
 
 

 وایرایران   ششمنظرسنجی  

 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 

 

اگر به طور کلی بخواهید یک طیف سیاسی را به عنوان پیروز انتخابات مجلس امسال نام ببرید، آن طیف  -4

 ؟ سیاسی کدام است

 اپوزسیون مخالف جمهوری اسالمی 

 اصالح طلبان

 گرایاناصول 

 

به طور کلی بازنده انتخابات مجلس امسال سیاسی کنید؟ به نظر شما چه طیف در مورد گروه بازنده چه فکر می  -5

 بود؟ 

 اپوزسیون مخالف جمهوری اسالمی 

 اصالح طلبان

 گرایاناصول 

 

یعنی آیا این  ؟درصد اعالم شد تا چه حد واقعی بود ۴۲به نظر شما نرخ مشارکت در انتخابات مجلس که حدود  -6

 شده است؟ رقم مشارکت درست است یا اینکه رقم واقعی مشارکت کمتر از رقم اعالم 

 شده درست است رقم اعالم 



 
 

 است شده رقم واقعی مشارکت کمتر از رقم اعالم 

 

آیا در شش ماه گذشته با نمایندگان مجلس در خصوص مسائلی که برای شما مهم است ارتباطی داشته اید یا  -7

 نداشته اید؟

 ارتباط داشته ام 

 ارتباط نداشته ام 

 

گیری در به شما برای تصمیم  ،وایرانتخابات توسط ایران کنید؟ آیا پوشش اخبار وایر چگونه فکر می سایت ایران در مورد وب  -8

 موافقت یا مخالفت با رای دادن موثر بود یا نبود؟

 موثر بود 

 موثر نبود 

 

 

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

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

 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. 


