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همنشــين خوب ،از تنهايى بهتر اســت و تنهايى از همنشين بد
بهتر است.
امالى (طوسى) ص 535

پیتر سلیمانیپور طراح گرافیست و نوازنده سازهای بادی در آرامستان مسیحیها به خاک سپرده شد

با خودش به صلح رسیده بود

نــــگاره

بودجه ایمنی کافی نیست
و تلفات رانندگی رو به افزایش است

سهیل محمدی

مــن از ســالها پیــش در
نشســتها و دیدارهــای
یـــــاد
دوســتانه ،چنــد بــاری بــا پیتر
ســلیمانیپور دیــدار داشــتم.
پیتــر در همــه ایــن دیدارهــا
بســیار گــرم و توأم بــا آرامش
رفتــار میکــرد و انــرژی
مثبــتاش کامــاً بــه دیگران
مسعود شعاری
آهنگساز
منتقــل می شــد .مــا در ایــن
دیدارهــا از موســیقی و هنــر
میگفتیــم .بــه جــرأت میتــوان گفت ،او در شــمار
هنرمندهایــی بــود که با خویــش و دیگری به صلح

رســیده بــود .هنرمنــدی خــاق و آزاده بــود و بــه
آزادی اندیشــه در عرصه هنر عمیقاً اعتقاد داشت
و بازتــاب این نــگاه را میتوان در آثــارش هم دید.
هنر را زبانی برای پیوندهای انســانی میدانســت و
در زندگــی و آثــارش ایــن دیدگاه را دنبــال میکرد.
او موســیقی را برای آن حالت درونی و معنویاش
میخواســت و برخــاف بســیاری کــه بیشــتر اهــل
خودنمایــی و نمایــش هســتند؛ او چنــدان در پــی
تبلیغــات و مطــرح کــردن خــودش نبــود و وجــوه
معنــوی موســیقی برایــش بســیار اهمیت داشــت
و ایــن حــس تعالــی و نــگاه معنــوی در زندگیاش
جــاری بود .پیتــر ســلیمانیپور ،ســازهای مختلفی

را مینواخــت و درک خوبــی از موســیقی
ملل داشــت و همینطــور اشــراف خوبی به
موســیقی جز داشــت .سلیقه موســیقی مان
بــه هــم شــباهت داشــت و مــن کارهایــش
را دنبــال میکــردم و اجراهایــش را گــوش
مــیدادم .او گرچه بر تکنیکها مســلط بود،
امــا چندان در بند تکنیک نبود و بیشــتر متأثر
از حــس و عاطفــه کار میکــرد و بــرای همیــن
کارهایش بسیار عاطفی و تأثیرگذار است .پیتر
یک نوازنده بســیار خوب بود .درگذشــت او را
بــه خانــوادهاش و جامعه موســیقی تســلیت
میگویم .یادش گرامی

مرتضی آوینی در گفتوگو با اکبر نبوی در سالروز تولد راوی «روایت فتح»

