسته اي از ساير منابع انرژي ارزان تر است -٣

 ٦٢.٦  بسيار زياد -١

 ١٤.٩  تاحدي -٢

 ٥.٧  نه چندان -٣

 ٣.٨  اصال -٤

 ١٣.٠  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

 ١٣٩٣مهرماه   .کند انرژي هسته اي کمتر از ساير منابع انرژي، محيط زيست را آلوده مي -٤

 ٥٣.٣  بسيار زياد -١

 ٢٢.٥  تاحدي -٢

 ٦.٦  نه چندان -٣

 ٥.٩  اصال -٤

 ١١.٨  بدون جواب/ دانم نمي -٩٧

  

ايران جهت رفع بعضي از نيازهاي پزشکي خود، نيازمند توسعه توانمندي هاي  -٥

  .هسته اي خود مي باشد
 ١٣٩٣مهرماه 

 ٨٠.٦  بسيار زياد -١

 ١٣.٦  تاحدي -٢

 ٢.٠  نه چندان -٣

 ٥.  اصال -٤

 ٣.٣  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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 ١٣٩٣مهرماه   .کشور به ديگر کشورها را کاهش خواهد دادبرنامه هسته اي ايران وابستگي  -٦

 ٦٩.٥  بسيار زياد -١

 ٢٠.٧  تاحدي -٢

 ٣.٢  نه چندان -٣

 ٣.١  اصال -٤

 ٣.٥  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

نشان بدهيم که مخالفت هاي آمريکا باعث نخواهد شد که ايران از حقوق خود  -٧

  .صرف نظر کند
 ١٣٩٣مهرماه 

 ٧٤.٤  بسيار زياد -١

 ١٢.٠  تاحدي -٢

 ٤.٢  نه چندان -٣

 ٤.٧  اصال -٤

 ٤.٧  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

پيشرفت در برنامه هسته اي باعث افزايش عزت و سربلندي ايران در جهان مي  -٨

  .شود
 ١٣٩٣مهرماه 

 ٨٤.٥  بسيار زياد -١

 ١١.٤  تاحدي -٢

 ١.٧  نه چندان -٣

 ١.٤  اصال -٤

 ١.٠  جواببدون / نمي دانم -٩٧

  

کشـور،   يهدف برنامـه هسـته ا   شتر رفع نيازهاي واقعي کشور است و يا اينکهي، برانيا هدف برنامه هسته اي  آيا به نظر شما -٢٥

  :رانيبرنامه هسته اي اهدف  ايآ شود؟ ينم يغرب يکشورها يم فشارهايتسل رانين است که اينشان دادن اشتر يب

 ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٦٣.١  رفع نيازهاي واقعي کشور استبيشتر  -١

 ٢٩.٩  بيشتر نشان دادن اين است که ايران تسليم فشارهاي کشورهاي غربي نمي شود -٢

 ١.٣  بستگي دارد/ ساير -٩٦

 ٥.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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               ]را انتخاب کرده اند ٢ ينه هايگز ٢٥که در سوال  شده استده يپرس ين سوال تنها از کسانيا[ 
. شـود  ينم يغرب يکشورها يم فشارهايران تسلين است که ايشتر نشان دادن ايکشور، ب يد که هدف برنامه هسته ايشما گفت -٢٦

  :آيا د؟يباش يا مخالف ميزان موافق يتا چه م ين هدفيچن يبرا يشما با استفاده از برنامه هسته ا

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٣٧.٨  موافق مي باشيدبسيار  -١

 ٣٩.٣  موافق مي باشيدتا حدي  -٢

 ١٤.٧  مخالف مي باشيدتا حدي  -٣

 ٦.٧  مخالف مي باشيدبسيار  -٤

 ١.٥  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

اجـرا   يمدت زمان مورد توافق يران مطالبات آن ها را براياعالم کرده اند که اگر ا ٥+١ ي، کشورهايدرطول مذاکرات هسته ا -٢٧

