
 با درود
بنا بر حضور آقای دکتر داریوش همایون ، نویسنده ، روزنامه نگار و سياستگر در کشور سوئد و 
شهر استکهلم و بر حسب توافق و تمایل ایشان فرصتی دست داده است تا دقایقی با طرح 

سٔواالت پيرامون مسایل سياسی ایران و جنبش سبز ، از نظریات ، دانش و تجربه ی  برخی
  بهره مند گردیم ایشان

    زاده : آقای همایون درود بر شما عالم     
  همایون : درود بر شما

که به بنده دادید از شما سپاسگزارم ضمن اینکه حضور  : پيش از هر چيز از زمانی زاده عالم
  داریممی شما را در شهر استکهلم ، پایتخت کشور سوئد گرامی

ميد " به دعوت جریان سياسی " راه سبز ا ١٠/۴/٢٠١٠ر تاریخ : آقای همایون دیروز د زاده عالم
از  ار گردید ، شما در استکهلم سوئد حاضر شدید و به عنوان یکیزو پيرامون سميناری که بر گ

سخنرنان این جریان به بيان نقطه نظرات خودتان در رابطه با مسائل جنبش سبز ، راه سبز 
ت سياسی ایران کمابيش همه ی ما شاهد آن هستيم اوضاع و احوالی که در جریانااميد و 

در مورد " راه سبز اميد " به عنوان برگزار کننده ی این سمينار توضيح  پرداختيد ، لطفا کمی
  بفرمائيد

  
بکنيم و سو  همایون : کوشش من در این بحث دیروز این بود که جنبش سبز را بهتر معرفی

ون ما همه گرایش به این داریم که جنبش سبز را تفاهماتی که هست شاید برطرف بشود ، چ
های خودمان و روی تصوراتی که خودمان از یک مبارزه ، از یک جنبش ، از یک حرکت روی تجربه

که ده است ، وهای متعدد کوششم این بکردم چنانکه در نوشته داریم تعبير بکنيم . من سعی
ت سياسی ، به هيچ یک از احرکبه هيچ یک از  نشان بدهم این جنبش سبز ارتباطی

یک حرکت تازه ایست با امکانات تازه ، با وسائل تازه  های گذشته ی ما ندارد . به کلیفعاليت
هایمان قضاوت بکنيم و بهش نگاه ، با روحيه ی تازه و اینست که باید اینرا آزاد از پيش داوری

بهش ، به جای اینکه  ک بکنيمو دو بتوانيم کم. بکنيم تا ابعادش را بهتر بفهميم ، یک 
ی  ذهنیکنند روی همان سوابق  گمراهش بکنيم چون راه حل هایی که بسياری عرضه می

اثر خواهد کرد ،  کند و در نتيجه بیمی یعار هایشخودشان هست و این جنبش را از ویژگی
این  در این جنبش سبز اميد ، می پيدا خواهد شد . نکته ی اساسیگیا دست کم سر در 

یک  یا آنکه بر گرد یک آدم ، خود جوش ، بدون رهبری ، بی است به کلی است که حرکتی
حزب و یک گرایش معين شکل گرفته باشد ، بلکه به تدریج شکل گرفته ، به تدریج حالت 
خودش را پيدا کرده ، پيام خودش را پيدا کرده و وسایل خودش را پيدا کرده ، اسباب کار 

به جای سازمان شبکه بندی  ست که سازمان ندارد ، ولیا کرده. این جنبشیخودش را پيدا 
نوین فراهم شده است که سابقه ندارد در ایران و در اجتماعی دارد که با کمک تکنولوژی 

بسياری جاهای دیگر جهان . به همين ترتيب به جای اینکه از یک فرد ، از یک رهبر فرهمند 
ر است که بعد از تاریخ مشروطه اان شکل گرفته است و اولين بپيروی بکند ، بر گرد یک گفتم

ن انقالب هم همينطور بود که نقش فرد در آن بسيار کم یران و از انقالب مشروطه ، چون آی ا
د این گفتمان ، عبل است و باال تر از همه است و نقش گفتمان درجه ی او است ، ولی

 وطهدر انقالب مشرحاال ، درست است که  ایرانیجامعه ی  برایست یتازه ا گفتمانی به کلی
جنبش سبز ما این گفتمان را به در  ی با این موضوع پيدا کردیم ، ولی، اندک آشنایی های

