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داﻧﺸﮕـﺎه ﺗﻬـﺮان ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
داﻧﺸﮕـﺎه ﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﺰﻧـﺪ،
دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪ رو
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری
رﻫﺒﺮ از رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﻗﺪام ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری رﯾﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺎدر در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪون رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪ ،اﺳﺎﻣﯽ “ﻋﻠﯽ اﻓﺨﻤﯽ”“ ،اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ”
و “ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﮐﻪ اﻓﺨﻤﯽ و ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻫﺮ دو ،ﺧﺒﺮ راﯾﺰﻧﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻋﺎرف ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﺎرف ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟

اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ در ﺳﺎل  1335در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او در رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮا
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ در
اواﯾﻞ دﻫﻪ  70ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﺑﺎ اداره رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺎورهای داﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﭼﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد.
ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی  1376ﺗﺎ  1379و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻤﻊ زﻧﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ
و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻨﻪ  88ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﻣﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ .او
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ.

ﮔﺎف ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ؛ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ در ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ دو داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ،1389در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﺆالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻤﻔﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺪون اﻃﻼع ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪای داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،در ﺣﺎﻟﯽ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺻﻮری دﻓﺎع دو ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،وی اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده
و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن دارد.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﮔﺬﺷـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از  3ﻣـﺎه از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎنﻧـﺎﻣﻪ ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ از رﺳﺎﻟﻪ ارﺷﺪ اﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎر در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه و راﻫﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ
دو داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای در ﺣﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﺮه ) (-9ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺷﺎذ ﮐﻮﻻﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﯿﻦ
در ﺳﺎل  1384زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﺎﻣﺰد ﻃﯿﻒ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪ ،اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﻌﯿﻦ

رأی آور و ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ او را رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮد!
اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﭘﺲ از رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وی و در
ﺗﺎرﯾﺦ  2ﺧﺮداد  84در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ“ :ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﻋﻤﯿﻖ و ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را از
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﺷﺪهاﯾﻢ”.
او ﺑﯽﺷﮏ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﻤـﻮاره ﻣﺨـﺎﻟﻒ آن ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﯽداد
وﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺷﮑﺴﺖ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ.
ﮐﻮﻻﯾﯽ :ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟ ﮔﻔﺖ“ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘـﻦ ﺑـﺮ اﯾـﻦ رای
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻓﺮدی را ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮای
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﺎ ﻓﺮدی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭼﻮن آﻗﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺎزه
ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ”.
ﮐﻮﻻﯾﯽ :ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻓﺎز دوم اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ“ :دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل رد ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل رد ﺷﺪن آﻗﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﮑﺮار دوم ﺧﺮداد ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺟﺮای ﻓﺎز دوم اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد”.
ﮐﻮﻻﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ“ :دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ادای ﺣﻖ ﻣﺮدم ،ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
در ﯾﮏ ﮐﻼم ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺎز دوم ،رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ
اﺳﺖ”.
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻻﯾﯽ
ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ!
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻌﯿﻦ را رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده و ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؟

ﻧﺘﯿﺠﻪ ورود ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻻﯾﯽ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ،
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدن ادﻋﺎی ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد.
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد:
ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  88و ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﯿﻦ دوره
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﺷﯿﺪا ﻧﯿﮑﻮروﯾﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ واﺣﺪ اراک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﺑﺤﺚ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ”.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از زﻧﺎن در ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﺎل 84
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ“ :اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ﺷﻮد و اﻣﺮوز ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاردن اﺻﻼﺣﺎت از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ”.
ﻗﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻬﺮ زﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ را ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺮد ،ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﻬﺮ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ  84را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد
و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در ﺳﺎل  88در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
وﻟﯽ ﻧﺎﻣﺰد آنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻬﺮ از
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای از ﺳﻮی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت،
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻨﺪروی ﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﺰﺑﯽ
اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  1388اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس در ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت و
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﮔﻔﺖ“ :ﺧﺎﺗﻤﯽ در دوره اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد
ﺗﺬﮐﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻨﺪروی ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺮده و ﺟﻮ زده ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﻮ
زده ﺷﺪﯾﻢ”.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﯾﻦ ﺗﻨﺪرویﻫﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ اﺻﻼﺣﺎت در
ﺳﺎل  84ﻋﻨﻮان و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد“ :ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ”.
ﮐﻮﻻﯾﯽ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ“ :ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ
او را ﻋﺎﻟﯽﺟﻨـﺎب ﺳـﺮخﭘﻮش ﻧﺎﻣﯿـﺪﯾﻢ و زﻣـﺎﻧﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺗﻤـﺎم ﻣـﺮدم
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ او رای دﻫﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ او ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آدم اﺳﺖ و
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺖ”.

