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 !دهم ینم یرا داند یکه انسانم نم یبه حکومت

 

 

 ۱۴۰۰رنگ در آستانه انتخابات  گزارش نتایج نظرسنجی شش

 

 

 

 مقدمه

شان به قانون اساسی و موازین اسالم برای تنها مردان شیعه که اعتقاد و التزام جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 11۵براساس اصل 

ترین  توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. این اصل قانون اساسی همواره به عنوان یکی از مهمشورای نگهبان ثابت شده باشد می

جامعه حقوق بشری و نهادهای های فمینیستی،  گروهاست مورد انتقاد  بهرهدالیلی که انتخابات در ایران از اصول اولیه یک انتخاب آزاد بی

 المللی واقع شده است. بین

تر از ها بسیار پایینشود که میزان مشارکت مردم براساس تمامی نظرسنجیدر حالی برگزار می 1۴۰۰انتخابات ریاست جمهوری سال 

درصد از مردم در  ۴۰که در ایران پیش از انتشار این گزارش منتشر شده، حدود  آخرین نظرسنجیانتخابات پیشین است. براساس 

انجام شده، تنها جزییات مربوط به زن  (ایسپامرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )انتخابات رای خواهند داد. در این نظرسنجی که توسط 

 ها و روستاها اقامت داشتن در نظر گرفته شده است.یا مرد بودن و در مرکز یا در شهرستان

های جنسی و جنسیتی، میزان مشارکت آنان و همینطور رنگ با انجام یک نظرسنجی از جامعه اقلیت، شش1۴۰۰در آستانه انتخابات 

رو آورده آوری کرده و حاصل آن را در گزارش پیشر، انتخابات آزاد و تغییرات سیاسی مطلوب آنان را جمعنظراتشان درباره حقوق بش

های دیگر در حاشیه از شان به گروهکنندگان درباره تعلقاست. در این نظرسنجی عالوه بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از شرکت

 شده است.  های مذهبی سوالهای اتنیکی یا اقلیتجمله گروه

 

 روش تحقیق

رنگ )اینستاگرام، تلگرام، و های اجتماعی ششسوال از طریق شبکه 2۵ای حاوی پرسشنامه ،1۴۰۰خرداد  2۵تا  1۴در فاصله روزهای 

جامعه در اختیار اعضای  )لزبین، گی، بایسکشوآل، ترنس/ترنسجندر( تی بی جی های ال رنگ با گروه از طریق ارتباطات شش یاو  فیس بوک(

پس از نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.  ۶۴۷های جنسی و جنسیتی قرار گرفت تا در صورت تمایل آن را پرکنند. در مجموع اقلیت

نفر مبنای این  ۶2۴نظرات تی نبودند از گردونه خارج شد و بیجیعضو جامعه ال هنفر به دلیل اینک 2۳های  بررسی دقیق نظرات، پاسخ

 گزارش قرارگرفت. 
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 مشخصات شرکت کنندگان در نظرسنجی

نفر  ۳۷۹تی بودند.  بی جی کنندگان در این نظرسنجی از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی نماینده تنوع درونی جامعه ال شرکت

جنسی )اینترسکس( در میان شرکت  فرد میان ۸زن و مرد ترنس و  ۷2نفر دوجنسگرایان زن و مرد،  1۴۷، همجنسگرایان زن و مرد

 اند. کنندگان بوده

 

 

مقیم خارج از ایران  نفر( 112) درصد 1۸ و 1کردند شهر مختلف زندگی می ۸۵نفر( در ایران و در  ۵12کنندگان ) درصد از شرکت ۸2

 اند.  بوده

های  درصد آنها متعلق به یکی از اقلیت 1۴های اتنیکی )ترک، کرد، عرب، لر، بلوچ و...( و نزدیک به  یکی از گروه درصد آنان متعلق به ۴۶

 اند. مذهبی بوده

                                                           
 فهرست شهرهای محل اقامت شرکت کنندگان در نظرسنجی از قرار زیر است: 1

، تاکستان، پرند، رجندیب، بوکان، بوشهرر، بهشه، بندرعباس، کنگان بندر، بروجرد، بجنوردر، بابلس، بابل، المیا، اهواز، مشکیاند، اصفهان، هیاشنو، اسالمشهر، هیارومل، یاردب، اراک ،ملآ ،آبادان

