
 
 

 وایر ایران م و پنجنظرسنجی چهارم  

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

 

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

ها پاسخ دهید؛ این امر ما را در به دست آوردن  گیرد. لطفا به همه سئوال میدقیقه از وقت شما را   ۲حدود 

 کند.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

 

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

 داخل ایران 

 خارج از ایران 

 

برگزار می شود. به نظر شما در این انتخابات مجلس،  روز دوم اسفند ماهشاید بدانید که انتخابات مجلس،   -4

 نسبت به انتخابات مجلس قبل، مردم بیشتر مشارکت می کنند یا کمتر؟ 

 خیلی بیشتر 

 تاحدی بیشتر

 تقریبا برابر 

 تاحدی کمتر

 خیلی کمتر 

 

انتخابات فعالیت داشته باشند. طرفانه در طبق قانون، شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات باید به صورت بی -5

 طرف بود یا نبود؟به نظر شما آیا شورای نگهبان در انجام وظایف نظارتی خود در انتخابات مجلس بی 

 طرف بودبی

 طرف نبود بی

 

طرف باشد. حاال به نظر  دولت چطور؟ طبق قانون دولت هم در فرایند برگزاری انتخابات، به عنوان مجری، باید بی -6

 طرف بود یا نبود؟دولت در این امر بی شما آیا 



 
 

 طرف بودبی

 طرف نبود بی

 

به نظر شما اگر قرار باشد نمایندگان مجلس آینده بین آزادی و رفاه اقتصادی، به یکی الویت بدهند، آن یک   -7

 مورد باید آزادی باشد یا رفاه اقتصادی؟

 آزادی 

 رفاه اقتصادی 

 

در پی رد صالحیت برخی از کاندیداها توسط شورای نگهبان، خبرهایی منتشر شده بود که آقای روحانی به  -8

جمهور، در اعتراض به این امر باید استعفا بدهد. نظر شما چیست؟ آقای روحانی استعفا بدهد یا عنوان رئیس 

 ندهد؟  

 استعفا بدهد 

 استعفا ندهد 

 

جمهور است. شما روی هم رفته از کارها و عملکرد ایشان آقای روحانی رئیساالن نزدیک هفت سال هست که  -9

 در این هفت سال، راضی بودید یا ناراضی؟ 

 کامال راضی 

 راضی / تاحدی راضی

 ناراضی / تاحدی ناراضی 

 کامال ناراضی 

 

 نادرستی قرار دارد؟کند یا اینکه در مسیر به نظر شما کشور ما در شرایط حاضر در مسیر درستی حرکت می  -10

 مسیر درست کامال در 

 تا حدی در مسیر درست 

 تاحدی در مسیر نادرست 

 در مسیر نادرست کامال 

 

شاید بدانید در مورد مسائلِ سیاسی مرتبط با ایران، چندین گروه اصلی وجود دارند. دیدگاه شما به کدام یک از این   -11

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

 است. ترتیب حروف الفبا نوشته شده 

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

 اصول گرایان که طرفدار حفظ وضعیت موجود در جمهوری اسالمی هستند

 خواه که به دنبال نظام سلطنت پارلمانی هستندمشروطه طلبان 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. 

 


