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مدیرمسئول
دکتر حمید شهریاری

از جمله مسائلی که امروزه در جامعه ما بسیار مورد بحث و نظر است ،موضوع استفاده از تلگرام است .تلگرام ،یک پیامرسان
خارجی است که از آن سوی مرزهای کشور ،هدایت و ساماندهی میشود .بدیهی است ،کنترل و نظارت کامل بر آن نیز از
حیطه اختیار ما خارج است و در عمل ،مشکالت خُ رد و کالن بسیاری را برای کشور ایران پدید آورده و به همین جهت ،مسئوالن
و دلسوزان نظام جمهوری اسالمی ،ناگریز از تصمیمگیری جدی در این باره شدند .بهترین تشبیهی که درباره این پیامرسان
میتوان بیان نمود« ،گوساله سامری» است.
در روزگار ما ،تلگرام ،همان گوساله سامری قوم یهود است که با صدای شرکآلود خود ،حدود دینی ،امنیت ملی و والیت الهی
را هدف قرار داده؛ چنانکه معدودی بیاطالع ،از تأخیر موسای کلیم(ع) در بازگشت از مناجات با خدا ،سوء استفاده نموده و قوم
او را به پرستش گوساله واداشتند .در این فضای وهمآلود ،بایسته بود که موسایی بیاید و آن مجسمه را بسوزاند و خاکسترش را
به دریا اندازد و گریبان برادرش هارون را بگیرد که چرا قومش گوسالهپرست شدند؟
قصه گوساله سامری ،ماجرایی عجیب است؛ زمانی که موسی(ع) از میقات پروردگار خویش بازگشت و الواح وحی را به همراه
آورد ،متوجه شد که به دلیل تأخیر بازگشت از طور سینا ،بنیاسرائیل که منتظر رسیدن پیامی حقیقی بودند ،گوسالهپرست شدهاند!
هنگامی که موسای کلیم(ع) در میقات به سر میبرد ،در میان قوم وی ،سامری که جادوگری میدانست ،طالها و زینتآالت
بنیاسرائیل را جمعآوری کرد .این زیورآالت ،نوع ًا بهعاریه از سوی قبطیان به آنان داده شده بود و به علت مخفی نگهداشتن
خبر شبانه فرار بنیاسرائیل از چنگ فرعونیان ،در شب آخر نتوانسته بودند آن را به صاحبانش بازگردانند و نزد خود نگه داشته
بودند .قوم موسی(ع) نمیدانستند که با آن زیورآالت چه کنند و حمل آن نیز برایشان سنگینی داشت.
بر اساس برخی روایات تاریخی ،وقتی جبرئیل برای عبور دادن و نجات موسی(ع) و قومش از دریا ،سوار بر مادیانی آمده بود،
سامری مشاهده کرد که از زمین جرق ه برمیخیزد و دانست که این ،جای پای اسب جبرئیل(ع) است .پس ،از جای پای اسب
جبرئیل(ع) کمی خاک برداشت و طالها و زینتآالت را ذوب کرد و با آن خاک مخلوط نمود و در خفا به شکل گوسالهای

درآورد و این کار ،موجب شده بود که آن گوساله ،صدایی
از خود بیرون دهد که در عمل ،قوم موسی(ع) را به اعجاب
واداشت .وقتی صداها مکرر شد و دلها به سوی آن میل
کرد ،سامری گفت :این ،همان خدای موسی است؛ آن را
بپرستید .و این گونه بود که قوم بنیاسرائیل گوسالهپرست
شدند.
اما گوسالهپرستی در روزگار ما ،به این است که امروز
هرچیزی را در شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی
همچون تلگرام پخش شود ،بپذیریم و بدان ایمان آوریم و از
اخبار حقی که از زبان مسئوالن و بلندگوهای رسمی بیرون
میآید ،رویگردان باشیم؛ یعنی هرچه تابعان شیطان در آن
سوی مرزها برای ما پختوپز و تولید کنند ،دستبهدست
بچرخانیم و هرچه هارونیان فریاد زنند که این خبر ،دروغ
و تهمت است ،به گوشمان نرود و همچنان اصرار بر آن
داشته باشیم که مث ً
ال فالن مسئول ،چنین کرد و چنان شد
و از بیت المال خورد و بُرد و یا اینکه فالن مبلغ میلیاردی
اگر تقسیم میشد ،این طور به ما میرسید؛ اما فامیل فالنی
بُرد و خورد .بعد هم نتیجه بگیریم که همه فاسدند و از
این قبیل سخنان و اخبار کذب که جز تشویش اذهان و
بیاعتمادی ،ثمرهای در پی ندارد .این ،در حالی است که
فساد ،در حیطه محدودی از افراد ناباب که عمدت ًا نیز خارج
از حاکمیت فعالیت میکنند ،در جریان است .حق ،آن است
که فساد را نباید به عمده مسئوالن خدوم سرایت دهیم و از
سویی ،بایسته است که اخبار موثق داخلی را دستبهدست
بچرخانیم و در باب آن ،احساس مسئولیت کنیم و در مقابل،
هر صدای گوسالهوار تلگرامی را دستبهدست نگردانیم.