، رجانیس، سنندج، سبزوار، ساوه، یسار، زنجان،  زاهدان، رودان، رشت، رامهرمز، ریرامش، رامسر، واندرهید، دورود، داراب، شهر ینیخم، نیخم، آباد خرم، چابهار، تهران، تنکابن، تکاب، زیتبر

، گرگان، شیک، کرمانشاه، کرمان، کرج، کاشمر، کاشان، جانیقهدر، قم، قشم، نیقزو، نیقا، قائمشهر، فسا، رازیش، اریشهر، شهرکرد،  یشهرر، آب پخش شهر، شهر نیشاه، شاهرود

 یزد، اسوجی،  همدان، شابورین، نور، نینم، نکا، انهیم، اندوآبیم، مهرشهر، مشهد، مریوان،  مرودشت، محمودآباد، ماهشهر، ماکو، جانیاله، الرستان، گنبدکاووس

 گرایش جنسی شرکت کنندگان 

 دیگر دگرجنسگرا دوجنسگرا همجنسگرا

 هویت جنسیتی شرکت کنندگان

 دیگر (اینترسکس)میان جنسی  نان باینری مرد ترنس زن ترنس مرد زن



 

۴ 

 

 

 که شاغل هستند. اند اظهارکردهها  آندرصد  ۳۰تنها اند اما  کنندگان دارای مدرک دیپلم به باال تا دکترا بوده درصد شرکت ۸۶بیش از 

 

 

اند از آنها خواسته شده بود تا به سواالت  اند و با اینکه واجد شرایط رای دادن نبوده سال سن داشته 1۸کنندگان زیر  تن از شرکت 1۰۸

 اند. سال سن داشته ۳۰کنندگان در نظرسنجی زیر  درصد از شرکت ۸۰دیگر پاسخ دهند. نزدیک به 

 

 

 

۰ 

۵۰ 

1۰۰ 

1۵۰ 

2۰۰ 

2۵۰ 

۳۰۰ 

۳۵۰ 

 دیگر گیلک لُر کُرد عرب ترکمن ترک بلوچ فارس

 تعلق اتنیکی شرکت کنندگان

 تحصیالت شرکت کنندگان

 دوره اول متوسطه ترک تحصیل کرده  پایان راهنمایی یا ششم ابتدایی

 کارشناسی کاردانی دیپلم

 دکترا کارشناسی ارشد



 

۵ 

 

 ۱۴۰۰کنندگان درباره انتخابات ریاست جمهوری  نظر شرکت

کند،  درصدی در انتخابات ریاست جمهوری حکایت می ۴۰های انجام شده در ایران از مشارکت حدود  در حالی که آخرین نظرسنجی

 ۴.۴های جنسی و جنسیتی در انتخابات شرکت خواهند کرد و درصد از اعضای جامعه اقلیت ۳.۷دهد که تنها  رنگ نشان می نظرسنجی 

نفر از افراد  ۶2۴، در مجموع 1۴۰۰رنگ در آستانه انتخابات  اند. براساس نتایج نظرسنجی شش گرفتهندرصد آنان نیز هنوز تصمیم 

نفر در  1۰۷ها در ایران و  نفر آن ۴۰۹اند که  سال و واجد شرایط رای دادن بوده 1۸نفر باالی  ۵1۶اند که از این میان  تی نظر داده بی جی ال

 اند که قطعا رای نخواهند داد.  نفر آنان اعالم کرده ۴۷۴کردند و  خارج از ایران زندگی می

 

 

اند که در انتخابات شرکت خواهند  جدان شرایط مقیم خارج از ایران اعالم کردهادرصد واجدان شرایط مقیم ایران و یک درصد و ۴.۴تنها 

 اند.  وز تصمیم نگرفتهدرصد واجدان شرایط مقیم خارج از کشور هن 2درصد واجدان شرایط مقیم ایران و  ۵.1کرد و 
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۵۰ 

1۰۰ 

1۵۰ 

2۰۰ 

2۵۰ 

۳۰۰ 

۳۵۰ 

۴۰۰ 

 هنوز تصمیم نگرفته ام رای می دهم رای نمی دهم

میزان مشارکت اقلیت های جنسی و جنسیتی مقیم ایران 

 ۱۴۰۰در انتخابات 



 

