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  : وگوي اعتمادملي با هاشم آقاجري گفت

 پذير نيست انقالب مخملي در ايران امكان

اگرچه در . گفت ند سالي است آه سكوت آرده بود و سخن نميدآتر هاشم آقاجري چ: گروه سياسي، مطهره شفيعي

برخي مواقع، مواضعي انتقادي عليه جريان اصالحي در آشور داشت و حتي در برخي موارد اين انتقادات خود، 

هاشم . آرد اما خط ممتد سكوت او همچنان ادامه داشت تا اتفاقات اخير  گذشته علني مي خصوصا در ايام انتخابات

ي اين روزها در دانشگاه تربيت مدرس مشغول معلمي است و تاريخ را براي دانشجويان خود روايت و بازخواني آقاجر

اما در آنار آن، او حاوي يك ديدگاه تحليلي است آه به همين علت به ديدار او رفتيم تا او آه تاريخ را روايت . آند مي

آند و وقوع آن  اين روزها به نام انقالب مخملي ياد شده، رد ميآقاجري آنچه . خواند آند، اين حوادث را چگونه مي مي

اي پس از دوم خرداد شكل گرفته آه حاآميت ايران بايد  به گفته او يك جنبش تازه. داند را در ايران غيرقابل تحقق مي

  : وگو را بخوانيد اين گفت. قدر آن را بداند و خود را از اين نعمت محروم نكند

  

  دار شما دليل داشت؟  ايد، آيا سكوت مدت اي انجام نداده احبههاست آه مص مدت

ام اما در عين حال اين سكوت نسبي  هايي داشته سكوت من سكوت مطلقي نبود و گاهي در اين مدت اظهارات و مصاحبه

ان من وقتي ديدم سخن. هاي ما حاآم بوده است اي بود آه بر رسانه سانسور و بدتر از آن خودسانسوري. دليل داشت

شود آه رساناي درست و دقيق مقاصد من نيست و گاه حتي بازتابي متفاوت از هدف من پيدا  اي منعكس مي گونه به

  . دادم سكوت آنم و سخن نگويم آرد، ترجيح مي مي

اين خبرها . ها مبتني بر اين بود آه شما در انتخابات شرآت نخواهيد آرد در آستانه انتخابات برخي خبرها و تحليل

  صحت داشت؟ 

رغم اينكه نگران مهندسي انتخابات و  من در انتخابات شرآت آردم من هم مانند اآثر ايرانيان به. شايعات درست نبود

هر چند آه نتايج اعالم . اعمال تخلف در آن بودم اما ترجيح دادم آه از اين فرصت و حق قانوني استفاده آنم و آردم

  . آردند ميشده خالف آنچه بود آه اآثريت تصور 

  يعني از شرآت در انتخابات پشيمان هستيد؟ 

نه تنها از شرآت در .  سال اخير بود30سازترين انتخابات در طول  ترين و سرنوشت نه، اين انتخابات يكي از مهم

ز آنم اگر شرآت نكرده بودم، از مشارآت در خلق حماسه ملي و تاريخي چه پيش ا انتخابات پشيمان نيستم بلكه فكر مي

  . شدم  خرداد و چه پس از آن محروم مي22

  برخي معتقدند آه دوران جديدي پس از اين انتخابات آغاز شده است، شما هم با آنها هم عقيده هستيد؟ 

 22. آلود را به نمايش گذاشت وضعي ژانوسي آه دو چهره تناقض. اين انتخابات آينه تمام نماي وضع آنوني ما بود

 22توان جامعه ايران را به دو بخش پيش از  طوري آه از اين پس مي ريخ ايران بود، بهخرداد نقطه عطفي در تا

  . خرداد و پس از آن تقسيم آرد

رسيد آه از آنچه اعالم شد دچار سرخوردگي شدند و تمام ابعاد آن را منفي ارزيابي  برخي پس از انتخابات به نظر مي

  اين تحليل را قبول داريد؟ . آردند

چهره سبز آه اآنون به يك جنبش ملي و . يكي چهره سبز و ديگري چهره سياه.  اين انتخابات دوچهره داشتبه نظر من

به خصوص آه اين چهره در پيش از . دموآراتيك تبديل شده است و نماد حرآت و گام گذاشتن فراسوي خط قرمز است



. ايران نفس آشيد و احساس زنده بودن آرددر دو هفته قبل از انتخابات جامعه . اي داشت  خرداد ظهور گسترده22