رهیدگی از زندان عنوانها و برچسبها
روایـــت

به بهانه  21شهریور روز ملی سینما

چالشهای سینمای ایران

عمــده چالــش و مشــکل ســینمای
یادداشت
ایران در مقطع کنونی مدیریتی است
شفاهـــی
و بازتــاب ایــن بحــران را میتــوان در
سطوح مختلف ســینمای ایران دید.
از آن جمله تنزل کیفی و خالقانه آثار
ســینمایی بویژه در عرصــه کمدی را
هم میتوان از همیــن منظر دید .در
ابوالحسن داوودی
شرایط اجتماعی – اقتصادی کنونی
کارگردان
طبیعــی اســت آثــار ســرگرمکننده
و کمــدی بیــش از دیگــر گونههــای
سینمایی مورد توجه مخاطبها قرار گیرد تا شاید کمی آالم،
اندوه و فشار مخاطب تسکین پیدا کند و بههمین اعتبار مردم
از این دست آثار استقبال میکنند و بالطبع در این آثار مالک
عمل نــه ارزشهای خالقانه و ســینمایی بلکــه معطوف به
اقبال و توجه مخاطب است و از اینرو هرچه پیشتر میرویم
ت آثار نازل میشود و فیلمها به سمت ابتذال میروند؛
کیفی 
منظورم از «ابتذال» بیاعتنایی کارگردانها و عوامل مختلف
این دســت فیلمها به ارزشهای زیباییشناســی و خالقانه و
هنری اســت و عموماً در ســطحیترین شکل ممکن کار را به
انجام میرســانند .منتها این «ابتذال» پدیده تازهای نیست،
مســأله امــروز و دیروز نیســت .بیتوجهی مدیریــت دولتی و
خصوصی و نظام صنفی ما به اقتصاد ســینما عمالً کار را به
اینجا رسانده است و استمرار این وضعیت وضع را بدتر هم
خواهد کرد .عمده آثار ســینمایی ایران ،محصول شــرکتها
و نهادهــا و افــراد تکمحصولــی اســت .فقدان تنــوع در آثار
شــرکتهای فیلمســازی و پرهیــز از ریســک و محافظهکاری
مفرط صاحبان ســرمایه و تهیهکنندهها دست به دست هم
میدهد تا تولیدکنندهها اعم از شــرکتها و نهادها و افراد به
فکر بیشــترین انتفاع مالی باشند؛ بنابراین مسیرهای تجربه
شــده و کــم و بیش جــواب گرفتــه را دنبال میکننــد .عمالً با
ایــن رویکــرد و مشــی تولید آثار ســینمایی به قهقــرا میرود.
ســینمای مــا توانایــی تولیــد ســازمانیافته را نــدارد و در این
ســالها ســینمای ما نتوانســت صنعتی شــود ،کمپانیهای
بزرگ فیلمســازی شــکل بگیــرد و این کمپانیهــا بتوانند در
زمینههای مختلف ســرمایهگذاری و تولیــد اثر کنند و مبتنی
بر استانداردهای جهانی آنها را دستهبندی و عرضه کنند .بر
همین اساس عمده توجه معطوف به سینمای کمدی نازل

شد و رغبت برای تولید در این عرصه بیشتر شد و عمالً توازن
تولید در سینمای ایران بهم ریخت .این هم نباید از نظر دور
داشت که همه آثار سینمای کمدی هم با کامیابی و موفقیت
همراه نبود و از میانشــمار زیادی آثار تولیدی در این عرصه
معــدود فیلمهایــی در فــروش و جلــب مخاطــب موفــق
میشــوند و بخش عمــده آثار با شکســت روبهرو میشــود و
چالشی به چالشهای اقتصاد سینمای ایران اضافه میشود.
دو بخــش مدیریــت دولتــی و مدیریت خصوصــی و صنفی
سینمای ما در رقم خوردن و شکلگیری این وضعیت سهیم
هســتند و هر یک از این بخشها به نحوی مانع شــکلگیری
صنعت ســینما و فعالیت کمپانیهای بزرگ فیلمسازی با
اســتانداردهای جهانی شدند .بیشــتر از مدیریت خصوصی،
نهادهای دولتی مانع شکلگیری کمپانیها ،سینمایی شدند.
ســالها پیش من با تأسیس «سینماگستر» تالش کردم این
ایده را محقق کنم و کمپانی فیلمســازی را ســر و شکل دهم
اما آنقدر از طرف بدنه ســینما و نهادهای مدیریت دولتی با
چالش و ســنگاندازی روبهرو شــدم که عمالً عطای آن را به
لقایش بخشیدم و پس از چندی ناچار به تعطیلی آن شرکت
شــدم .همچنین رانتهای اقتصادی دولتــی به جریانهای
خاص در ســینما و ورود پولها و ســرمایههای مشــکوک هم
از دیگر چالشهایی اســت که اقتصاد ســینمای مــا را تهدید
میکند و عمالً مانع شــکلگیری یک نظام اقتصادی شفاف
و سودده در ســینمای ایران میشود .تعلل نهادهای صنفی
ســینمایی و بیاعتنایــی نهادهای دولتی در برخــورد با رانت
و ســرمایهگذاریهای مشــکوک ،نظــم و نظــام اقتصــادی
سینما را در هم ریخته است و بیش از اینکه وضعیت کنونی
صدمههای جبرانناپذیری را به اقتصاد سینمای ما وارد کند
باید با این پدیده ها برخورد شود.