۶ 

 

 

نفر(  1۵)تنها  اند، اما رییسی شان را ذکر نکرده کنند کاندیدای مطلوب اند در انتخابات شرکت می با وجود اینکه همه کسانی که اعالم کرده

کنندگان عنوان  در میان کاندیداهای مطلوب شرکت نفر( 1) و جلیلی نفر( 2) ، رضایی(نفر ۳) و با فاصله زیاد پس از او به ترتیب همتی

 ۹۰اند. بیش از  تی که قصد شرکت در انتخابات را دارند نبوده بی جی های مطلوب اعضای جامعه ال اند. سایر کاندیداها در میان گزینه شده

 که رای نخواهند داد. اند درصد واجدین شرایط مقیم خارج از ایران اعالم کرده ۹۷درصد واجدین شرایط مقیم ایران و 

 

 

 برخی از دالیل شرکت کنندگان برای عدم شرکت در انتخابات

 به دلیل مسوولیت پذیر نبودن کاندیداها 

 و عوض کنهر کنم رای دادن من چیزی فکر نمی 

  این حکومت جمهوری اسالمی باید ریشه کن بشه، ما خسته شدیم از درد از زخم از زجر از نادیده گرفته شدن، از بی

ها و علیرضاها و  های ریخته شده، به خاطر خون ریخته شده ترنس گناه از خون پولی از فقر از این زندگی از اعدام بی

 زندانی سیاسی هجمهوری اسالمی نه به فقر نه ب همحس ها نه بو نویدها و پویاها 

 چون تغییری حاصل نمیشود 

  یری در سرنوشتم نداره سوارم بشن و سواری بگیرن و به شعورم سال اجازه بدم با کاری که هیچ تاث ۴۰قرار نیست بعد از

 توهین کنن

 خواهم( چون انتخاب میان افرادی که مشابه هم هستند نفعی برای من ندارد. ) سرنگونی ج.ا را می 

 شم چون در هر صورت همیشه نادیده گرفته می 

 ی و چه از لحاظ مدنی و آزادی هیچ فرقی به انتصاب رییس جمهور در ایران چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ اقتصاد

 کند حال جامعه نمی

 ن کرامت راشود و مهمتر اینکه زنان در ای خاطر اینکه به این نظام اعتقادی ندارم، گرایش جنسی من نادیده گرفته می هب

 اند انسانی خود را از دست داده

 کردنه!چون وقتی مجبورم از بین بد و بدتر انتخاب کنم ترجیحم انتخاب ن 

۰ 

2۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

1۰۰ 

12۰ 

 هنوز تصمیم نگرفته ام رای می دهم رای نمی دهم

میزان مشارکت اقلیت های جنسی و جنسیتی مقیم  

 ۱۴۰۰خارج در انتخابات 



 

۷ 

 

  که تاکنون هیچگونه حقوق و قانون و قواعد  استرای دادن به چیزی و یا کسی نیازمند قانون و حقوق و قواعد مشخصی

 درستی را مشاهده نکردم و به همین دلیل دلیلی به رای دادن ندارم.

 .چون این انتخابات نیست بلکه انتصابات است و نتیجه از پیش معلوم است 

 محیط  قومی، مذهبی، زنان، حیوانات، ذهبی حاکم و نقض آشکار حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی،به دلیل استبداد م

 زیست و کودکان

  سال ثابت کرده ارزش زن در این جامعه نصف یک مرد، و همچنین از کمترین حقوق انسانی  ۴2این حکومت در این

 آورد؟  ه من را انسان به حساب نمیبرخوردار است. چرا باید برای حکومتی پای صندوق های رای بروم ک

 توان ریشه را درست کرد،  کند، با شاخه نمی به طور کلی نظام را قبول ندارم، ریشه که خراب باشد، شاخه درست رشد نمی

 روی سرطان نمیشه چسب زخم زد!