در آن . اي هر چند محدود و آم دوام از مناسبات دموآراتيك به صحنه آمد در مردم دميده شد و تجربه روح اميد به آينده،

مدارا و تحمل برقرار شده بود و به . وگو و تكثر در عين وحدت حاآم بود روزها مردم با هم مهربان شده بودند و گفت

همه فكر و ذآرشان سرنوشت آشور، ملت و مشارآت براي . آميز، رابطه آالمي حاآم بود ي رفتار خشن و قهرجا

احتماال اگر . الشعاع مصالح عمومي و منافع ملي قرار گرفت ساختن ايران بهتر بود و منافع تنگ و حقير شخصي تحت

، ناهنجاري رواني و اجتماعي به آمترين ميزان يابيد آه آمار بزهكاري، جرم و جنايت به آمار مراجعه آنيد درمي

  .  تجربه آرده بوديم و بار ديگر در جنبش دوم خرداد57همان فضايي آه يك بار در انقالب . رسيده بود

  شود، حماسه بود؟   خرداد به رغم تمام نقدهايي آه به آن مي22پس معتقديد آه 

 داد آه اگر روزنه تنفس و اميدي بر روي آن گشوده شود،  خرداد حماسه آفريد و نشان22بله، ملت به راستي در 

  . شايستگي زندگي در يك جامعه آزاد و دموآراتيك را بيش از همه جوامع امروز خاورميانه داراست

  

  

  

  منظورتان از آن چه بود؟ . شما از يك چهره تيره نيز نام برديد

قانون . اي آه تاآنون تلفات زيادي داده است چهره. م داشتبله همانطور آه گفتم متاسفانه اين انتخابات چهره سياهي ه

  . اي از اين چهره سياه است هاي غيرقانوني و نقض حقوق انساني و شهروندي ملت نمونه شكني، بازداشت

  آنيد؟  گوييد آه جنبش جديدي شكل گرفته، اين جنبش را چگونه ارزيابي مي شما مي

  . ه استخب اين جنبش فراتر از يك انتخابات ساد

  يعني چي؟ 

. يعني اين جنبش تصميم به ايستايي و توقف ندارد و به نظر من در آينده همچنان به صور مختلف ادامه خواهد داشت

  . شناسانه از جامعه آنوني است جانبه و جامعه البته اين جنبش نيازمند تحليلي همه

  بريد؟  ستايي اين جنبش است آه از آن نام ميو اين آشمكش آه االن بين دو طرف ماجرا به وجود آمده، حاصل اي

  ببينيد، آشمكشي آه امروز در جريان است، خالف برخي ادعاها آشمكش ميان دو يا چند آانديدا يا چند حزب و گروه

به گمانم . ترين حقوق انساني خويش به نظر من تكاپوي ملتي است براي آسب آزادي و استيفاي ابتدايي. سياسي نيست

دوراني آه . اي در تاريخ حيات ملت ايران است  پايان فرآيندي به نام انتخابات نبود، بلكه آغاز دوران تازه خرداد22

با وجود اينكه شايد در آغاز برخي . يابد قطعا تا دستيابي به تغييراتي آه در تراز شأن آنوني ملت ايران است ادامه مي

  . است» نعمت«آنيم آه يك  ياست، اآنون مشاهده م» نقمت«آردند اين يك  فكر مي

گرفته به جاي آنكه يك اعتراض باشد، در واقع حرآتي براي انقالب  برخي مخالفان اصالحات معتقدند حرآت صورت

  شما چنين برداشتي داشتيد و اساسا انقالب مخملي چيست؟ . مخملي بود

آميز و مدني  خشونت  مفهوم انقالب غيرانقالب مخملي در يك معنا به. هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد برداشت

اين اصطالح عموما از زماني وارد ادبيات سياسي شد آه در . دموآراتيك است خواه و غير عليه يك حاآميت تماميت

آميز  هاي اقماري و آمونيستي موجود در اردوگاه شرق حرآات مسالمت ميان آشورهاي وابسته به شوروي و رژيم

هاي  از آنجا آه رژيم. حزبي براي دستيابي به نظام سياسي دموآراتيك به راه افتاد ته و تكهاي بس مردمي عليه رژيم

آميزي از  آميز نزدند، ما شاهد گذارهاي مسالمت مذآور نيز در قبال جنبش عمومي مردم دست به واآنش خشونت