ران را بهبـود و  يـ ه کشورمان را برداشته و روابط خـود بـا ا  يموجود عل يم هايج تحريدهند به تدر يز در مقابل قول ميد، آن ها نينما

مورد از نظر ا آن يد که آيان کنين موارد بيک از ايهر يلطفا برا. شود يآن ها خوانده م ياز مطالبات احتمال يحال برخ. گسترش دهند

  رش باشد؟يتواند قابل پذ يط توافقات، ميگر شراينکه بسته به ديا ايست و يرش نيرش است، قابل پذيشما قابل پذ

  ١٣٩٣مهرماه    تعهد دادن ايران به اينکه هرگز سالح هاي اتمي توليد نکند -١

 ٥٤.٥  قابل پذيرش است -١

 ٢١.٦  بسته به شرايط مي تواند قابل پذيرش باشد -٢

 ١٨.٥  غيرقابل پذيرش است -٣

 ٥.٣  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

 

عدم انجام غني سازي هسته اي باالتر از سطح فعلي غني سازي کشورمان کـه   -٢

  درصد مي باشد براي مدت زمان مورد توافقي ٥هم اکنون در سطح 
  ١٣٩٣مهرماه 

 ٢١.٣  قابل پذيرش است -١

 ٣٥.٣  قابل پذيرش باشدبسته به شرايط مي تواند  -٢

 ٣٤.٣  غيرقابل پذيرش است -٣

 ٩.١  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

 

عدم افزايش کيفيت دستگاه هاي غني سازي هسته اي يا همان سـانتريفيوژها   -٣

  براي مدت زمان مورد توافقي
  ١٣٩٣مهرماه 

 ١٥.٠  قابل پذيرش است -١

 ٢٨.٥  بسته به شرايط مي تواند قابل پذيرش باشد -٢

 ٤٥.٣  غيرقابل پذيرش است -٣

 ١١.٢  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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عدم افزايش تعداد دستگاه هاي غني سازي هسته اي يا همـان سـانتريفيوژها    -٤

  براي مدت زمان مورد توافقي
  ١٣٩٣مهرماه 

 ١٩.٢  قابل پذيرش است -١

 ٢٦.٢  بسته به شرايط مي تواند قابل پذيرش باشد -٢

 ٤٥.١  غيرقابل پذيرش است -٣

 ٩.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

از ميان برداشتن حدود نيمي از دستگاه ها و سانتريفيوژهايي که در حال حاضر  -٥

  جهت غني سازي هسته اي از آن ها استفاده مي شود براي مدت زمان مورد توافقي
  ١٣٩٣مهرماه 

 ٦.٥  قابل پذيرش است -١

 ١٢.٣  تواند قابل پذيرش باشد بسته به شرايط مي -٢

 ٧٢.٣  غيرقابل پذيرش است -٣

 ٨.٨  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

پذيرش محدوديت هايي در فعاليت هاي تحقيقاتي هسته اي کشور براي مدت  -٦

  زمان مورد توافقي
  ١٣٩٣مهرماه 

 ٥.٥  قابل پذيرش است -١

 ١٢.٣  بسته به شرايط مي تواند قابل پذيرش باشد -٢

 ٧٥.٧  غيرقابل پذيرش است -٣

 ٦.٥  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

پذيرش محدوديت هايي در حجم ذخاير اورانيوم غني شده کشور براي مدت  -٧

  زمان مورد توافقي
  ١٣٩٣مهرماه 

 ١٤.٢  قابل پذيرش است -١

 ٣١.٨  بسته به شرايط مي تواند قابل پذيرش باشد -٢

 ٤٥.٦  غيرقابل پذيرش است -٣

 ٨.٣  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

ادامه انجام نظارت و بازرسي از مراکز هسته اي به ميزان فعلي توسط بازرسـان   -٨

  بين المللي براي مدت زمان مورد توافقي
  ١٣٩٣مهرماه 

 ٤٤.٥  قابل پذيرش است -١

  ٣١.٢  بسته به شرايط مي تواند قابل پذيرش باشد -٢

 ١٩.٦  غيرقابل پذيرش است -٣

 ٤.٨  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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اجازه انجام نظارت و بازرسي بيش از آنچه هـم اکنـون توسـط بازرسـان بـين       -٩