ادﻋﺎی اﻧﺤﺼﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻻﯾﯽ
اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ،اواﯾﻞ ﺧﺮداد  ،88در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﻢ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از اﻧﺤﺼﺎر رﺳﺎﻧﻪای ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد“ :اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر اﻧﺤﺼﺎر رﺳﺎﻧﻪای اﻧﺠﺎمﺷﺪه و
ﺻﺪای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﻤﺠﯿﺪ دوﻟﺖ اﺳﺖ”.
اﯾﻦ ادﻋﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ
ﺷﻌﻠﻪ ﻓﺘﻨﻪ  88را روﺷﻦ ﮐﺮد دارای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ از ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
از ﻫﯿﭻ اﻓﺘﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد رﻗﯿﺐ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻮﻻﯾﯽ؛ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪ !88
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  1388ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﭘﯿﺶ از
آن ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻟﻬﻪ
ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺒﺰ:
اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼبﻫﺎی
رﻧﮕﯽ در اﻗﻤﺎر ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻫﺪف اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯿﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﮑﻮﻻر
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  1383ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی« در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و
ﻣﺤﺼﻮل آن ،ﻣﺮداد  1384در ﮐﺘﺎب »اﻓﺴﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی رﻧﮕﯽ« ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ؛ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه »ﮐﻮدﺗﺎی
ﺳﺒﺰ« در اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان« در اﯾﻦ
ﺳﺘﺎد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ اوﺿﺎع را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﺳﻨﺎد ،ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ و ﺑﺎﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن درﮐﯽ
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ از ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﻧﻘﻼبﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اوﮐﺮاﯾﻦ و در ﺻﻔﺤﺎت  114ﺗﺎ 119
ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ:
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ »ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎر« ﺑﻨﯿﺎد »ﺟﺮج
ﺳﻮروس« ،ﭘﺪر اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ و ﻧﯿﺰ دوﻟﺖﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه 17 ،ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی »ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻘﻼب
ﻧﺎرﻧﺠﯽ« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪاران

ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺪارﮐﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺮﻓﺪاران آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺪام رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺎح ﺣﺎﮐﻢ از ﺗﻘﻠﺐ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻫﺪف داﻣﻦ زدن ﺑﻪ
ﺟﻮ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﻗﯿﺐ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺷﺎد ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﻃﺮف داری از ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺑﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﻮارﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ
در دﺳﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ
زاﻧﻮی ﭘﺎ ،دور ﺳﺮ ،ﮐﯿﻒﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ،آﻧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
درﺧﺘﺎن و ﻧﺮدهﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری و اداری ﻣﻬﻢ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ.
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و آوردن
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻨﺎف و اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس و ﻗﻄﺎر ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و اﺳﺘﻘﺮار آنﻫﺎ.
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ-
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﺑﺴﯿﺞ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎرﻧﺠﯽ داﺷﺖ(.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﻣﯿﺎﻧﻪ رو
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺠﻤﻌﺎت.
اراﺋﻪ ﭼﻬﺮهای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از رﻫﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن.
ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﺟﻨﺎح ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺰد اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ.
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد )ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن( در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮐﻮب
ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺬﻫﺐ )ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﯿﻒ( در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ.
ﺟﻠﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺎرد ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی و… ﺑﺎ دادن ﮔﻞ )ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ در ﭼﻨﺪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ(.
ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ و ﺑﻠﻮف ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎری
دوﻟﺖ ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ و اﻋﻼم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ ،اﻇﻬﺎرات ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن.

ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﺮب و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران
»ﯾﻮﺷﭽﻨﮑﻮ«.
اذﻋﺎن ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻧﻘﻼبﻫﺎی رﻧﮕﯽ در اﯾﺮان
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ در اﯾﺮان را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﻮﻻﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮدادﻣﺎه 1384
ﺳﻤﯿﻨﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ« در ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ و »ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر« از ﻓﻌﺎﻻن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺻﻼحﻃﻠﺐ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر
ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد اﻧﻘﻼبﻫﺎی رﻧﮕﯽ )ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ( در
اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﻘﻼب رﻧﮕﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،درﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
“اﻧﻘﻼب آرام در اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺪارد.
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﻮدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ از
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺴﺨﻪای ﺑﭙﯿﭽﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ .در
اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺮاﻧﺪوم اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران
]اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﺎ آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ[
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻓﻌﺎل و ﺑﺴﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪ”.
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ،1388ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻨﺪروی ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺷﮑﺴﺖ
اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺪ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻠﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ وی در آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻨﺪروی
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن را ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻌﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  84داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد:
»ﺧﺒﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮑﻢ آﺑﺎن  88دروغ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﻨﺪه ﺑﻪ
ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﮑﺮدهام«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻮﻻﯾﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ
ﻧﻮار اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺴﻮط اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ آن ﻧﻤﻮد .ﻓﺎرس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر دوﺳﺘﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﺮ وی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺸﺎﮔﺮی
ﻋﻠﯿﻪ دوﺳﺘﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻫﺎﻧﺖ و ﻫﺘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ دﺳﺖ زده
اﺳﺖ .وی در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻼه را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻠﻪ را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽآورﯾﻢ…ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
و ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ…«
ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺷﮑﺴﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺮدم
وی در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺮدم را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده و ﯾﺎدآور ﺷﺪه
اﺳﺖ 28» :ﻣﺮداد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن .ﺑﻌﺪش ﻫﻤﻪﻣﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺼﺪق
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺼﺪق ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﺎ
او را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮد .اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺮدﯾﻢ .ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ
از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ «.وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود» :ﻣﺎ ﺷﺐ ﺑﺬر را
ﻣﯽﮐﺎرﯾﻢ ،ﺻﺒﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن درﺧﺖ ﺗﻨﺎوری ﮐﻪ دﯾﺸﺐ
ﺑﺬرش را ﮐﺎﺷﺘﯿﻢ«.
وی ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن را ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮام ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
داﻧﺴﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎم دارﯾﻢ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
روﺳﺘﺎﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارﻧﺪ «.وی در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ »اﮔﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺷﺪ…« ﺷﻔﺎف
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﺠﺰهای اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد«.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﻮد!
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ را ﻣﺠﻠﺲ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺖ“ :ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺠﻠﺲ دو ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی دﮐﺘﺮا را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در آن ﻫﺴﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
ﺑﻮد؟”
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد!
اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺷﺘﺒﺎه اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﭘﯿﺮوز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روی
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای آن ﻣﺮدم ﺑﺎزاری ﯾﺎ آن ﮐﺎرﮔﺮ
ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزهدار ،ﺑﺮای او اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﭼﻨﺪ
درﺻﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻠﻤﻮس
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ …« وی اﻓﺰود» :اﺣﻤﺪیﻧﮋاد روی
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ«.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﺎ اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ!
ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در
دوره اﺻﻼﺣﺎت ،در آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺸﮑﯿﮏ در
ﻗﺪرت اﺳﺖ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .روی ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻞ … ﺧﻮدم را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﺻﻼ ً ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻏﺬای ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﺧﻮرم،
آﺛﺎرش در ﺑﺪن ﻣﻦ … اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ،دلدردش
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻬﻮﻋﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻮن آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ

ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ دﭼﺎر اﻓﺮاط ﻣﯽﺷﻮد ،دﭼﺎر ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﮐﻮﻻﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎراﺗﺶ اﺷﺘﺒﺎه اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن را ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺴﺘﻪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام .ﭼﻮن
اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .ﺗﮑﺮار ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ!
… ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺗﮑﺮار
ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﯾﻢ«.

ﺟﺎده ﺻﺎف ﮐﻨﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻨﻪ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻨﻪ در ﺳﺎل  88وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در ﺑﻪ آﺷﻮب ﮐﺸﯿﺪن
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﯿﺰ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ  ،91اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای
ﺟﺎده ﺻﺎف ﮐﻨﯽ رﺳﯿﺪن اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻃﯽ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد از ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ
ﻧﺎم »وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﻧﺎم ﺑﺮد.
او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎمﻫﺎی درﺧﻮری ﺑﺮدارد؛
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ از وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻟﺘﯿﺎم
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﺧﻢﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ«.

ﺑﺎزی در زﻣﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﺗﻤﯽ!
اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻓﮑﻨﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از زﺑﺎن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  90ﺻﺤﺒﺘﯽ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺧﻮاص و آﮔﺎﻫﺎن دﻟﺴﻮز
ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻨﮑﺎش در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﻻﯾﯽ،
ـﯽ
ـﻪ راﺣﺘـ
ـﺮه ﺑـ
ـﯽ و ﻏﯿـ
ـﯽ ﯾﻮﻧﺴـ
ـﻮی ﻻری ،ﻋﻠـ
ـﭽﯽ ،ﻣﻮﺳـ
ـﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳـ
ﻏﻼﻣﺤﺴـ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ از واژهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﺎﺗﻤﯽ« ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ »ﻫﺎﺷﻤﯽ« ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ در روزﻫﺎی آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺮوژهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺒﻮر از ﺧﺎﺗﻤﯽ!« روﺑﻪرو ﺷﺪ؛
ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ رد ﭘﺎی ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد را در آن ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  92و در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﺑﺎزی ﻣﯿﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ و
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ.
ورود ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
اواﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ،92در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﺨﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ واﮔﺬاری
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد وی ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ .ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ،درﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮔﻔﺖ“ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻨﺪه ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﻮم و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه دراﯾﻦﺑﺎره
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ”.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺣﻀﻮر در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ را ﻫﻢ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ“ :اﮔﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺸﻮد ،ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم”.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﻮﻻﯾﯽ در ﻓﺘﻨﻪ  88و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪﺑﺎزی ﻫﺎی
وی در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺮح رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان از
ﺳﻮی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در
راﺳﺘﺎی اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﻮﻻﯾﯽ در ذﻫﻦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل در ﻓﺘﻨﻪ  88ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم و
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ

ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ دوﻟﺖ داده اﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

