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  مهر: خبرگزاري در گفتگو با 
اهل  بافيقالو  يليجل/ دريبگ زدند نظام به تقلب اتهام كه يكسان از را خودش حق ديبا ملتپناهيان: 

  تخريب نبودند
 انتخابـات  از شيپ يياصولگرا جبهه بزرگان يبرخ«خبرگزاري مهر در مصاحبه با حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان پرسيده است: 

 دوره نيا در آنها شكست عوامل از يكي داهايكاند انيم وحدت در تيموفق عدم اما بودند كرده اصولگرا يداهايكاند ائتالف و وحدت به هيتوص
  »ست؟يچ خصوص نيا در شما ليتحل، بود انتخابات از

  
  خوانيد: مشروح اين مصاحبه را در ادامه مي

 ندارم قبول وجه چيه به را اصولگرا يداهايكاند اتحاد عدم از يانقالب يروهاين از ياريبس يناراحت

داننـد و از   را عامل پيروزي آقاي روحاني مـي  اصولگرا يداهايكاند اتحاد عدم يانقالب يروهاين از ياريبسسوال: [
 مند هستند. نظر شما چيست؟] بابت گلهاين 

 قبـول  وجـه  چيه به را شد يروحان يروزيپ باعث،  اصولگرا يداهايكاند اتحاد عدماينكه  از يانقالب يروهاين از ياريبس يناراحت و ينگران 
 و كردنـد  كسـب  را خودشان خاص يآرا داهايكاند از كدام هر. آمد ينم ديپد نتخاباتا جهينت در يرييتغ هم ائتالف صورت درزيرا  .ندارم

 .گردد داهايكاند ريسا از شتريب يو يآرا شد باعث كه آمد ديپد يروحان يآقا نفع به ياجتماع موج كي

  /علت موج اجتماعي به نفع روحانياوردين يرا كه بود دولت عملكرد اول درجه در دوره، نيا انتخابات در
 چه بود؟ يروحان حسن نفع به ياجتماع موج نيا جاديا ليدال نيمهمترسوال: 

  و يجـد  صـورت  بـه  مـردم  كـه  شد باعث داد نشان يهاشم مخالف يليخ را خودش نژاد ياحمد دولت نكهيا و مردم ياقتصاد مشكل 
 بـه  مـردم  يوقت يعني بود، شكل نيا به زين گذشته دور انتخابات در .دهند يرا يو مقابل نقطه به و باشند يناراض نژاد ياحمد از گسترده
  .دهند يم يرا آن مقابل نقطه اي انيجر به معموال ،باشند ناراحت ياسيس انيجر اي فرد از يعموم صورت

 يرا خودشان نظر مورد يدايكاند به دگاهشانيد به توجه با بودند برخوردار يخاص منطق از كه هم يا عده انتخابات از دوره نيا در البته 
  .شوند ينم محسوب انتخابات خورده شكست كدام چيه معتقدم من و دادند

 بـه  نسبت را خودش يتينارضا خواست يم كه ياعاجتم موج دوم و اوردين يرا كه بود دولت عملكرد اول درجه در ،دوره نيا انتخابات در 
  .دهد نشان بود، يهاشم تيحما مورد كه يروحان يآقا انتخاب با يفعل دولت عملكرد

 ـ حما البتـه  كردند، تيحما يو از بايتقر زين طلبان اصالح البته و آورد يرا يسنت راست از يا چهره عنوان به يروحان كه باشد ادماني  تي
 جامعه ياعضا از و يسنت راست يها چهره از يكي انتخابات نيا در  .آورد ينم يرا آنها ندهينما دانستند يم چون نبود آشكار و حيصر آنها

  .اورديب يرا نژاد ياحمد دولت كارنامه با مقابله در توانست دارد كه يخاص ياسيس قيسال از يجدا مبارز تيروحان
 حمله مورد دولت ندهينما عنوان به را خودشان يرقبا يبرخ كه بود نيا ميبود شاهد هدور نيا يها مناظره در كه ييها يانصاف يب از يكي 

  .كنند تيحما دولت عملكرد از بخواهند كه نبودند دولت ندهينما داهايكاند از كدام چيه در حالي كه دادند، يم قرار
 ميباش داشته كشور ياسيس يفضا در يتر شفاف اريبس ندهيآ نيهمچن و شود حل مردم مشكل ابتدا ديجد يفضا در ميدواريام. 
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  نكات مثبت اين انتخابات
 ]سوال: چه نكات مثبتي در اين دوره از انتخاب وجود داشت؟[