ëëاستقبال از حذف ستاره
مصوبــه دولــت در حــوزه ســنجش و
مجازستان
پذیــرش دانشــجو که بر پایــه آن هیچ
فــردی را نمیتــوان به عــذری غیر از نداشــتن صالحیت
علمــی از آمــوزش محــروم کــرد ،بــا اســتقبال گســترده
کاربــران فضــای مجــازی مواجه شــد .برخی کاربــران به
ایــن نکتــه اشــاره کردنــد که ســالها وجــود دانشــجویان
ســتاره دار تکذیــب میشــد ،امــا اکنون ایــن افــراد با این
عنــوان در رســانهها معرفی میشــوند .برخــی کاربران از
اینکــه بــا نهایی شــدن این مصوبــه دیگر افــراد به صرف
عقایــد از تحصیل محــروم نمیشــوند ،آن را گام مهمی
در ســالهای پس از انقالب توصیــف کردند که بزرگترین
تــاش بــرای حل مســأله محرومیــت از تحصیــل پس از
انقــاب اســت .یــک کاربــر یــادآور شــد که حــق تحصیل
شــهروندان از ابتداییتریــن حقــوق انســانی محســوب
میشود و نباید مورد تهدید و محدودیت قرار گیرد.
ëëتکرار انتخابهای غلط
یک کاربر فضای مجازی نوشــت :اگرچه گروههای شــیعه

در عراق پیمان مودت خود را با امریکاییها در لندن امضا
کردهاند ،اما نتیجه کارشان بهنام ایران ثبت میشود .این
اتفاق محصول ندانســتن قواعد بازی منطقهای از ســوی
ایران و تکرار در انتخابهای غلط است.
ëëاولویت ،نظارت استصوابی نیست
یکــی از کاربــران فضــای مجــازی نوشــت :تــاش بــرای
حذف نظارت اســتصوابی نه بســرعت نتیجــه میدهد و
نــه راه حل مســائل عاجل کشــور اســت .بدنــه اصالحات
بایــد از نمایندگانــش بخواهــد بــا تمــام تــوان بــرای حل
سیاســتهای غلط و فساد بکوشــند و فرصت را از دست
ندهند.
ëëروزنامه نگاری پرخاشگرانه
یــک کاربــر فضای مجــازی نوشــت :بدون توقــف و درک
روزنامه نگاری انتقادی ،وارد روزنامه نگاری پرخاشگرانه
شــدهایم کــه پیامدش بــرای جامعه بــا کمتریــن بهره از
دموکراســی و آزادی صرفــاً از دســت رفتن همــان اندک
دستاوردهاست .نشانه آن هم فحاشی بیشتر ،ماله کشی
و مزدوری است.