هاي  مخملي يا انقالب د، نام انقالبآميز بو دليل اينكه گذار نرم و غيرخشونت به. هاي بسته به دموآراسي بوديم حكومت

ضمن آنكه تحليلگران آمونيست، به اين . آرد هر آشوري از رنگي به عنوان نماد خود استفاده مي. رنگي به خود گرفت

آردند آن را سرآوب آنند و از بين  دادند و تالش مي اعتراض مردم، حرآت آمريكايي يا تحرآات آمريكايي لقب مي

  . ببرند

  باره چيست؟  شما نظرتان در اين. گيرد ها خط مي ي تاآيد دارند آه جنبش اخير مردم از غربياآنون برخ

اي است آه توسط آمريكا و انگليس  زا و ملي نيست بلكه پروژه خواهند بگويند و تبليغ آنند اين جنبش درون بله، آنها مي

شود اما روشن است آه چنين اتهامي نوعي  طراحي شده و توسط نهادهاي امنيتي، سياسي و فرهنگي غرب هدايت مي

گرفتن جنبش مردم ايران و مطالبات بحق قشرها و طبقات اجتماعي مختلف  زني و بهانه توجيهي براي ناديده برچسب

  . است... مانند زنان، جوانان، آارگران و

آلودي آه  آنها نيز از آب گلرسد آه  شويد؟ به نظر مي يعني شما منكر نقش آمريكا و انگليس در برخي حوادث اخير مي

  . به وجود آمد، دنبال ماهي خودشان بودند

رسيد به آنها  ها در بلوك شرق سابق خشنود بود و اگر دستش مي آمريكا از تغيير رژيم. توان انكار آرد بله و البته نمي

آار داريم آه اخبار مذاآرات  و آرد اما ما بايد يك نكته را در نظر بگيريم آه امروز در ايران با دولتي سر آمك مي

عنوان يك متحد حامي بزرگ خود  همچنان آه آشكارا از روسيه به. آند پنهاني آن با آمريكا گهگاه به بيرون درز مي

هاي  هايش در امور داخلي ايران و حتي حمالت نظامي آن به اشغال بخش اي آه سوابق دخالت روسيه. آند استفاده مي

روسيه به همراهي با رژيم استبدادي و سرآوبگر محمدعلي شاه و اعمال .  چند قرني داردوسيعي از آشورمان قدمتي

  . طلبان نيز پرداخت شمار عليه آزاديخواهان و مشروطه جنايات بي

  مخملي به راه انداخت يا خير؟  توان در ايران انقالب نگفتيد آه اساسا مي

انداختن انقالب توسط يك ملت  يچ قدرت خارجي توانايي به راهمخملي يك پارادوآس است، زيرا ه اساسا مفهوم انقالب

. آردند اسالمي صبر نمي امين سال جمهوري آمريكا و انگليس اگر چنين تواني داشتند تا سي. عليه رژيم خود را ندارد

د آه بتواند يك وابسته هرگز، زيرا قدرت خارجي امكان دار پذير است اما انقالب  گيري آودتاي وابسته امكان البته شكل

  . انداختن آودتا مديريت و هدايت آند اما يك ملت را هرگز گروه نظامي را براي به راه

اين سوال االن مطرح است آه آيا انقالب مخملي در . برخي معتقدند آه حتي دوم خرداد نوع آمرنگ انقالب مخملي بود

  تاريخ ايران سابقه داشته است يا خير؟ 

آميز آه شعارش  زا و خودجوش مردمي، مدني، و مسالمت قالب مخملي به معناي انقالب درونواقعيت اين است آه ان

  .  و انقالب اسالمي تجربه شد، همين57گل در برابر گلوله است براي نخستين بار توسط ملت ايران در سال 

  آنيد؟  طور قطع ادعاي انقالب مخملي پس از انتخابات را رد مي پس به

هاي اقتداگرا نيز حاآم  رسد اين اطمينان در بين خود گروه ه به اخباري آه از برخي نهادهاي امنيتي ميبله، زيرا با توج

هاي انقالب مخملي به معناي وابسته و هدايت شده توسط آمريكا و غرب  شده است آه جنبش آنوني ربطي به پروژه

. اند نهادهاي موازي صريحا و مستند مخالفت آردههاي راست افراطي و  ايم برخي نهادها با سناريونويسي شنيده. ندارد