بينيم و این گفتمان دموکراسی ليبرال است . و باز توضيح دادم ، چون جمع بيشتر از  ل میماک
برال در مفهوم اقتصادی اش مورد کنند . ليچپ گرایان تشکيل شده بود ، که از ليبرال وحشت ن

اش بر  ب! سابقهوليبراليسم سياسی که خ اش بحث زیاد است ، ولینظر نيست و در باره 
کشد از دو هزار و چهار سال  ها و می، به آزادی ميگردد به حقوق بشر ، به حق فرد انسانی

از ليبراليسم دارند ، ندارد و به  به تصوراتی که چپ گرایان پيش به اینطرف ، و آن اصال ربطی
شود ،  دموکراسی ليبرال ، شامل سوسيال دموکراسی هم می این ترتيب و به این تعبير

  برای اینکه سوسيال
  .با تکيه بر مسئوليت بيشتر جامعه  رال هستند بعد سوسيال هستندها اول ليبدمکرات

و نکته ی عمده ی دیگر در این  ،بود که به نظرم رسيد برای نشست دیشب الزم بود  مسائلی
  بحث ، تفاوت گذاشتن ميان راه سبز اميد و جنبش سبز بود .

  
توانند تصور کنند که یک  آميزند ، به این دليل که نمیرا با هم مخلوط و در هم می تاباز این دو

و این  اش نکنند ،ه آن باالی سرش نباشند و اداره اش نکنند و رهبری جنبشی باشد و یک عدّ 
 باید ! بدون چنان رهبری و تواند اشتباه است . این جنبش اصال قدرتش در این است که می



های تاکتيکی کارش را انجام بدهد و راهش را پيدا بکند و در نتيجه گمراه نشود و دچار مصالحه
ه ؛ گزیر یک جریان سياسی دارد ، نباشد و خلوصش را حفظ بکند . برای اینکناب! وی روز که خ

ی روزانه آلوده  تواند دائماً با مصلحت اندیشینمی ، این جنبشی که بر گرد یک گفتمان است
 سی که در کشاکش دائمی است با وضع موجود ، با قدرتیک جریان سيا بشود ، ولی

از اسباب قدرت بزرگ جنبش  ها را داشته باشد . و باز یکیباید اینگونه آزادی، موجود موجود
تمایزیست که ميان " راه سبز اميد " هست با خود جنبش ( سبز ) ، و این بسيار سبز همين 

توانند فکر  نمی . ای سخنرانان  برای پاره یحت،  اصطالحبه مشکل بود دیشب ، هضمش 
یک جریان سياسی قرار بگيرد . در کنار  تواند مستقل ولی کنند که یک جنبشی می

حاال در بيرون درست متوجه نيستيم ! خواهيم شد .  ،  خوشبختانه این در ایران شده است
های حکومت که یک گذرد این است که جنبش سبز با همه ی سخت گيریآنچه در ایران می

چند صد کشته و  وقلمش هجده هزار زندانيست که در این مدت این جنبش داده است 
ن ا، زنده است و هچنهای بيشمار در گوهردشت و امسال آنها اعدامی و ترور شده و شکنجه

تش اطانکه پيام جنبش و فعاليتش و ارتبرود در سطح و امور جامعه و ضرورت ایدارد پيش می
های دیشب از دست آورد های بزرگتر اجتماعی را در بر بگيرد . یکیگسترش پيدا بکند و الیه

اقوام ایران ، به  از سخنرانان ) این جنبش توجه بکند به حقوق این بود که ( به پيشنهاد یکی
ل و در او مدنی اقوام ایران که بسيار الزم است برای جنبش و در عين ح حقوق فرهنگی

با حکومت کنونی ی کنارش " راه سبز اميد " باید آزادی عمل داشته باشد که ، چه در مبارزه 
ودم من خ وبتواند نقش خودش را داشته باشد  کردن از درون دستگاه حکومتی بازیو چه در 

 جدی این اندیشه هستم که ، راه سبز اميد باید نقش یک طرفدارانن و ارادااز هو یکی
در ایران در برابر حکومت احمدی نژاد به عهده بگيرد که به اصطالح جایگزین را ، یک آلترناتيو را 

اد به ها به فسکند ، به وضع اداره ی کارکند و انتقاداتی که به حکومت میدارد این کار را می
 سری ی دستگاه حکومتی . اینها نشانه ی آناعرضگی ی پر دامنه و سر ت سرکوبگری به بی

. به نظرم این مجموعه ی صحبت کند خودش را پيدا می راهاست که راه سبز اميد هم دارد 
  را روشن تر ببينيم با این ترتيبسبز وضع جنبش  ی بود که دیشب کردیم و اميد ورم کمیهای