محسن بوالحسنی

اسوه عزت
و الگوی فخر مسلمانان

خبرنگار

 ۲۱شــهریور  ۱۳۲۶در شهر ری تهران ،پسری
بهدنیــا آمد بهنــام «کامــران» .کامــران دهه
چهــل ،بــا مرتضای ســالهای انقــاب فرق
بسیارداشت؛گذشتهایکهمسکوتماندنش
برای برخی جای سؤال و بحث دارد .ابراهیم
حاتمیکیا سالها پیش در «شهروند امروز»
نوشته بود« :آیا کسی مرتضی قبل از انقالب
را میشناســد .آنانــی کــه در آن دوران بــا او
حشرونشــر داشتهاند از مرتضی تثبیت شده
بعــد از شــهادتش راضیانــد؟» و دختــرش
توگویــی میگوید«:آوینــی
کوثــر نیــز در گف 
خــوب ،آوینــی مــرد ه اســت ».بــا اینهمــه
مرتضــی آوینی در آســتانه انقــاب ،منقلب
شــد و آوینــی دیگری شــد که ایــن آوینی نیز
البته بســیار نامآور ،قابل احتــرام و قابل باور
است .اکبر نبوی روزنامه نگار و منتقد سینما
شناخت مکتوب و بصری بسیار خوب و البته
بــهدور از شــعارزدگی نســبت به او و ســلوک
شخصیتی و فکریاش دارد .به بهانه سالروز
تولــد راوی «روایــت فتــح» بــا نبــوی به گپ
کوتاهینشستیم.
ëëســیر تحول شــخصیت مرتضــی آوینی را
پیش از انقالب و پس از انقالب از چه منظری
میشود تحلیل و بررسی کرد؟
اگــر بخواهــم به ســؤال شــما بــا مصداق
پاســخ بدهــم بایــد از یــک شــخصیت دیگر
مثــال بیاورم تا منظورم بهتر دریافت شــود.
جــال آلاحمــد آنطــور کــه از بطــن و متن
نوشــتههای خــودش میآید در خانــوادهای
روحانــی متولد میشــود امــا همــان ابتدای
جوانی جذب جریان مارکسیســتی میشــود
و اتفاقــاً بــه رتبههــای بــاالی تشــکیالتی نیز
میرســد و تــا اینجا در ســالهای بعــد از این
جریــان منفک میشــود و ابتدای دهه چهل
به ســفر حج مــیرود .چند روز پیش از ســفر
توگویــی مفصــل بــا
بــه عربســتان در گف 
چهرهای مثل شمیم بهار و آیدین آغداشلو
کــه در یک کتاب نیز جمع شــده ،درباره این
انقالب درونی میگوید .جالل در این مســیر
یک صیرورت خیلــی آگاهانه و عقالنی دارد
کــه طی آن از مذهــب روی میگرداند و بعد
دوباره به مذهب رجوع میکند و این مســیر

اکبر نبوی

کامالً آگاهانه و براساس یک باور شکل گرفته
است .درباره آوینی هم وضع به همین منوال
است .آوینی هم مثل جالل یک صیرورت و
شــدن دائمــی را تجربــه میکنــد و بیتردید
براســاس این آگاهی مســیر و روند را ســپری
میکند .آوینی طبق آنچــه از او خواندهایم و
دیدهایم تحوالت فکری و معنویاش نتیجه
بروندادههــای اوســت کــه کامــاً بــر مبنای
یک تفکر ،معرفت ،خرد ســنجشگر و البته
بشدت سختگیرانه شــکل گرفته است .او در
مقطــع انقالب خــودش نیــز دچــار انقالبی
درونــی میشــود و بــه همیــن دلیــل اســت
وقتــی در احــوال فکــری و عملــیاش تأمل
میکنید میبینید که او ،بیانش ،گفتههایش
و نوشتههایش کامالً مطابق عملش بود .چه
زمانی که سوره را منتشر میکرد و چه زمانی
که انواع مستندها را میساخت .او انقالب را
گوهر عدالتخواهی میدانست و به همین
دلیــل مســتندهایش اصــوالً روایتــی بــود از
اقشــار زخم خورده و محــروم؛ یا روایتهای
درخشــانش از جنگ .او در همه اینها گوهر
عدالتخواهی را جســتوجو میکند .آقای
آوینــی واقعاً یک حکیم بــود که آنچنان این
ت را بــه احســاس آمیختــه نمیکرد.
حقیقــ 
اگر چه او شــاعر و داستاننویس بود و قلمی
بســیار درخشــان داشــت و از متنگفتارهای
مستندهایش نیز این مسأله مشخص است
اما هدف او چیزی دیگر بود.
 ëëآنطور که قبالً گفتهاید آوینی را یکی دوبار
توگــو و حرف با
دیدهایــد و یکبــار پــای گف 
او نشســتهاید .بهنظر شــما آوینی از چه طیف
فکــری میآمــد و آیا اصــوالً ذیل نــام حزب و

