ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺳﺎل  ٢٠٠۴) ١٣٨٣ﻣﯿﻼدی( ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪ .اﻧﺘﺸﺎرت اﺧﺘﺮان در اﯾﺮان آن را در ﺳﺎل ٢٠٠۵) ١٣٨۴
ﻣﯿﻼدی( ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﺖ آﻗﺎی ﻓﺎزل ﻣﺤﻤﻮد وﻟﯽ در ﺳﺎل ٢٠٠٩) ١٣٨٨
ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺑﺮﮔﺮاﻧﺪه و در ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازیھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎرهی »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« ھﻤﻮاره اﻣﺮوزی و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮ در ﺟﮫﺎن و اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان ،در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﻣﺸﺮوحﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ھﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ :ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ راه اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪه و ﻣﻔﮫﻮم »ﻻﺋﯿﮏ« و »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ«
در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦﺳﺎﻻری )ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ( در اﯾﺮان ،در
ﺷﮑﻞ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺒﺮمﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪھﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﻻﺋﯿﮏ« و »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﻠﻘﻪی ﮔﻤﺸﺪهی
ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
اﻣﺮوز ،ﺑﺎ رویآوری ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﺑﺎ رواج
ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺪه و ﻣﻔﮫﻮم ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
»ﻻﺋﯿﮏ« و »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻣﺮوزه ،در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،...وار ِد
ادﺑﯿﺎت و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺳﻼﺣﯽ ﻧﻈﺮی ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﻦﺳﺎﻻری اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد!
ﭘﺎرﯾﺲ
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