  المللي انجام مي پذيرد براي مدت زمان مورد توافقي
  ١٣٩٣مهرماه 

 ٢٣.٧  قابل پذيرش است -١

 ٣٣.١  بسته به شرايط مي تواند قابل پذيرش باشد -٢

 ٣٦.٤  استغيرقابل پذيرش  -٣

 ٦.٩  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

ه يـ موجـود عل  يم هاياز تحر يبرختنها ت، يکنند که در نها يتالش م ١+٥ ياز کشورها يبعض ديدان يهمانطور که احتماال م -٢٨

دن يرس يران برايا مذاکره کنندگانبهتر است  ،ا به نظر شمايآ. دا کننديادامه پ م هاين تحرياز ا گريد يبرداشته شده و برخ کشورمان

م هـا، از  يتحـر  يبا برداشتن تمام ١+٥ ينکه بهتر است تا موافقت کشورهايا ايرند و يم ها را بپذياز تحر يماندن برخ يبه توافق، باق

  :رانيا مذاکره کنندگان ايآ کنند؟ يخوددار دياز جديامتهرگونه دادن 

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٢٠.٤  .توافق، باقي ماندن برخي تحريم ها را بپذيرندبهتر است براي رسيدن به  -١

با برداشتن تمامي تحريم ها، از دادن هرگونه امتياز جديد  ١+٥بهتر است تا موافقت کشورهاي  -٢

  .خودداري کنند
٧٠.٤ 

 ٩.٢  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

     
کشـورمان را   يزان مشکالت اقتصـاد يمجموع تاچه م ه کشورمان، دريموجود عل يم هايبرداشته شدن تحر ،اصوال به نظر شما -٢٩

  :کشورمان را يا مشکالت اقتصاديکاهش خواهد داد؟ آ

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٣٧.٩  بسيار کاهش خواهد داد -١

 ٥١.٦  تنها تاحدودي کاهش خواهد داد -٢

 ٦.٦  چندان کاهش نخواهد داد -٣

 ٧.  مشکالت اقتصادي کشور را افزايش خواهد داد -٩٦

 ٣.٢  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

از  ياز برخـ  قبول کند کـه  م ها،يفشار تحر شدنبرطرف  يبهتر است برا، يدر مذاکرات هسته امعتقدند که کشورمان  يگروه -٣٠

م يگر معتقدند که چون کشورمان فشار تحريد يدر مقابل، گروه. عقبگرد کند يزمان مشخص مدت يخود برا يهسته ا يدستاوردها

دگاه يـ ن دو ديـ ک از اينظر شما بـه کـدام  . خود عقبگرد کند يفعل يهسته ا يد از دستاوردهاينبا ها را تا به حال تحمل کرده است،

  :ايآ ک تر است؟ينزد

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

بهتر است کشورمان براي برطرف شدن فشار تحريم ها، قبول کند که از برخي از دستاوردهاي  -١

  .براي مدت زمان مشخصي عقبگرد کندهسته اي خود 
١٨.٠ 

چون کشورمان فشار تحريم ها را تا به حال تحمل کرده است، نبايد از دستاوردهاي هسته اي  -٢

  .فعلي خود عقبگرد کند
٧٤.٣ 

 ٧.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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. باشـد  يم ي، از جمله در موضوع هسته اياديمشکالت و اختالفات ز يکا دارايد، کشورمان با آمريدان ياحتماال مهمانطور که  -٣١

ر يکا در سايشتر باعث خواهد شد که آمريم ها، بيا رفع تحريبه خاطر کاهش و  يران در موضوع هسته اياز دادن ايا به نظر شما امتيآ