شكني و نقض حقوق زندانيان و  اي براي برخورد، قانون رسد مطرح آردن انقالب مخملي صرفا بهانه به نظر مي

خواهند اتهام وابستگي به آمريكا را بزنند تا زير پوشش مبارزه با دشمن خارجي و استكبار  هاي مردم است و مي آزادي

  . اني از تحقق مطالبات بحق ملت و حاآميت آنان بر سرنوشت خود جلوگيري آنندجه

شما . آمريكا همواره دشمن درجه اول ايران بوده و هست اما تالش آردند، يك سكوت درباره وقايع ايران اتخاذ آنند



  دانيد؟  علت اين سكوت را چه مي

ها و  آموزي از تجربه دوره نئوآان ها با درس يكاييآمر. آنم آه آنها خيلي هم سكوت آرده باشند من فكر نمي

اي  آفريني و بهانه افراطي آمريكا و اظهارات سنجيده با ظاهر حمايت از مردم ايران آه صرفا عاملي براي توهم راست

رتباط دانيم آه سياست جديد آمريكا، ا اي ايران است و مي داد اولويت اول آمريكا، پروژه هسته براي برخورد داخلي مي

هايي از سوي مسووالن  شرط با محوري اسالمي است و اخبار محرمانه حاآي از نامه وگوي بدون پيش مستقيم و گفت

اند  ها در دور جديد بارها اعالم آرده بلند مرتبه آمريكا به ايران در پيش از برگزاري انتخابات است، اگرچه آمريكايي

آنند و حق هم همين   مساله داخلي ايران است و در آن دخالت نميآه جنبش آنوني مردم ايران و بحران جاري يك

  . هاي خارجي همواره مانع بزرگي براي حرآت مردم ايران در داخل بوده است است، زيرا دخالت

  پرسم آه آيا ايران ظرفيت انقالب مخملي را دارد يا خير؟  همچنان سوالم را مي

 درون خود يك اصطالح پارادوآسيكال است و هم اساسا با روانشناسي و انقالب مخملي به معني انقالب وابسته هم در

  . معناست بنابراين اساسا انقالب مخملي به اين معنا پوچ و بي. شناسي تاريخي ملت ايران در تناقض است جامعه

  پس آنچه آه در جريان است، چيست؟ 

آميز، دموآراتيك و  شود يك جنبش مدني مسالمت  ميآنچه آه امروز در ايران جريان دارد و تا آنجا آه به مردم مربوط

اي فرهيخته و متمدن  دهد آه با جامعه هايي در يك جنبش عمومي زماني رخ مي چنين ويژگي. عاري از خشونت است

اين . دهد مي» بخشش اما فراموش نكن«اي آه اصل خشونت و انتقام در آن جاي خود را به اصل  جامعه. رو باشيم روبه

  .  جنبش سبز است و اگر مخالفان آن دوست دارند به آن عنوان انقالب مخملي بدهند، آنها مختارندجنبش يك

  » ...ادامه دارد«

  منظورتان از آن چه بود؟ . شما از يك چهره تيره نيز نام برديد

قانون .  داده استاي آه تاآنون تلفات زيادي چهره. بله همانطور آه گفتم متاسفانه اين انتخابات چهره سياهي هم داشت

  . اي از اين چهره سياه است هاي غيرقانوني و نقض حقوق انساني و شهروندي ملت نمونه شكني، بازداشت

  آنيد؟  گوييد آه جنبش جديدي شكل گرفته، اين جنبش را چگونه ارزيابي مي شما مي

  . خب اين جنبش فراتر از يك انتخابات ساده است

  يعني چي؟ 

.  به ايستايي و توقف ندارد و به نظر من در آينده همچنان به صور مختلف ادامه خواهد داشتيعني اين جنبش تصميم

  . شناسانه از جامعه آنوني است جانبه و جامعه البته اين جنبش نيازمند تحليلي همه

  يد؟ بر و اين آشمكش آه االن بين دو طرف ماجرا به وجود آمده، حاصل ايستايي اين جنبش است آه از آن نام مي

  ببينيد، آشمكشي آه امروز در جريان است، خالف برخي ادعاها آشمكش ميان دو يا چند آانديدا يا چند حزب و گروه

به گمانم . ترين حقوق انساني خويش به نظر من تكاپوي ملتي است براي آسب آزادي و استيفاي ابتدايي. سياسي نيست

