
 
 

 وایر نظرسنجی سوم ایران 

 وایر اختصاص دهید؟ توانید لحظاتی را به شرکت در نظرسنجی انتخاباتی ایران آیا می 

 

کنید سپاسگزاریم. این نظرسنجی که درباره انتخابات  سالم، از اینکه در نظرسنجی ما شرکت می 

ها پاسخ دهید؛  سئوال گیرد. لطفا به همه دقیقه از وقت شما را می  ۲مجلس ایران است، حدود 

 کند. این امر ما را در به دست آوردن نتایج معتبر یاری می 

 لطفا جنسیت خود را مشخص کنید.  -1

 مرد 

 زن

 دهم اعالم نکنم ترجیح می 

 

 در چه گروه سنی قرار دارید؟ -2

 سال ۱۸کمتر از 

 سال  ۲۹تا  ۱۸بین 

 سال  ۴۴تا  ۳۰بین 

 سال  ۵۹تا  ۴۵بین 

 سال و بیشتر  ۶۰

 

 سکونت شما در حال حاضر، داخل ایران است یا خارج از ایران؟ محل   -3

 داخل ایران 

 خارج از ایران 

 

این روزها صحبت درباره انتخابات زیاد است، شما اخبار مربوط به انتخابات را تا چه اندازه دنبال می  -4

 کنید؟ 

 خیلی زیاد 

 زیاد

 کم / تاحدی 

 خیلی کم 

 کنم  اصال دنبال نمی 

 

ترین کنید؟ منظور اینست که اصلی مربوط به انتخابات، چه منابع خبری را دنبال می خبرهای برای پیگیری  -5

 منبع خبری شما کدام است؟

 رادیو و تلویزیون دولتی ایران 

 سی، صدای آمریکا، من و تو، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و ...( بی های ماهواره ای مانند )بی شبکه 

 تلگرام 

 های اجتماعی از قبیل فیس بوک، توییتر یا اینستاگرام ت یا شبکهاینترن

 به صورت شفاهی از طریق دوستان و آشنایان

 

شاید این جمله را شنیده باشید که "مجلس در راس همه امور است". به نظر شما با توجه به   -6

 ؟ خیرر راس همه امور مملکتی هست یا داخیر، مجلس در ایران  هایتجربیات سال

 هست 

 نیست 

 

شما درباره روند تایید صالحیت یا عدم تایید صالحیت نامزدها توسط شورای نگهبان چگونه فکر   -7

ها اعتقاد دارند که شورای نگهبان باید صالحیت نامزدها را پیش از انتخابات تایید  کنید؟ بعضی می 

دم باید  گویند نیازی به تایید شورای نگهبان برای نامزدی افراد نیست و مرکند. گروهی دیگر می 



 
 

خودشان به صورت مستقیم انتخاب کنند. نظر شما چیست؟ دخالت شورای نگهبان یا انتخاب  

 کامل توسط مردم؟ 

 شورای نگهبان در تایید صالحیت باید دخالت کند 

 مردم باید خودشان بدون دخالت فرد یا گروه خاصی حق انتخاب داشته باشند 

 ترکیب نظر شورای نگهبان و انتخاب مردم 

 ی دیگر هاروش 

 

 به نظر شما، شهروندان کشور تا چه حد امکان نظارت بر عملکرد مجلس را دارند؟ -8

 خیلی زیاد 

 زیاد

 کم / تاحدی 

 خیلی کم 

 توانند انجام دهد مردم هیچ کاری نمی 

 

شاید بدانید در مورد مسائِل سیاسی مرتبط با ایران، چندین گروه اصلی وجود دارند. دیدگاه شما به کدام  -9

ها بیشتر موافق تر است؟ یعنی به صورت کلی با نظرات کدام یک از این گروه ها نزدیک این گروه یک از 

 است. ها به ترتیب حروف الفبا نوشته شدهاسامی گروه  -هستید؟  

 اصالح طلبان که طرفدار اصالح نظام جمهوری اسالمی در ساختار فعلی هستند 

 هوری اسالمی هستنداصول گرایان که طرفدار حفظ وضعیت موجود در جم

 خواه که به دنبال نظام سلطنت پارلمانی هستند طلبان مشروطه سلطنت 

 خواهان سکوالر که به دنبال یک حکومت جمهوری بدون دخالت مذهب در امور سیاسی هستند جمهوری 

 هاسایر گروه 

 

 از مشارکت شما در این نظرسنجی سپاسگزاریم. 

 