 يز برايگر نيکا در موضوعات ديواهد شد تا آمرشتر باعث خينکه بيا ايران داشته باشد، يبا ا يبهتر يموضوعات مورد اختالف، همکار

، بـر موضـوعات   يران در موضوع هسته اياز دادن اينکه امتيا ايم استفاده کند، و يران، از ابزار فشار و تحريشتر از ايازات بيگرفتن امت

  نخواهد داشت؟ ير چندانين دو کشور تاثيگر بيد

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

که آمريکا در ساير موضوعات مورد اختالف همکاري بهتري با ايران داشته  بيشتر باعث خواهد شد -١

  .باشد
١٤.٣ 

بيشتر باعث خواهد شد تا آمريکا در موضوعات ديگر نيز با استفاده از ابزار فشـار و تحـريم، بـراي     -٢

  .گرفتن امتيازات بيشتر از ايران تالش کند
٥٩.١ 

بر موضوعات ديگر بين دو کشـور تـاثير چنـداني نخواهـد     امتياز دادن ايران در موضوع هسته اي،  -٣

  .داشت
١٤.٩ 

 ١١.٧  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

  : ايد؟ آياعتماد يا بياعتماد داشته و  ٥+١ يزان به کشورهايشما در مجموع تا چه م -٣٢

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ٥.٩  بسيار اعتماد داريد -١

 ٢٥.٥  تاحدي اعتماد داريد -٢

 ٣٠.١  تاحدي بي اعتماديد -٣

 ٣١.٩  بسيار بي اعتماديد -٤

 ٦.٥  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧

  

ن صورت به نظر يدر ا. رفته و اجرا کنديخود را به طور کامل پذ يکا در مورد برنامه هسته ايآمر يران خواسته هايد ايفرض کن -٣٣

ا يل و ينکه به داليا ايج برخواهد داشت و يرا به تدر هستند کشورمان يپرونده هسته ا مرتبط با خود که يم هايکا تحريا آمريشما آ

  :ايآ ه کشورمان ادامه خواهد داد؟يم ها را علين فشارها و تحري، ايگريد يبهانه ها

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

آمريکا تحريم هاي خود که مرتبط با پرونده هسته اي کشـورمان هسـتند را بـه تـدريج برخواهـد       -١

  .داشت
١٦.٨ 

 ٧٥.٦  .آمريکا به فشارها و تحريم ها عليه کشورمان ادامه خواهد داد -٢

 ٧.٦  بدون جواب/ نمي دانم -٩٧
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شتر چه يد، شما بيمنجر نگرد يينها يران به توافقيا يدر مورد برنامه هسته ا ٥+١ يران و کشورهاين ايب ياگر مذاکرات فعل -٣٤

  د دانست؟ يرا مقصر خواه يکس
            )پاسخ ها خوانده نشده است–سوال باز (

  ١٣٩٣مهرماه   ها گزينه

 ١٨.٤ ٥+١کشورهاي 

 ٤٥.٩ آمريکا

 ١.٣ اسرائيل

 ٢.٢ کشورهاي غربي

 ٧.٤ دولت ايران/ دولتمردان ايران/ ايران

 ٣.٠ هر دو طرف

 ١.٥ هيچکس

 ٢.٤ ساير

 ١٨.٠  بدون جواب/ نمي دانم

  

  د دانست؟يزان مقصر خواهيرا تا چه م مسئوالن کشورماند، شما يمنجر نگرد يينها يتوافق ن مذاکرات بهياگر ا -٣٥

  ١٣٩٣رماه مه  ها گزينه

 ٣.٥  بسيار زياد -١

 ١٨.٤  تاحدي -٢

 ٢١.٢  نه چندان -٣

 ٤٤.٤  اصال -٤

 ١٢.٥  بدون جواب/ نمي دانم

  

  

  

  