  
که دیشب ( در سمينار ) مطرح شد ، خصوصأ  از مسائلی ده : آقای همایون یکیزا عالم

ن در نظر گرفته شده بود و ابحثش های اصلیاز محور از سخنرانان به عنوان یکی توسط یکی
ها اشاره کردند و در ارزیابی ن شد ، به نحوه ی گسترش جنبش سبز از مرکز به حاشيهابي

ردند که جنبش سبز آن نتيجه ی الزم و مطلوب را هنوز کسب نکرده خودشان اینطور عنوان ک
ها که دور تر از مرکز های بزرگ به عموما حاشيهاست در گسترش خودش از مرکز و از شهر

دانيم هست و تفاوت آنها بين مرکز و حاشيه را از  ها که میها قابليتهستند ، با آن خاصيت
کنيد ری دارید ؟ فکر میظکنيم . شما در این مورد چه نمیها ارزیابی بليتاو ق هاآن خاصيت
   ما اساسا در کجای راه هستيم ، در کجای کار هستيم ؟اینکه مانده و یا  چه راهی

  
شان بر اساس تظاهرات است . کجا تظاهرات رسد که دوستان ارزیابیهمایون : به نظر می

برای اینکه تظاهرات نياز به  !طوریناست ! پس جنبش سبز آنجا نفوذ کرده است . نيست ا
جه ی کنترل راش د جه ی نفوذ جنبش سبز است . باقیعوامل متعددی دارد که یکيش در

 برای اینکه شدیدتر است ، بيشتر است لیدستگاه حکومتی است که در جاهای کوچکتر خي
  یحت بدهيم ولی یتوانيم حکم قطع شناسند این است که نمیهمه ی مردم را می

گذرد و ده  جنبش سبز ده ماه بيشتر نمی اگر این حرف درست باشد ، نباید فراموش کرد که از
 های مخملیرایطی که برای انقالبدر ش ینه در شرایط آزاد و نه حت ،ماه در بدترین شرایط 

ش سبز کارش را با های آخر ، این است که ناگزیر جنبفراهم بود در این سال اروپای شرقی
وند ، نوميد مثل جنبش سبز مٔایوس نش نعالانجام بدهد . عمده این است که ف یدبا یتٔان

توانند و نتوانستند ، اینها  بيرون نباشند که بگویند خب ! رفت ، نشد ، موفق نشدند و نمی
مال بيرون است ، در درون باید با همان روحيه ادامه بدهند برای اینکه زمينه ی کار جنبش 

برای اینکه جمهوری اسالمی دستکم هشتاد درصد ؟ را فراهم است سبز فراهم است . چ
از خودش بيگانه کرده است و هر روز هم بر مشکالتش اضافه شده و  جمعيت را به کلی

برای ، برای فعاليت ، خواهد شد و این است که این زمين بسيار باروریست برای مبارزه 
که در ایران ، ما االن داریم برای اداره ی  يستئست ، تنها نيروتنها چيزیمخالفت و جنبش سبز

این مبارزه ، برای گسترش این مبارزه . باید زمان داد ، باید به جنبش سبز زمان داد ، و آن زمان 
  هم خواهد آمد

  



از روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران  و یک سال قریب به سیزاده : آقای همایون  عالم
و بهره جستن از هر ابزاری برای  یشبه کخرا بر ن مبناءومتگران گذرد ، از همان ابتدا حکمی

توانست کمک بکند به ایجاد اتحاد مردم ، به خرافه زدائی ، یمعدوم کردن اندیشه هایی که م
که در نهيات  و ذات حکومتگران و اساساً بردن مردم به آن سمتی ماهيتساندن ازشنابه ب

شناسيم  در تعریف مدرنش کمابيش همه ی ما می بتوانند آن جامعه ی شهروندی را که
 ، ضمن اینکه ما بسياری از اندیشمندانمان را از دست دادیم از ئی بکننداهنماسوق بدهند و ر

ها و مسائل ها ، فرار مغزها در زندانعدمارفته تا در جنگ هشت ساله ، گهای انقالبی  ماعدا
ت ، ماهواره ، ايت اینترنت ، ارتباطضعکنيم که ومی در کشوری زندگی یاز این دست ، از طرف