مرتضی آوینی

جریان خاصی قرار میگرفت؟
یــک نکتــه اینکــه او بــا روشــنفکران
میانــهای نداشــت و از این نــام و عنوان هم
پرهیــز میکرد البته به نظر من روشــنفکری
فضیلــت اســت و آنچــه او از آن پرهیــز
میکــرد روشــنفکرنمایی بــود .شــناختی که
من بهواســطه دیدارهای مختصر با او دارم
و بیشــتر از مطالعه درباره او شــکل میگیرد
این را میگوید که او سلوک و مسیرش قابل
مشــاهده و لمس است .این ســلوک در آثار
او بــه وضــوح قابــل درک اســت .مرتضــی
آوینی یک روشــنگر عدالتخــواه معتقد به
مبانی انقالب بود اما گوهر عدالتخواهی و
انتقادیاش را هرگز از دســت نمیداد .مثالً
فکر میکنم اگر او امروز بود ،شاید همچنان
نســبت به فاصلههــای طبقاتــی موجود در
جامعــه معتــرض میشــد .هر کســی امروز
بخواهد او را مصادره کند و به جناح و دسته
و حزبی منتســبش کند بیشک اشتباه کرده
اســت .اساساً نمیشــود یک متفکر و حکیم
را در قالــب و محدودیتهــای اینچنینــی
تعریف کــرد .جناحهــای سیاســی تفکراتی
پراگماتیســتی دارنــد و یــک حکیــم بــا ایــن
تفکــرات فاصلههــای عقالنی پیــدا میکند.
آوینی به این مســائل نگاهی متفکرانه دارد
و نه پراگماتیســتی .آقا مرتضی به زعم من
بــه مفهوم دینــی کلمــه معتدل بــود .البته
تندرویهایــی هــم داشــت ماننــد بســیاری
دیگــر کــه امــروز تندرویهایــی دارنــد .امــا
تندرویهــای او برآمــده از یــک شــکل تفکر
آگاهانه بود و نه حزبی و جریانی و...مرتضی
بیتعارف بود و جز به تأمل حرف نمیزد.

نگاهی به مجموعه تلویزیونی دشمنی به کارگردانی رایان مورفی

علیه دیگری

حماسه عاشورا
به روایت عالمان دین()2

«دشــمنی»؛ ایــن هــم خالصــه و تــم
ســریال« »feudاســت و هــم نامــش.
سینــما
داســتان  feudتقریبــاً واقعــی و درباره
دو بازیگر زن سینماست .بتی دیویس
و جوآن کرافورد که هر دو از ستارههای
دهههــای ســی و چهل هالیــوود بودند
و براســاس پارهای حــرف و حدیثها،
همیشــه بــا هــم رقابــت داشــتند و
یگانه خدامی
خبرنگار
رقابتشــان هم رقابت سالمی نبوده.
ســریال «دشــمنی» داســتان ایــن دو
بازیگــر را روایــت میکنــد .زمانــی کــه هــر دو بازیگــر دوران
طالییشــان را پشت سر گذاشتند و جایشان را به ستارههای
تــازه وارد و خــوش آب و رنــگ دادنــد .هرچنــد هیــچ یک از
ایــن دو بازیگر اصالً این را قبول ندارند و تمام تالششــان را
میکننــد تا از ســر زبانها نیفتنــد و همچنان
جایــزه بگیرنــد و مــردم بــرای دیدنشــان
صــف بکشــند و عکسهایشــان روی جلــد
مجلههای ســینمایی باشــد .دشــمنی بتی و
جــوآن دقیقــاً در همین دوران در ســریال به
تصویرکشیده شده است مخصوصاً زمانی که
هر دو برای بازی در فیلم «بر بیبی جین چه
گذشــت؟» قرار اســت کنار هم قــرار بگیرند.
در دو فصل ســریال «دشــمنی» و در حاشیه
ایــن دشــمنیها و ماجراهایــش بســیاری از
داســتانهای هالیــوودی را میتوانید ببینید.
شــخصیتهای بــزرگ و تهیــه کنندههــای