 ادی و رد حکومت اسالمی شدگان آبان ماه و دی ماه در سالیان گذشته و آز احترام به برابری زن و مرد و احترام به کشته

 ظالم 

 یان رای نخواهم دادازاد نبودن جامعه رنگین کمانی وجرم دانستن همجنسگرآخاطر معیشت مردم و  هب 

 بینند و مرا  دهم چون من در ایران وجود ندارم، یعنی در اصل و در حقیقت وجود دارم اما آنها مرا نمی من رای نمی

دهم چون  اند ، رای نمی هایی نظیر شالق و اعدام و... در نظر گرفته مجازاتکنند و برای عشق من  سانسور می

شود و به  گرایی داده می کنند و طبق آن به من کارت معافیت همجنس همجنسگرایی را یک اختالل روانی قلمداد می

ام ، قادر به پیدا کردن  درج شده روی کارت معافیت سربازی هخاطر بند و ماد هعنوان دارنده این کارت، در هیچ جایی، ب

شوم و دائم باید کارت معافیتم را پنهان کنم، رای  کاری نخواهم بود چون با دیدن آن به من کار نمی دهند و قضاوت می

توانم نفس بکشم چون با نفرت پراکنی علمای دینی و تبعیض سیستماتیک بستری فراهم شده تا  نمی دهم چون نمی

کشته شوم و یا مورد تحقیر و تمسخر دوستان و آشنایان قرار بگیرم و امنیت جانی نداشته  توسط پدر و مادرم یا برادرم

 من رای نمیدهم چون آزادی داشتن یک پوشش دلخواه به سبکی که دوست دارم را ندارم باشم.

 چون رای من تاثیری نداره 

 خوام رای بدمشناسم که ب شناسه رو به رسیمت نمی و به رسمیت نمیر و امثال من کسی که من 

  چون به سیستم جمهوری اسالمی باور ندارم 

 

  

 کنندگان درباره انتخابات در ایران نظر شرکت

آیا اینکه کاندیداها باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند مورد  ٬در نظرسنجی خواسته شده بود تا به سوال  هکنند شرکت ۶2۴تمامی از 

باقیمانده خیر بوده  2۵اند و پاسخ  به این موضوع اعتراض داشتهنفر(  ۴۶۹)درصد از آنان  ۷۵. بدهند خیر یا بله پاسخ ٬اعتراض شماست؟

 است.

همچنین از آنها پرسیده شده بود که آیا اینکه زنان حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری را ندارند مورد اعتراض شماست؟ که پاسخ 

 د خیر بوده است. درص ۳تنها به این سوال بله و نفر(  ۶۰۶)درصد  ۹۷

های مذهبی حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری را ندارند مورد اعتراض شماست؟ پرسیده  آیا اینکه اقلیتهمین سوال درباره اینکه 

 اند. درصد اعتراضی نداشته ۹تنها به این موضوع اعتراض داشته و نفر(  ۵۷۰)تی  بی جی درصد از افراد ال ۹1شده و 

 

 



 

۸ 

 

 کنندگان درباره امکان تحقق حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایراننظر شرکت 

دانند. پاسخ  نفر شرکت کننده در نظرسنجی سوال شده که آیا تحقق حقوق بشر در جمهوری اسالمی را ممکن می ۶2۴همچنین از تمامی 

دانم  درصد پاسخ نمی ۸خ تا حدودی و درصد پاس ۷.۵درصد پاسخ بله،  ۳.۵درصدی شرکت کنندگان به این سوال خیر بوده.  ۸1اکثریت 

 اند.  به این سوال داده

 

 گزیده ای از دالیل شرکت کنندگانی که در چارچوب جمهوری اسالمی تحقق حقوق بشر را ممکن نمی دانند

 کنید  شه حقوق بشری وجود داشته وقتی یه بخش بزرگ از بشر رو توی کشورتون کامال دارید انکار می چطور می

 کشیدشون. و بدتر می ور وجودشون

  نظام جمهوری اسالمی بر پایه شریعت اسالم بنا شده و بر این اساس اساسا حقوق بشر در نظامی که بر پایه دین است

فته که در جایگاه تشخیص صالح مردم هستند. این با ا امکان پذیر نیست. بهبود حقوق بشر افراد زیر نظر علمایی اتفاق می