دوراني آه . اي در تاريخ حيات ملت ايران است بلكه آغاز دوران تازه خرداد پايان فرآيندي به نام انتخابات نبود، 22

با وجود اينكه شايد در آغاز برخي . يابد قطعا تا دستيابي به تغييراتي آه در تراز شأن آنوني ملت ايران است ادامه مي

  . است» نعمت«آنيم آه يك  است، اآنون مشاهده مي» نقمت«آردند اين يك  فكر مي

گرفته به جاي آنكه يك اعتراض باشد، در واقع حرآتي براي انقالب  ن اصالحات معتقدند حرآت صورتبرخي مخالفا

  شما چنين برداشتي داشتيد و اساسا انقالب مخملي چيست؟ . مخملي بود

آميز و مدني  خشونت انقالب مخملي در يك معنا به مفهوم انقالب غير. هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد برداشت



اين اصطالح عموما از زماني وارد ادبيات سياسي شد آه در . دموآراتيك است خواه و غير ليه يك حاآميت تماميتع

آميز  هاي اقماري و آمونيستي موجود در اردوگاه شرق حرآات مسالمت ميان آشورهاي وابسته به شوروي و رژيم

هاي  از آنجا آه رژيم. سي دموآراتيك به راه افتادحزبي براي دستيابي به نظام سيا هاي بسته و تك مردمي عليه رژيم

آميزي از  آميز نزدند، ما شاهد گذارهاي مسالمت مذآور نيز در قبال جنبش عمومي مردم دست به واآنش خشونت

هاي  مخملي يا انقالب آميز بود، نام انقالب دليل اينكه گذار نرم و غيرخشونت به. هاي بسته به دموآراسي بوديم حكومت

ضمن آنكه تحليلگران آمونيست، به اين . آرد هر آشوري از رنگي به عنوان نماد خود استفاده مي. ي به خود گرفترنگ

آردند آن را سرآوب آنند و از بين  دادند و تالش مي اعتراض مردم، حرآت آمريكايي يا تحرآات آمريكايي لقب مي

  . ببرند

  باره چيست؟  شما نظرتان در اين. گيرد ها خط مي بياآنون برخي تاآيد دارند آه جنبش اخير مردم از غر

اي است آه توسط آمريكا و انگليس  زا و ملي نيست بلكه پروژه خواهند بگويند و تبليغ آنند اين جنبش درون بله، آنها مي

شود اما روشن است آه چنين اتهامي نوعي  طراحي شده و توسط نهادهاي امنيتي، سياسي و فرهنگي غرب هدايت مي

گرفتن جنبش مردم ايران و مطالبات بحق قشرها و طبقات اجتماعي مختلف  زني و بهانه توجيهي براي ناديده برچسب

  . است... مانند زنان، جوانان، آارگران و

آلودي آه  رسد آه آنها نيز از آب گل شويد؟ به نظر مي يعني شما منكر نقش آمريكا و انگليس در برخي حوادث اخير مي

  . د، دنبال ماهي خودشان بودندبه وجود آم

رسيد به آنها  ها در بلوك شرق سابق خشنود بود و اگر دستش مي آمريكا از تغيير رژيم. توان انكار آرد بله و البته نمي

آار داريم آه اخبار مذاآرات  و آرد اما ما بايد يك نكته را در نظر بگيريم آه امروز در ايران با دولتي سر آمك مي

عنوان يك متحد حامي بزرگ خود  همچنان آه آشكارا از روسيه به. آند با آمريكا گهگاه به بيرون درز ميپنهاني آن 

هاي  هايش در امور داخلي ايران و حتي حمالت نظامي آن به اشغال بخش اي آه سوابق دخالت روسيه. آند استفاده مي

يم استبدادي و سرآوبگر محمدعلي شاه و اعمال روسيه به همراهي با رژ. وسيعي از آشورمان قدمتي چند قرني دارد

  . طلبان نيز پرداخت شمار عليه آزاديخواهان و مشروطه جنايات بي

  مخملي به راه انداخت يا خير؟  توان در ايران انقالب نگفتيد آه اساسا مي

انقالب توسط يك ملت انداختن  مخملي يك پارادوآس است، زيرا هيچ قدرت خارجي توانايي به راه اساسا مفهوم انقالب

. آردند اسالمي صبر نمي امين سال جمهوري آمريكا و انگليس اگر چنين تواني داشتند تا سي. عليه رژيم خود را ندارد

