
خواھان دموکرات و  جمھوری جنبش گیری شکلزمان با  ھم) میالدی ٢٠٠۴( ١٣٨٣ در سال  چیست؟الئیسیته 
 ٢٠٠۵( ١٣٨۴انتشارت اختران در ایران آن را در سال  .ی تحریر درآمد به رشتهخارج از کشور در  ایران الئیک

 ٢٠٠٩( ١٣٨٨ در سال  مود ولیفازل محبه ھمت آقای  .کردتجدید چاپ  بعد نیزسال  سهمنتشر و  ) میالدی
    .یافتانتشار  در سلیمانیه برگرانده و به زبان کردی) میالدی

در تعریف و توضیح  مطالب و مباحث اساسی این کتابگذرد،  سال می ھشتبا این که از تاریخ نگارش آن تا کنون 
گر چه،  . باشند امروزی و معتبر میھمواره » سکوالریسم«ی  ھای ایرانی در باره الئیسیته و در نقد نظریه پردازی

مطالب این کتاب را  ،ای موارد در پاره ،توان با توجه به تحوالت سیاسی و اجتماعی اخیر در جھان و ایران، می
   . تر بیان کرد تر و مشروح تر، کامل دقیق

» الئیسیته«و » الئیک«ھموار ساختن راه اشاعه و ترویج ایده و مفھوم : کند اب تنھا یک ھدف را دنبال میاین کت
در ایران، در  )تئوکراسی( ساالری از یکسو حاکمیت دین در شرایطی که یاندر فرھنگ سیاسی و اجتماعی ایران

کند  مطرح می ترین و حادترین شکل مبرمبه را  در این کشور جدایی دولت و دین مسألهشکل جمھوری اسالمی، 
 ی ی گمشده حلقهتا کنون » الئیسیته«و » الئیک«ی چون ھای مقوله می توان گفت که به تقریب و از سوی دیگر

  .اند دادهرا تشکیل ادبیات سیاسی و اجتماعی ایرانی 

ھای جدایی دولت و دین و با رواج  به افکار و نظریه سیاسی و جوانان -فعاالن اجتماعی فزایندهآوری  امروز، با روی 
الئیسیته کتاب رسد که  به نظر می ،یاسی و روشنفکری ایرانی سی در جامعه نسبی ایده و مفھوم الئیسیته

  .ھدفی که برای خود قرار داده بود نزدیک شودای به  توانسته باشد تا اندازه چیست؟

 واردِ  ،...چون دموکراسی، تئوکراسی،مدرنیته ی، در کنار دیگر مفاھیمهامروزبیش از پیش  »الئیسیته«و  »یکئال«
  . دنشو اجتماعی ایرانیان می سیاسی و گفتمانو  ادبیات

  .است ساالری دین، فلسفی و عملی در مبارزه با نظری  سالحی» الئیسیته«

  !گردد ایران سرنگونی نظام جمھوری اسالمیقیام مردم برای پرچم باشد که 
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