 برابری بشر در منافات است. اصل حقوق بشر و آزادی و

 یض در ایران یک فرهنگ شدهعچون تب 

 هیچ مذهبی نباید در قوانین یک کشور نقش بازی کنه 

 ای که هر  این رژیم وقتی نصف جامعه رو فقط به خاطر جنسیتی که بهشون به عنوان زن نسبت داده شده از حقوق اولیه

ان و آزادی بعد از بیان و در کل به هر نوع آزادی و حقوقی که در مسیر به آزادی بی انسانی باید داشته باشه محروم کرده،

 مردساالری نباشه اعتقادی نداره پس در نتیجه حقوق بشر براش معنایی نداره

  قوانین حقوق بشری بین المللی سازمان ملل باید اعمال  وقوانین دینی نباید در قوانین مدنی جامعه حکم فرما باشد

 شوند. 

 

 

 

 تی در جمهوری اسالمی ایران بی جی کنندگان درباره امکان تحقق حقوق ال شرکتنظر 

درصد  ۷۹تی در جمهوری اسالمی ممکن است؟ نیز با  بی جی کنید تحقق حقوق ال شرکت کنندگان در جواب به این سوال که آیا فکر می

 مشابه داشته اند.درصد نمی دانم نظرات  ۵درصد تا حدودی و  ۸درصد بله،  ۸به آن پاسخ منفی، 

 

 

 گزیده ای از دالیل شرکت کنندگانی که در چارچوب جمهوری اسالمی تحقق حقوق ال جی بی تی را ممکن نمی دانند

  امکان تحقق حقوق افرادی که از پایه در قوانین مذهب به مرگ محکوم هستند در این نظام وجود ندارد. حتی افراد ترنس

 تند نه زندگی و تشکیل خانوادهنیز تنها مجاز به تغییر جنسیت هس

 دهد که همه  گاه این اجازه را نمی روی مسئولین رژیم جمهوری اسالمی هیچ زیرا اعتقادات و تعصبات بی جا و زیاده

 های جنسی و جنسیتی به زندگی آزادانه و با آرامش به اهدافشان دستیابی پیدا کنند اقلیت

 با ما نیست علیه ماست و از نظر اونا جامعه رنگین کمانی  هبا ماست از ماست و هر ک هجمهوری اسالمی معتقد است هر ک



 

۹ 

 

 هیچ جایگاهی در جمهوری اسالمی نخواهد داشت.  LGBTQپس قطعا جامعه  مفسد فی االرض هستن.

  .همجنس گرایی ضدیت با اصول حکومت اسالمی دارد و این یعنی جز صف دشمنان حکومت قرار داریم 

 های جنسی کم کرد. ولی این امکان سقف کوتاهی دارد و خیلی زود به  ها بر علیه اقلیت ا حدودی از تبعیضمی توان ت

 رسد. بست می بن

 ال.جی.بی.تی،   اگر ممکن بود، به هزار روش برای سرکوب ما مثل تئوریزه کردن عمل تغییر جنسیت برای سرکوب جامعه

ری و مجازات های ظالمانه، بیشتر کردن فشارهای اجتماعی، حذف ما از بیماری انگاری و درمان های اجباری، جرم انگا

دادند. وجود ما نفی ایدئولوژی جمهوری اسالمی مبنی بر جدا بودن  نهادهای آموزشی، محدود کردن اقتصاد ما و....تن نمی

 کند. نمی شان است. اگر ما را بپذیرند جمهوری اسالمی معنا پیدا حقوق و وظایف زن و مرد بر اساس جنس

 .که چهارچوب  چون اول از همه دوست داشتم جواب بله بدهم و مثبت فکر کنم  ولی بله گفتن از واقعیت به دور است

خواهد نادیده بگیرد و با تمام قوا با آن  آنها حقوق اقلیت و مخصوصا جنسیتی را می  اسالمیت و تمام ادیان ریشه مکتب

 و دین خارج از چارچوب سیاست باشد امید تحقق بیشتر است. اگر کلمه اسالمی حذف شود مبارزه کند.

