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  حميد بھشتی

  ٢٠١٧ مارچ ١٣
  

  ِمعرفی کتاب ايران جديد

  
  ِدمنيشارلوته و

ھوری اسالمی را معرفی می ِکتابی است که در نھايت شناخت و با ديدی بی طرفانه و عميق ايران جم” ِايران جديد “

اين کتاب بسياری از . من ھرگز کسی را که با اين عمق جمھوری اسالمی و انقالب اسالمی را فھميده باشد نيافته ام. کند

  .ّمعما ھا را برايم حل کرد

  :به نقل از کتاب 

  

   جلدیرو

  دين

  : نويسنده به نقل از دينداران می نويسد

  ”.يران آنقدر صدمه نزده است که جمھوری اسالمی زدهھيچ چيز به اسالم در تاريخ ا“
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منين وجود داشتند و کسانی که دين را کنار گذاشته بودند، از آن ؤپيش از انقالب دينداران و بی دين ھا وجود داشتند، م"

. ود آمده اندوجه اينھا تازه امروزه ب. کسانی که از اسالم نفرت داشته باشند وجود نداشت. دوری جسته و فرار می کردند

وجود آمده اند، در ميان قشر تازه به ثروت ه و آنھا بيش از ھمه در ميان جوانان و خانواده ھای مقرب به رژيم ب

  . رسيدگانی، که با روابط خوب و معامالت سياه به نحو فاجعه باری مرفه گشته اند

آنھا اکنون رياکاری را می کوبند، بدين . ت ريا گشته اسلۀفرزندان آنان از نزديک مشاھده کرده اند چگونه دين وسي

طريق که به شدت ضد اسالمی زندگی می کنند، با  پارتی ھای سکسی و استفاده از مواد مخدر در کنار استخرھای 

اين . بدانھا آقازاده گويند، فرزندان اشخاص باال مقام.  گرانقيمتھای تند روويالھای فخرآميز و با سوار شدن بر ماشين 

  . اما امروزه توھين آميز گشته است. ته ھا لقبی محترمانه بوددر گذش

علی رغم دين حکومتی و حتا خالف آن  زندگی شيعی ديگری . اما مانند ھمه چيز در ھمين ايران وجه ديگری نيز ھست

سالمی ايجاد نموده است، دين نيز وجوه در چشم انداز ويژه ای که جمھوری ا. وجود دارد و مردم دينی زندگی می کنند

زيرا آنچه امروزه در ايران صورت می گيرد را . گيج کننده ای را نشان می دھد که شايد فقط برای ما گيج کننده باشد

  .دينی بودن در اينجا وضعيت فردی يافته است. شيعه از پيش آماده کرده است

از دو پسر آنھا که . مادر ديندار است، پدر نيست.  در شيراز يافتمنمونه اش خانواده ايست که من! يک موزائيک واقعی

ھر دو دانشجوی رشته ھای صنعتی ھستند يکی مذھبی است و ديگری نيست و آن يکی که مذھبی است به لحاظ سياسی 

  .ِبه رژيم شديدتر انتقاد می کند

ن خبرگزاری رسمی، کارمندانی که روزه نمی در ماه رمضان حتا در کودکستانی که به نظام وفادار است مانند کودکستا

ھمه اين را می دانند، اما .  ديگری از آن نمی شود می خورندۀگيرند نھارشان را در يکی از دفاتری که آنزمان استفاد

  .کسی در باره اش حرف نمی زند

ھنگام نماز ويژه ای که در روزھای پايانی رمضان است کسانی که حضور دارند به " ليلة القدر" در شب موسوم به 

ِدر حياط مسجد يکی از محالت اعيان نشين تھران ھمسايه ھا . قرآن را به نشان احترام بر روی سرھای خود می گذارند
ه دی را که قرآن در آنھا ضبط بوده، بر سرھای خويش نھائبرخی از مؤمنين تابلت ھا. نور آبی رنگی را مشاھده کردند

  . بودند

. او می تواند از يکی از شعرای ايران الھام گيرد. خود اينکار را انجام می دھدۀ ندگی کند، به نحوھر که بخواھد دينی ز

جوانان ايرانی در اشعار او معنويتی را فارغ از .  به سرطان خون فوت کرد١٩٨٠از سھراب سپھری که در آغاز سال 

  :"ی کندی که ھر کس نماز خويش را در آن آغاز مئدنيا. شعار و ريا می يابند

  قبله ام يک گل سرخ“

 ُجانمازم چشمه ، مھرم  نور

 منۀ ّدشت، سجاد

 من ، وضو با تپش پنجره ھا می گيرم

 ”در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف
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