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ﻧﺪای آزادی ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺋﯽ را در ﺑﺎب ﻓﺪرآﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در
اﯾﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و از ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻧﻈﺮم را
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ دﻫﻢ.
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ  » :ﻣﺎ…….ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن …… و
ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ »ﻣﺴﺌﻠﻪ« …… ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ]ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﺪرآﻟﯿﺴﻢ[ را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ
اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿّﺖ و ﻋﻤﻮﻣﯿّﺖ
آﻧﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪء ﻓﺪرآﻟﯿﺴﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪء ﻋﻤﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﻓﺪرآﻟﯿﺴﻢ ﺗﻤﺎم
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اراﺋﻪء ﻧﻈﺮ ﯾﺎ راه ﺣ ّﻞ و دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻬ ّﻢ ﻣﻠّﯽ /ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻖّ ﺑﯽ
ﭼﻮن وﭼﺮای ﻓﺮد ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ اراﺋﻪء
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ«
ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن اﺻﻞ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺖ.
از اﯾﻨﺮو ﺿﺮوری ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮات ﻋﻤﻮم را ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻀﻮ
ج  .د  .ل .ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺎب اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﻠّﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎورﻣﻨﺪ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ و آزاد
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﻪء ﮐﺴﺎﻧﯽ دراز ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ راه ﺣﻠّﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ،
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿّﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻘﻮﻟﻪء ﻓﺪرآﻟﯿﺴﻢ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴ ّﺎس ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ و ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺂﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ

دﻫﻢ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻧﻘﺶ اﻗﻮام در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﺎری اراﺋﻪء ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﺋﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻓﺪرآﻟﯿﺴﻢ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻪ دوﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
دارد.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﻣﯿﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ
ﭘﺎرﯾﺲ
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