 

 تغییرات سیاسی مطلوب شرکت کنندگان

های مطلوب خود برای تغییرات سیاسی در ایران را انتخاب کنند. در مجموع  کنندگان خواسته شده که گزینه در این نظرسنجی از شرکت

اند که در این میان،  درصد شرکت کنندگان تغییرات سیاسی بنیادین که منجر به رفتن جمهوری اسالمی شود را انتخاب کرده ۷۹بیش از 

دخالت  قینظام از طر رییغت"گزینه افراد بیشتری بوده و پس از آن با فاصله زیاد گزینه  "دممر قیاز طری ماسال یجمهور یسرنگون"

 قرار داشته است. "یخارجی دولتها

اند  خواسته هایی در چارچوب جمهوری اسالمی می تغییرات سیاسی مطلوب خود را با گزینههای جنسی و جنسیتی  درصد از اقلیت 21تنها 

اصالحات در چارچوب قانون "داشته و پس از آن به ترتیب  "هیفق تیو حذف وال یقانون اساس رییتغ"ن میان، بیشتر فراوانی را که در آ

 قرار داشته است.  "رهبر رییتغ"و  "یاساس

 

 آرزوی شرکت کنندگان برای آینده

از شرکت کنندگان خواسته شده آرزوهای خود را برای آینده تصویر  1۴۰۰در پایان نظرسنجی نظرسنجی شش رنگ در آستانه انتخابات 

، مهاجرت و خروج از ایران در کنار سرنگونی جمهوری اسالمی در تعداد زیادی از نظرات های جنسی و جنسیتی اقلیتآزادی برای کنند. 

 ، پایان بخش گزارش خواهد بود:از آرزوهای دیگری که توسط شرکت کنندگان بیان شده اندگزیده ای دیده می شود. 

 مفهوم شدن تابوها یر قانون و بییآزادی پوشش و تغ 

 تی در تهران بی جی برگزاری رژه افتخار برای جامعه ال 

 ها و رسیدگی به نیازهای ملت خود دوستی و اتحاد با همه ملت 

 شم هام مثل انتخاب پوشش و انتخاب شخصی که عاشقش می ون گرفتن ساده ترین حقداشتن یه زندگی نرمال بد 

 توی ایران ازدواج کنم 

 .تی پایمال نشود  بی جی حقوق افراد ال حق زنان در کشور حفظ شود 

 باشد! های جنسی، قومی، دینی و ... و حتا اکثریت! وجود داشته امکان زندگی در کشور خودم برای امثال من و دیگر اقلیت 

 افراد بتوانند آزادانه درمورد حقوق خود صحبت کنند و از چیزی که حق آنان است برخوردار شوند 

 بتوانم جان سالم به در ببرم 

  در ایران و آموزش و تکثیراطالعات درست به مردم جامعه تی  بی جی الپذیرش جامعه 



 

1۰ 

 

 تمام قوانین اسالمی و غیر انسانی تغییر کنند تا ما و همه هاشون محاکمه بشوند و  آرزو دارم جمهوری اسالمی برای خشونت

 گی کنیم. کسانی که مایل هستند بتوانیم آزادانه در مملکت خودمان رفت و آمد و آزادانه زنده

 ام زن باشه ریسس جمهور جامعه 

 وزش و پرورشاصالحات عمده ی آم -الگوی جدید اقتصادی -دولت سکوالر -اصالحات عمده ی قانون اساسی-رفراندوم- 

 -تشکیل پارلمان با حضور تمام اقلیت های قومی بدون در نظر گرفتن  طبقه بندی جنسیتی و اعتقادی و هویتی و مذهبی

 تاسیس تشکل های سیاسی و نو اندیش مذهبی

 

 ضمیمه

 ۱۴۰۰انتخابات  درموردهای جنسی و جنسیتی  متن پرسشنامه نظرسنجی از اقلیت

 

 پر کنیداگر متعلق به جامعه ال جی بی تی هستید لطفا این نظرسنجی را 

 

 گرایش جنسی .۱

 همجنسگرا 

 دوجنسگرا 

 دگرجنسگرا 

 دیگر 

 

 هویت جنسیتی .2

 زن 

 مرد 

 )میان جنسی )اینترسکس 

 زن ترنس 

 مرد ترنس 

 نان باینری 

 دیگر 

 

 به کدام گروه اتنیکی تعلق دارید؟ .3

 فارس 

 کُرد 

 ترک 

 عرب 

 لُر 

 بلوچ 

 گیلک 

 ترکمن 

 دیگر 

 

