
 »يگوساله سامر«
  !! استبداد و ارتجاعديبازتول

  
: تحت عنوان"! ی اژهيخبر و" خود وري شهر١۶وزارت اطالعات، در شماره ! ی رسمري ارگان غهان،يروزنامه ک

 ی گردانندگانش، شورایتي و شاکله شخصیشگي هموهيدرج کرده و به ش"! مي بسازی گوساله سامرميخواه ی مديپول بفرست"
 نفاق و یشگي همیها  کرده، به باد دشنام و بهتانیاري ی اتهام که از هموطنان همفکر تقاضاني جرس را به اتيسا ی گذاراستيس

  ! گرفته بودگانگاني به بیوابستگ
 

 دارد و نه ی به پاسخگوئیازياند، نه ن دهياند ترمز و فرمان بر  اعالم کردهحًاي که صری کسانهي از ناحی اتهاماتنيچن
 اما د،يافزا ی و افتخار نمی جز اعتبار اجتماع،یونيزي تلویها رود، بلکه همچون مصاحبه ی روها مادهي گرفتن پري جز زیانتظار
 ی از اسالم و فرهنگ قرآنانيهاني و به خصوص نسل جوان، که با عملکرد امثال کی عادمردم یکنم برا ی که گمان نمیاز آنجائ

 بدهم تا معلوم شود نهي زمني در ای دانستم شرح کوتاهديان روشن باشد، مفچند" یگوساله سامر"اند، موضوع  فاصله گرفته
 ؟! اندده گوساله را ساخته و باال برني ای هستند و چه کسانیها چه کسان"یسامر"

 
به " گاو "لمي که فی کسانستند،ي حرمت قائل نني ها به ای دارد، تنها هندخي تاری به درازای قداست گوساله، قدمتقصه

 ما در طول اني روستائی و برکت چگونه با زندگري موجود پر خنيدانند ا ی بودند، مدهي را قبل از انقالب دی مهرجوئیانکارگرد
 !کرده است یتر از مرگ فرزندشان جلوه م  دردناکشان، بعضًا  خورده و چرا مرگ گوسالهوندي پخيتار

 

 سراسر نعمت بود، به واني حني همیها ته به فرآوردهها وابس زقرنيدر مصر ن" لي اسرائیبن"ري و اسري قوم فقیزندگ
ودستور ) ٩٣ بقره - قلوبهم العجل یواشربوا ف! (دهي عشق گوساله را در دل خود نوشدي شدی قرآن، با تشنگري که، به تعبیا گونه

 .انداختند ی مقيبه تعو! یلي اسرائی بنیها را به بهانه) ی وابستگني با اابلهو چه بسا مق( گاو کي ذبح یخداوند برا
 
 آنان سخت گره یائي با منافع دنزي که در اعماق فکر و فرهنگ آنان رسوخ داشت، و نیمل  دارشهي ری وابستگنيچن

 در اني که پس از غرق شدن فرعونیبه طور. رفت ی به شرک به شمار مدي از توحی در حرکت ارتجاعیخورده بود، عامل مهم
 به لشاني مقدس، فني سرزمی به سوري قوم، در مسني نشده بود که اک آنان خشی آزادیا، هنوزامضلياسرائ ی و نجات بنايدر

 یا  مجسمهزي آنها نی خواستند برا)ع(یپرست مواجه شدند، از موس  قوم بتني که با اولني، و همآرد هندوستان ادياصطالح به 
 ؟ )!١٣٨اعراف(مانند آنها بسازد 

 
 واطالعات ی سطحی سوادايکه گو" یسامر. "شود ی و مطرح مدهي است که فهمی فرهنگنيدر چن" یگوساله سامر"

 یبي استفاده کرده  و در فرتي در کوه طور، از موقع)ع(ی ده روزه موسابي داشت،  با غهودي عتي از شری مختصرینيد
 به گوساله دي شدليرا، که تما   آنانی فرهنگ باستانان،يازجواهرات مصادره شده فرعون! ی طالئیا  با ساختن گوسالهز،يآم شرک

 ! کردیدي توحی خداپرستنيگزي را جای و ملی مادی کرد و عادتديبود، بازتول
 

اهللا اکبر و الاله االاهللا : ی بود، با شعارهالياسرائ ی بنی رهائی برا)ع(ی موسامي همچون قیدي توحی حرکتزي ما نانقالب
اما در . مينداشت" گوساله" به یما تعلق قلب.  راندروني آنرا بباني پشتیها  ساله را در هم شکست و ابر قدرت٢۵٠٠نظام سلطنت 

) در خانه ومدرسه و اداره( ما ی و اجتماعی سال در مناسبات فرد٢۵٠٠در طول " ی و شخص پرستیخياستبداد تار"عوض، 
 !مي انسان وار داشتیهائ رسوخ کرده بود و گوساله

 

تر  قي عمی متفاوت، اما باطنیتربا ظاهر تر و گسترده ی بار قوني و اگر،يارد بی استبداد و شخص پرستبي ترتني ابه
 .دي گردنيگزي شکل استبداد است، جاني بدتریني که به قول عالمه نائ،یني شد و استبداد دیبازساز

 
کوهمند را ش" یهمگرائ"آن ..." حزب فقط حزب اهللا : "شد و شعار" همه بامن" به لي، تبد"همه با هم: "وهي شی زودبه

 . است مبدل کرددهي امروز  انجامی که آثارش به تفرقه مثال زدن،یبار فضاحت" یواگرائ"به 
 
اند که جنبش   گوساله را ساخته و باالبردهني اشتري بی که چه کسانستي نهاني کسندگاني  سئوال از نوني ای جااي آنکيا

  ؟! کندنهينان ارزنده خود را هز همه جان جواني آوردنش اني پائی مجبور است برارانيسبز ا
 
 که حرکت ی ندارد وتا جائدي به توحشي و گرایپرست  انکار گوسالهیت جوانان براأ جز جلوه دادن جریجرم" جرس"

 .ديايکند، هرچند ناسپاسان ظالم را خوش ن ی متي از آن حمای الهقي به توفنديبب"  هایموسو"را درامثال " یموس"
 

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٨ماه رـهم ٢٠