وابسته هرگز، زيرا قدرت خارجي امكان دارد آه بتواند يك  پذير است اما انقالب  گيري آودتاي وابسته امكان البته شكل

  . انداختن آودتا مديريت و هدايت آند اما يك ملت را هرگز راهگروه نظامي را براي به 

اين سوال االن مطرح است آه آيا انقالب مخملي در . برخي معتقدند آه حتي دوم خرداد نوع آمرنگ انقالب مخملي بود

  تاريخ ايران سابقه داشته است يا خير؟ 

آميز آه شعارش  خودجوش مردمي، مدني، و مسالمتزا و  واقعيت اين است آه انقالب مخملي به معناي انقالب درون

  .  و انقالب اسالمي تجربه شد، همين57گل در برابر گلوله است براي نخستين بار توسط ملت ايران در سال 

  آنيد؟  طور قطع ادعاي انقالب مخملي پس از انتخابات را رد مي پس به

هاي اقتداگرا نيز حاآم  رسد اين اطمينان در بين خود گروه  ميبله، زيرا با توجه به اخباري آه از برخي نهادهاي امنيتي

هاي انقالب مخملي به معناي وابسته و هدايت شده توسط آمريكا و غرب  شده است آه جنبش آنوني ربطي به پروژه

. اند دههاي راست افراطي و نهادهاي موازي صريحا و مستند مخالفت آر ايم برخي نهادها با سناريونويسي شنيده. ندارد



شكني و نقض حقوق زندانيان و  اي براي برخورد، قانون رسد مطرح آردن انقالب مخملي صرفا بهانه به نظر مي

خواهند اتهام وابستگي به آمريكا را بزنند تا زير پوشش مبارزه با دشمن خارجي و استكبار  هاي مردم است و مي آزادي

  . بر سرنوشت خود جلوگيري آنندجهاني از تحقق مطالبات بحق ملت و حاآميت آنان 

شما . آمريكا همواره دشمن درجه اول ايران بوده و هست اما تالش آردند، يك سكوت درباره وقايع ايران اتخاذ آنند

  دانيد؟  علت اين سكوت را چه مي

ها و  آموزي از تجربه دوره نئوآان ها با درس آمريكايي. آنم آه آنها خيلي هم سكوت آرده باشند من فكر نمي

اي  آفريني و بهانه افراطي آمريكا و اظهارات سنجيده با ظاهر حمايت از مردم ايران آه صرفا عاملي براي توهم راست

دانيم آه سياست جديد آمريكا، ارتباط  اي ايران است و مي داد اولويت اول آمريكا، پروژه هسته براي برخورد داخلي مي

هايي از سوي مسووالن  وري اسالمي است و اخبار محرمانه حاآي از نامهشرط با مح وگوي بدون پيش مستقيم و گفت

اند  ها در دور جديد بارها اعالم آرده بلند مرتبه آمريكا به ايران در پيش از برگزاري انتخابات است، اگرچه آمريكايي

نند و حق هم همين آ آه جنبش آنوني مردم ايران و بحران جاري يك مساله داخلي ايران است و در آن دخالت نمي

  . هاي خارجي همواره مانع بزرگي براي حرآت مردم ايران در داخل بوده است است، زيرا دخالت

  پرسم آه آيا ايران ظرفيت انقالب مخملي را دارد يا خير؟  همچنان سوالم را مي

اساسا با روانشناسي و انقالب مخملي به معني انقالب وابسته هم در درون خود يك اصطالح پارادوآسيكال است و هم 

  . معناست بنابراين اساسا انقالب مخملي به اين معنا پوچ و بي. شناسي تاريخي ملت ايران در تناقض است جامعه

  پس آنچه آه در جريان است، چيست؟ 

ك و آميز، دموآراتي شود يك جنبش مدني مسالمت آنچه آه امروز در ايران جريان دارد و تا آنجا آه به مردم مربوط مي

اي فرهيخته و متمدن  دهد آه با جامعه هايي در يك جنبش عمومي زماني رخ مي چنين ويژگي. عاري از خشونت است

اين . دهد مي» بخشش اما فراموش نكن«اي آه اصل خشونت و انتقام در آن جاي خود را به اصل  جامعه. رو باشيم روبه

  . به آن عنوان انقالب مخملي بدهند، آنها مختارندجنبش يك جنبش سبز است و اگر مخالفان آن دوست دارند 

  » ...ادامه دارد«

The continuation of the interview is not online! 

 