سائل از این دست در قالب ها به داخل و مخارجیهای به خارج از کشور و آمدن مسافرت
ها و اندیشه را نداشتم ، امروز با توجه به همه  ها و فرهنگمدنبين ت های ارتباطی لتعریف پ

ها مورد استفاده ی ها و کدام الگوام فاکتورکنيد کدی آن محدودیت در آن کشور بسته فکر می
مردم ، خصوصأ جوانان قرار گرفته تا با اتکا به آنها این رفتار مدرن را از خودشان نشان بدهند ، 

دموکراسی در آنها حکم فر ماست  الکه ليبر یجوامع غربی ، در جوامع بينيم که در که می
بينند تحسين ميکنند و حکم مدرن بودن این اندیشه و این می ها را وقتی مردم این حرکت

  رفتار را به مردم ما ميدهند ؟
  

به آگاهيست ! درست است  ت ، همين آسان بودن دسترسیاهمایون : همين ارتباط
از  کرده ، ولی ایرانی ل جامعهئانتلکتو می آنچه توانسته برای شکستن کمرجمهوری اسال

سال در همه ی دنيا و به خصوص در ایران که مردم  نقدر در عرض این سیآطرف دیگر 
در ها ایرانی خيلی ، تکنولوژی ، برای استفاده از آخرین ای نشان داده اند  استعداد فوق العاده

توانسته این جامعه توليد . ا اینکه محدودیت زیاد بوده است بسيار پيشرفته اند باین زمينه 
از بيرون بگيرد .  بگيرد ،را که از دست داده است جبران بکند و زیاد تر هم بکند وبکند ، هر چه 

به خصوص  زبان انگليسی ره ی ده ساله به نظرم تعداد زیادی کتاب ، ازوعالوه بر این در یک د
ایران است و از آنها  ی جامعه شناسی اصلی به فارسی که االن ذخيره ی فکری ترجمه شد

ها از این کتاب بينم با یک اشاره به یکی که من میجدی  ، هر نوشته  ازش نندکاستفاده می
همراه است . از این بابت ما هيچ نگرانی نباید داشته باشيم ، با اینکه جمهوری اسالمی 

نهایت  های تازه را بخشکاند ، مخصوصا در علوم انسانیکند که ریشه ی اندیشهمی سعی
وهایشان هم جوامع آموزند ، الگدارند و جوانها می مردم دسترسی لیو ،فشار را وارد آورده 

که گفتمان این جنبش است  آن دموکراسی ليبرال که من عرض کردمهستند ، غربی 
لش آن تکه ی احقوق بشر محدود شده است ! ليبر دموکراسی است که با اعالميه ی جهانی

فهمد و  جنبش سبز می بزرگی این توده حقوق بشر است و این را همه  اعالميه ی جهانی
بود یا در چين بود ،  بود یا در کوبا های نسل گذشته که یا در اروپا ی شرقیخواهد . الگومی

ارزشش را برای  ، یا در جامعه ی اسالمی قرن اول ، اینها به کلی اینها فراموش شده به کلی
ای هنوز از  های باریک عقب افتادهیهاز دست داده است ، حاال ممکن است ال جامعه ایرانی

ها ی مریکائآها ، مثل هند مثل اروپاییواخ مردم می توده ی اصلی ها بزنند ولیاین حرف
ماً مرگ بر آمریکا های روزگار این است که رژیم اسالمی دائاز شگفتی بکنند . یکی زندگی

بکنند . نه! زور  وند در آمریکا زندگیها چشمشان به آمریکا است که برایرانی تمامگوید و می
 جمهوری اسالمی از این بابت به این جامعه نخواهد رسيد

    
زاده : آقای همایون ، پيشتر از شما شنيده ایم که فرمودید ، انقالب پنجاه و هفت را یک  عالم

وانانی که امروز بينيم ، ج ها میدانستيد . اگر مردمی را که امروز در خيابانانقالب ناالزم می
کنند را مّد نظر  فعاليت می های دیگر اعتراضی  سبز یا جنبش ها در قالب جنبش در خيابان

کردند آیا فکر  می قرار بدهيم ، با این روحيه اگر این مردم در سال پنجاه و هفت زندگی
ت مردم است روحيا بته منظورم صرفاً بررسیزدند یا نه ؟ الدست به آن انقالب میکه کنيد می

کردند ، با توجه لقأده این کار را نمیالها که اهای این سالبدون در نظر گرفتن تجارب و مصيبت
ت ، دانش ، بينش و زاویه ی دیدی که مردم ، خصوصأ جوانان در ایران دارند فکر ابه روحي