کسانی از قوم بنیاسرائیل که طالها و زیورآالت
به همراه داشتند ،بیشتر اهل جشن و مراسم بودند
و به همین دلیل ،این زیورها را از دیگران به عاریه
میگرفتند .همانطورکه قوم موسی(ع) همراه سامری
شدند و سامری در کارش تنها نبود ،برخی نیز در داخل
کشور با دشمنان خارجی همراهی میکنند؛ درحالیکه
خارجیها اگر از داخل همراه نداشته باشند ،برای
رسیدن به اهداف شومشان ،به کشورمان میل و رغبتی
نشان نمیدهند .نداها و صداها ،وقتی از دهان گوساله
سامری بیرون میآمد ،در واقع ،صدای بتان زمانه بود
تا دل قوم بنیاسرائیل را بلرزاند .آنانکه این بتان را
میپرستیدند ،به طالییبودن آن چشم داشتند و اینکه
آن ،چیزی دیدنی و شنیدنی است؛ ولی کسی به دنبال
آن نبود که این ظاهر شنیدنی و دیدنی ،تا چه حد با
حقیقت و توحید فاصله دارد و یا با دروغ و تهمت،
همسان است .امروزه نیز تلگرام ،یک پیامرسان طالیی
است که از لحاظ شکلی و فنی ،کمنظیر و بینقص
است و از سودمندیهای انکارناپذیری برخوردار است و
بهترین وسیله برای زینت و تبلیغ و کسبوکار به شمار
میرود؛ ولی نباید به دلیل این زیباییها و ویژگیها،

تلگرام ،در واقع ،ابزاری است که به
وسیله آن ،دشمنان دین از آن سوی
مرزها ،اصولی همچون :توحید ،نبوت

و امامت را نشانه میگیرند و اخبار و
اطالعات ما را جمعآوری میکنند تا

در مواقع مناسب ،از آن برای آسیب
به ما استفاده نمایند ،دروغ بسازند و

تهمتزنی را رواج دهند و در نهایت،
به خوردِ ما بدهند
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تلگرامپرست شویم و از حقیقت امر ،غافل باشیم .تلگرام ،در واقع ،ابزاری است که به وسیله آن ،دشمنان دین از آن سوی مرزها،
اصولی همچون :توحید ،نبوت و امامت را نشانه میگیرند و اخبار و اطالعات ما را جمعآوری میکنند تا در مواقع مناسب ،از آن
برای آسیب به ما استفاده نمایند ،دروغ بسازند و تهمتزنی را رواج دهند و در نهایت ،به خور ِد ما بدهند.
تلگرام ،یک انحراف یهودیمزاج است که نظام اخالقی را نیز هدف قرارداده است و صداهای آن ،انحرافهایی مانند :فحشا،
خیانت به همسر و همراهی با وعدههای شیطانی را انعکاس میدهد و ابزار گناه و فساد و اعتیاد را در اختیار همگان میگذارد؛
بدون آنکه از مجرمان س ِر نخی به دست دهد .کاش میشد مجرمان را در این فضای مجازی ،ردگیری کرد و جلوی فساد و
خیانت را گرفت؛ ولی متأسفانه ،چنین چیزی ،شدنی نیست.

4

آن زمان ،هارون با توجه به ضعیفشدن خود و دو دستگی قوم بنیاسرائیل و توجه به آرای قوم موسی(ع) ،خودش با گوساله
سامری برخورد نکرد؛ به همین دلیل ،در صحنه توحید انقالبی ،به محافظهکاری متهم شد و مشمول توبیخ موسای نبی(ع)
گردید .گرچه در نهایت ،عذر او پذیرفته شد ،اما این کار ،به قیمت باور به دروغ و فریب ،حتی در مدتی کوتاه تمام شد .باید منتظر
بمانیم موسایی بیاید و در وقت مقرر ،این گوساله را بسوزاند و خاکسترش را به دریا اندازد.
خداوند متعال را شاکریم که عمده مردم ما ،والیت موسایی را پیشه خود کردند و گوسالهپرست نشدند و هرگز اخبار تولیدی از این
گوساله سامری را باور ننمودند و با حضور فعال خود در صحنه و استفاده از پیامرسانهای داخلی ،همواره پیام انقالب اسالمی را
تولید میکنند و در سوزاندن گوساله سامری و ریختن خاکسترش بر سر دشمن مارصفت خارجی ،مشارکت دارند؛ هرچند دستور
والیت در انجام این امر خطیر ،برای مدتی به تأخیر افتاد.