مشــهور مثل جــک وارنر که تقریباً چهرههای واقعیشــان به
تصویر کشیده شده اســت .سریال از پاپاراتزیها ،زد و بندها،
زرق و بــرق و بیــش از همه بیرحمیهــای هالیوود میگوید.
البتــه داســتان فقــط در ســینما نمیگذرد و زندگی شــخصی
این دو بازیگر هم بخشــی از داســتانهای «دشــمنی» است.
زندگیهایــی کــه تحت تأثیر ســینما قــرار دارد و انــگار بدون
هالیوود بیمعناست« .دشمنی» بیمالحظه و صریح است
و داســتانش را هــم بیهیــچ لکنتــی تعریــف میکنــد .بــرای
بیان قصهاش رعایت شــهرت و چهــرهای را که از بازیگران و
تهیهکنندگان و کارگردانان هالیوودی ســاخته شده ،نمیکند
و ابایی ندارد که بدجنســیها ،بیرحمیها و توطئههای آنها
را به تماشــاچیهایش نشــان دهد .برایش هم مهم نیســت
چقــدر تصویــری کــه میبینیــد دلتــان را میزنــد .همین هم
جذابش کرده و اگر دو فصل ســریال را داشته باشید وادارتان
میکنــد پــای آن بنشــینید و قســمت پشــت
قســمت ببینیــد تــا تمام شــود! شــاید قصه
کمــی زنانه بــه نظر بیاید اما دشــمنی کردن
و پشــت صحنههــای هالیــوود دیگــر زنانه و
مردانــه ندارد .بهتر اســت با ایــن ذهنیت به
تماشای آن ننشــینید Feud .را رایان مورفی
کارگردانی کرده و سوزان ساراندون در نقش
بتی دیویس و جســیکا النگ در نقش جوآن
کرافورد بازی کردهاند .بازی هر دو هم بسیار
عالی اســت .به همین دلیل هم این ســریال
در ســایت  IMDBدر فهرســت ســریالهای
برتر قرار دارد.