 کردند ؟ کنيد این کار را میمی
 

داشتند و دست به آنهمه حماقت  ها را میهمایون : غير ممکن است ! که مردم این آگاهی
بيمار شده بودیم و آماده ی  سال پيش حقيقتا یک جامعه ی به کلی زدند . سیباز هم می

 ری یک جامعه بشوند شریعتیکف قهرمانان ای . و وقتی ای و هر حرف یاوه پذیرفتن هر خرافه
  نتيجه همين است که دیدیم ، وب ! معلوم است ، وخ، ل احمد و فردید و امسال اینها و آ



االن صرف نظر از تجربه ی این مدت  ش بشود خمينی . ولیای امام  شخصيت بزرگ تاریخی
من از بسياری انقالبيون سابق ، بسياریشان  که شما اشاره کردید ، نه ! امکان نداشت . ولی

 کردیمها نمیاز این کارهای امروز بودیم ، آن موقع دانستيم ، اگر آدم ام که اگر می شنيده
 

های مختلف در ایران ل حاضر شاهد این هستيم که تشکل هایی در قالباعالم زاده : در ح
رنگ و تاثير گذاری مثل کمپين یک ميليون امضا که بينيم که جریانات پر میشکل گرفته و 

افتد . که دارد می کند و کم نيستند از این دست اتفاقاتیها دارد کار میفّعاليتی است از خانم
های های مردم ، در جهشها ، نقش بانوان را کال در جریانات اخير ، در خيزشنقش خانم

ای بکنيد با آنچه که در بهمن پنجاه  جامعه ی شهروندی کنونی ایران اگر بخواهيد یک مقایسه
و ميزان دخالت و کنيد ، وضعيت بانوان را و هفت اتفاق افتاد و حواشی آن ، چگونه ارزیابی می

 بر روند جریانات ؟را تاثير گذاریشان 
 
سخت  ترین بازنده ی انقالب اسالمی بودند ، برای اینکه خيلی ها بزرگهمایون : خانم 

چه که انقالبی و بيش از همه آسيب دیدند در اثر انقالب و زود متوجه شدند پيوستند به جریان 
 ها در صف اول مبارزه با جمهوریساله خانم کرده اند . در همه ی این سی اشتباهی

 چه در سطح جامعٔه ، سطح عمومی اسالمی بوده اند ، تردید نيست ! حاال چه در دانشگاه ،
قوتش این  نقاطاز  ی زنانه پيدا کرده است ، یکی یک ویژگیاصال جامعه . اما جنبش سبز 

 ن درش فعال هستند ، زنان در همه نااست که یک عنصر زنانه پيدا شده است . نه اینکه حاال ز
ای دارد ، یک لطافتی ، یک تعادلی ، یک  ل و هوا و نگرش زنانهاح ده اند ولیوها فعال بجنبش

دانيد ، همه ی مردها یک رگه  در مردها می، ها و ای وارد این جنبش کرده اند خانممهربانی
تر کرده است . این  هم یه خرده انسانی ها راها مردزنانه دارند و بلعکس ، این تاثير خانم

کنم با زور بشود  که فکر نمیاست   عميقی استخيلی امروزی  است که جنبش خيلی
سرکوبش کرد و از بينش برد ، برای اینکه از درون روان یک جامعٔه بيرون آمده و دارد رشد 

  کندمی
  

که  کسانی خارج نشينان ، یعنیزاده : آقای همایون ، اگر بخواهيم بپردازیم به نقش  عالم
تپد و ميل  کنند و به هرحال قلبشان برای آن مملکت میمی مثل ما در خارج از کشور زندگی

کنم دارند که به هر طریقی با آن جریان همسویی و همراهی داشته باشند ، اوال خواهش می
ی که روی این جریان ميتوانند که خارج نشينان در تاًثير ترین نقشیبفرمائيد که بهترین و مفيد

اید . ؟ و پيشتر از شما شنيدم که به دو دسته تقسيم کرده چه چيزی هستداشته باشند 
ه تکليفشان مشخص است . آن سياست سازان و سياست بازان . سياست سازان که االلقأد

دارند ، فکر که در این بين سياست بازی ميکنند و قصد سٔو استفاده از جریانات اخير را  کسانی
از چه طرقی می شود که آنها را شناخت و تشخيص داد که به بيراهه می روند و که  کنيدمی