 موجب و شد محقق ياسيس حماسه خلق در انقالب معظم رهبر شيفرمااز سويي  وجود داشت. انتخابات از دوره نيا در برجسته نقطه دو 
 در تقلب يادعا ميتوان يم شهيهم يبرا و شد اهيروس داشت را انتخابات در تقلب يادعا كه يا فتنه انيجر ييسو ازو  ،ديگرد نظام اقتدار

  .ميبسپار يفراموش به را انتخابات
 مـردم  يبـرا  اگـر  .هستند ملت شرمنده امروز افراد نيا كه چرا رنديبگ زدند را نظام به تقلب اتهام كه يكسان از را خودشان حق ديبا ملت 

  .كردند ينم شركت ستين تقلب انتخابات در كه نبود ممسل

 باشند موفق آن به عمل در و وفادار اند داده مردم به كه ييعهدها به يروحان يآقا و ديجد دولت ميدواريام . 

  ...، داد انصراف مي جليلي به نفع قاليبافاگر 
ـ كاند ائتالف و وحدت به هيتوص انتخابات از شيپ يياصولگرا جبهه بزرگان يبرخسوال:   كـرده  اصـولگرا  يداهاي

ـ تحل، بـود  انتخابـات  از دوره نيا در آنها شكست عوامل از يكي داهايكاند انيم وحدت در تيموفق عدم اما بودند  لي
 ؟ستيچ خصوص نيا در شما

 ريسا با ييرضا يآقا اگر .دآور يرا دولت با سرسختانه مقاومت خاطر به يروحان يآقا كه چرا .ندارم قبول را موضوع نيا وجه چيه به بنده 
 نيهمچنـ . بود دولت از انتقاد دنبال به شدت به ييرضا كه چرا ،ختير يم يروحان سبد به يو يآرا از يبخش ،كرد يم ائتالف داهايكاند
 بـه  زيـ ن يتـ يوال. شـد  يم تمام يروحان نفع به يو يرا سبد از يبخش هم باز رفت يم كنار اصولگرا يداهايكاند گريد نفع به بافيقال اگر
 كـه  يانيجر كه چرا ،رفت يم يروحان سبد به يتيوال و بافيقال يآرا از يبخش ،رفت يم كنار بافيقال نفع به يليجل اگر و .صورت نيهم

 .برود نيب از اند كرده جذب كه ييآرا بود ممكن ،شدند يم جمع هم با اگر كدام هر و بودند يليجل سر پشت داد، يم يانقالب شعار

 وارد ونيـ انقالب از ينـدگ ينما بـه  يكس اگر ديشا. دارد تامل قابل نكته چند اوردين يأر انتخابات از دوره نيا در يانقالب نگاه الخرهبا نكهيا 
 چـرا  ميخوشـحال  ،آورند ينم يرا اگر بافيقال و يليجل مانند يافراد اما ،آورد يم يرا ،بود باال بشيرق بيتخر قدرت كه شد يم انتخابات

 و ميپسند ينم ما كه كردند يم استفاده ييها روش از بافيقال و يليجل اگر .شد كم شانيرا بپردازند، شانيرقبا بيتخر به كهنيا بدون كه
 .نبود نيريش ما يبرا شدند يم روزيپ و آوردند يم يرا شانيرقبا بيتخر قيطر از يعني بود ياخالق ريغ

  با دولت هاي منفي/روشنگري در جامعه/ همكاري كنارگذاشتن تحليل
 ]اصولگرايان چيست؟قدم بعدي در شرايط حاضر، [سوال: 

 و يروشـنگر  بـه  و بگذارنـد  كنـار  را انتخابـات  از قبـل  يمنفـ  يها ليتحل ديبا انياصولگرا ،است شده مشخص انتخابات جهينت كه حال 
 مشـكالت  تـا  بپردازند مردم به خدمت منظور به و ها ارزش از گرفتن فاصله بدون دولت با يهمكار و جامعه يها يآگاه سطح باالبردن
  .شود برطرف جامعه

 بچشند شاهد را تيوضع بهبود و رشد طعم تيوال هيسا ريز مردم ميدواريام. 

 