قــرآن کریم اگر در هر عصری به صورت
انســان کامــل درآیــد ،در دوران امــام
آییـــن
حســین(ع) بــه صــورت آن حضــرت
متمثــل میشــود و اگــر امــام معصــوم
هــر دورهای به صورت یــک کتاب مدون
درآید ،میشــود قــرآن حکیــم .بنابراین
هیــچ حقیقتــی در ظاهــر یا باطــن قرآن
آیتاهلل عبداهلل
یافت نمیشود ،مگر آنکه امام معصوم
جوادی آملی
آن را یافته اســت و هیچ وصف یا فعلی
برای امام معصوم ثابت نمیشود ،مگر آنکه منبع اصلی آن
در قرآن کریم ثبت شده است.
ëëخالصه هویت امام حسین(ع) را میتوان چنین ترسیم کرد:
 .1آن حضــرت همتــای قرآنــی اســت کــه نــه تنهــا وریــث
ُص ُحف گذشته است ،بلکه ُمهیمن بر آنهاست.
 .2وارث همــه انبیا و اولیایی اســت که مأمور نهضت الهی
بودهانــد؛ لذا هنــگام خروج از مدینــه آیهای را تــاوت کرد که
یــادآور خروج حضرت کلیم از مصر بــود و زمان ورود به مکه
آیــهای را قرائــت کرد کــه تذکــره ورود حضرت موســی(ع) به
مدین بود و در بین راه کربال جریان شهادت حضرت یحیی و
بریدن سر او را به خاطر میآورد و...
 .3پیوند ویژه با خاتم پیامبران داشت که در مقطع هبوط
ت آفرین «أنا من حســین» بود و در
نبوت ،مســتحق لقب عز 
ٌ
«حســین
مقطــع صعــود امامت ،شایســته وصــف افتخارآور
منی» میشد.
چنیــن انســان عزیــز و فاخری کــه مظهر تام ایــن دو نام از
نامهای مبارک الهی است ،میتواند اسوه عزت و الگوی فخر
ملت مســلمان و امت متدین باشــد و بر جامعه عزتمدار و
فخرمحور الزم اســت که در تمام شئون علمی و عملی به آن
امام همام اقتدا کند.
ëëتحلیل اوضاع سیاسی عصر حسینی:
بررســی اسوه بودن ساالر شــهیدان(ع) که مصباح هدایت
و ســفینه نجات اســت ،بدون تحلیــل عمیق تاریخــی اوضاع
سیاســی عصــر آن حضــرت ممکن نیســت؛ زیــرا نهضتی که
فــروغ آن همــاره بر تــارک تاریــخ میتابــد و همــه معادالت
ریاضــی را نادیــده میگیــرد و رهبــر آن جنگ خونیــن نابرابر
را تحمــل میکنــد و با همــه اعضای خاندان وحــی و نبوت به
اســتقبال آن مــیرود و قیامــی که صفحه غابــر و صحنه قادم
را به دســت نسیان میســپارد و سالف و آنف را در پیشگاهش
بــهکرنــش وا مــیدارد و باالخــره اســام «نبویالحــدوث» را
«حســینی البقــاء» میکند ،حتمــاً دارای ابعــاد عریق علمی،
فقهــی ،حقوقی و ســرانجام سیاســی اســت .عناصــر محوری
سیاست سیاه اموی عبارت بود از:
1ـ تفکیــک قــرآن از عتــرت کــه ســهمگینترین ســانحه
سیهرویی امویان محسوب میشود.
2ـ بعــد از تفکیــک ایــن دو از هــم ،هــر کــدام را جداگانــه
ُمثلــه علمــی کردن؛ به ایــن وضع که تهمــت تحریف قرآن از
یکســو و تصدی تفســیر آن به رأی از ســوی دیگــر و حمایت
از تــز منــع تدویــن حدیــث از ســوی ســوم و جعــل احادیث و
ل بیت عصمــت ،بویژه حضرت
نشــر شــفاهی آن در قدح اه 
امیرمؤمنان(ع) از ســوی چهارم و نشــر اخبار منحول در مدح
دســت انــدرکاران ســقیفه و ترویــج ضمنــی آل ابیســفیان و
مانند آن از سوی پنجم.
3ـ تبدیــل خالفــت بــه ســلطنت و نبــذ مآثــر و طــرد آثــار
پربرکت امامت و التزام به لوازم منحوس سلطنت.
4ـ تبدیل اسالم ناب به جاهلیت مستور و گاهی مشهور.
5ـ احیــای بدعــت و اماتــه ســنت در تمــام شــئون فردی و
اجتماعی ،به طوری که اســتقالل امت اســامی به اســتعباد،
اســتثمار ،اســتبداد ،اســتحمار و اســتعمار مبدل شــد ،حریت
آنان به رقیت تبدل یافت ،تمامیت ارضی آنها به گستره کفر،
الحاد و نفاق درآمد.
6ـ ایجــاد اختــاف و شــکاف میــان مــردم و اهــل بیــت
عصمــت(ع) از یک ســو ،دامــن زدن به شــقاقهای فراموش
شــده کهن ،مانند آنچــه بین اوس و خزرج بود از ســوی دیگر،
حمایــت از نژادپرســتی و قبیلــ ه گرایی جاهلی از ســوی ســوم
و باالخــره در قبــال نــدای اتحــاد و اعتصام عمومــی به «حبل
اهلل» ،نعــره «منــا أمیــر و منکــم أمیــر» را تکرار کردن و شــعار
مشئوم فرعونی «قد أفلح الیوم من استعلی» را تبلیغ نمودن
و اقتصاد کشــور را به پای سیاست ســلطه اموی تضحیه کردن
و بنی هاشــم را از حقوق مســلم آنان محروم نمودن و صدها
مصائــب و متاعب دیگر که عرصه زندگی را بر آزادمنشــان به
صورت قفس آهنین در میآورد ،محصول آن بود.
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