 به بيراهه می برند ؟
 

استفاده نيست ، اما این  ءهمایون : نه! حاال با این نگاه نباید نگریست به قضيه . لزوماً سو
بچرخانند . دیشب هم من  شانها که هر جریانی را به سود خودگرایش طبيعی هست در آدم

شود و همه دارند  ها دارد برداشته میبينيم که مرزما می ،این صحبت را کردم که اگر در درون
همگرا ميشوند ، به اصطالح ، نباید در بيرون این جنبش را تکه تکه بکنيم . و گفتم که در همين 

گوناگون  و غير رسمی رسمی، حاال شهر استکهلم پنج سازمان گوناگون ، پنج تشکيالت 
بيشتر نيست .  ندارد . جنبش سبز یکی کنند برای جنبش سبز و این معنی دارند فعاليت می

به عنوان پشتيبان راه سبز اميد دارند فعاليت ميکنند ،  کردم که اگر کسانی و یا مثال توصيه
کند و باید بکند ، ین کاری که راه سبز اميد در ایران دارد ماست برای اینکه آ کارشان عبث

  اینها در استکهلم 
به نظر مساله  توانند بکنند ، اینها بهتر است همان به جنبش سبز کمک بکنند . ولی نمی

که نتيجه ندارد . تمام این فرمول هایی که  خواهند شدزمان است ، حل خواهد شد ، متوجه 
توانند جمع بکنند برای  نمی رسد که عّده ی زیادی راکنند ، آخرش به آنجا می پيشنهاد می

توانيم انتخابات را به جای  است و ما نمی اینکه یک پيام بيشتر نيست و آن دموکراسی ليبرال
ری را ، یا سکوالریسم را به جای این بگذاریم ، رفراندوم را به جای این بگذاریم ، یا هر چيز دیگ

ی همه  گيرندها هست ، در بر ن بگذاریم . چون دموکراسی ليبرال شامل همه ی این حرفهای
ا دارند ما در بيرون ها ر که در ایران همه ی این خواست ها هست . در حالیی این حرف

درست ، شود جمع کرد ،  اش شاید مهم است به اسم اینکه با این همه را می يم یکیوئبگ



رون هم از بين ها در بيشود باطل خواهد شد . این است که بهتر است این مرزچون نمی ولی
  نرفت هم نرفت چون اصل کار در ایران است برود ولی

  
بندی بفرمائيد ، کنم یک جمعزاده : آقای همایون در پایان از شما ضمن اینکه تقاضا می عالم 

مقداری بفرمائيد یک خواهم تقاضا بکنم که نظر خودتان را در مورد آینده ی جنبش سبز هم می
و تشخيص قطعی که فکر نميکنم  ی که گرفته ، البته قابل پيشبينی. با توجه به سمت و سوئ

 خواهد برود را بفرمائيد ؟قل میارسد حد آنچه که به نظر می ولی باشد
 

حال و هوا و  همایون : جنبش سبز تا اینجا به مقدار زیادی از کاری که باید بکند را کرده ، یعنی
بحث مسلّط  است ، گفتمان جامعه را یعنیعوض کرده  فضای سياسی ایران را به کلی

عوض کرده است . قابل برگشت نيست به گذشته ، شکاف ميان دستگاه  سياسی جامعه را
حکومتی و مردم را پر نکردنی کرده ، شکاف در درون خود دستگاه حکومت جمهوری اسالمی 

در آینده از هر  را به حدی رسانده است که آن هم دیگر پر شدنی نخواهد بود . این است که
البته بيش از اینها پيش خواهد رفت ، در این شک نيست  و چه بر بياید جنبه ی اضافی دارد ،

انجام گرفته . از این به بعد  فرض کنيم همينجا تمام بشود هم باز کار اصلیحتی  ولی
گيخته هوشياری بيشتری الزم است و کار آگاهانه . تا کنون کار جنبش سبز ، جنبه ی خود ان

بيشتر  های معينی تکيهدر رشته ، یعنی داشته ، حاال باید یک خرده بيشتر اندیشيده بشود
خود انگيخته " به نظرم  معينی را دنبال بکنند . جنبه ی "های ای کار گذارده بشود ، یک عّده

ره دهيم ، این دیگر دو آید و انجام میهمينطوری چيزی پيش می خوبيست ، یعنی خيلیلغت 
اش شاید تمام شده است و تشکيالت هم الزم ندارد این کار منظم با نقشه به اصطالح . این 

  ه است که باید جنبش سبز از عهدهشروع شدتر به نظرم است که حاال یک دوره کار منظم 
  اش بر بياید
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