 اعتقادات مذهبی شما کدام است؟ .۴

 شیعه -مسلمان 

 سنی -مسلمان 

 مسیحی 

 یهودی 
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 زرتشتی 

 بهایی 

 یارسان 

 المذهب 

 خداناباور 

 

 آیا دارای معلولیت هستید؟ .5

 بله

 خیر

 

 کشور محل زندگی .6

 

 

 

 شهر محل زندگی .7

 

 

 تحصیالت .8

 ترک تحصیل کرده 

  راهنمایی یا ششم ابتداییپایان 

 دوره اول متوسطه 

 دیپلم 

 کاردانی 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد 

 دکترا 

 

 وضعیت اشتغال .9

  شاغل در بخش دولتی 

 شاغل در بخش خصوصی 

 شاغل نیستم 

 

 

 سن .۱۰

  سال 1۸زیر 

 1۸  سال 2۵تا 

 2۵  سال ۳۰تا 

 ۳۰  سال ۳۵تا 

 ۳۵  سال ۴۵تا 

  سال ۴۵باالی 

 

 دهید؟ جمهوری امسال رای میسال تمام( رسیده اید، آیا در انتخابات ریاست  ۱8اگر به سن رای دادن ) .۱۱

 بله 

 خیر

 ام هنوز تصمیم نگرفته
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 دهید؟ اگر پاسختان خیر است چرا رای نمی .۱2

 

 

 

 کاندیدای مورد نظرتان را  مشخص کنید. ،اگر پاسختان بله است و تمایل دارید .۱3

 

  سعید جلیلی 

  محسن رضایی 

 ابراهیم رئیسی 

 علیرضا زاکانی 

 زاده هاشمی امیرحسین قاضی 

  زاده مهرعلیمحسن 

 عبدالناصر همتی 

 

 

 آیا اینکه کاندیداها باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند مورد اعتراض شماست؟ .۱۴

 بله 

 خیر 

 

 

 آیا اینکه زنان حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری را ندارند مورد اعتراض شماست؟ .۱5

 بله 

 خیر 

 

 

 جمهوری را ندارند مورد اعتراض شماست؟های مذهبی حق کاندیدا شدن برای ریاست  آیا اینکه اقلیت .۱6

 بله 

 خیر 

 

 

 طور کلی در چارچوب جمهوری اسالمی ممکن است؟ کنید تحقق حقوق بشر به آیا فکر می .۱7

 بله 

 خیر 

 تاحدودی 

 نمی دانم 

 

 اگر تمایل دارید درباره پاسخ خود توضیح دهید. .۱8

 

 

 

 

 

 اسالمی ممکن است؟تی در چارچوب جمهوری  بی جی کنید تحقق حقوق ال آیا فکر می .۱9

 بله

 خیر

 تاحدودی

 دانم نمی

 

 



 

1۳ 

 

 

 اگر تمایل دارید درباره پاسخ خود توضیح دهید. .2۰

 

 

 

 

 

 خواهانه از قوانین در چارچوب جمهوری اسالمی ممکن است؟ کنید حدف مجازات برای رابطه همجنس آیا فکر می .2۱

 بله 

 خیر 

 دانم نمی 

 

 اگر تمایل دارید درباره پاسخ خود توضیح دهید. .22

 

 

 

 

 

 تغییر سیاسی مطلوب شما برای بهبود وضعیت چیست؟ )حداکثر دو گزینه را عالمت بزنید(. .23

 از طریق مردم سرنگونی جمهوری اسالمی 

 تغییر نظام از طریق دخالت دولتهای خارجی 

 تغییر قانون اساسی و حذف والیت فقیه 

  تغییر رهبر 

 اصالحات در چارچوب قانون اساسی 

 اشکال دیگر تغییر 

 

 اگر تمایل دارید درباره پاسخ خود توضیح دهید. .2۴

 

 

 

 

 

ای درباره انتخابات یا تحوالت سیاسی است که مایلید نظرتان درباره اش در این نظرسنجی ثبت شود و در پاسخ به سواالت باال  اگر نکته .25

 نیامده لطفا بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (رانیا یو ترنسجندرها ها نیرنگ )شبکه لزب شش

 .کند یشرکت کردند تشکر م ینظرسنج نیکه به دعوت ما پاسخ گفته و در ا یاز همه کسان
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