پیشنهادی به پیشنهادات برادران مقیم در شهرستانهای ( بهارک ،جرم و یمگان ) و
نگاه مختصری به ابراز نظر دوست بزرگوارم محترم عبدالکریم نوجو
دکتورنورعلی دوست
 ۱۲جدی ۲۹۳۱

ابررزان ن ررز برردر بررزادرا ن عزیررز رازانررون ا داررت ااررر ی ا رررد
بخصوص در بزایط نوجود بزای نزدم نر چنرنچه بارن فزنودیرد
(وادت ویک رررچگی عدلی ون رزی رز مرومل نلرت وکدرور در
راه بدسررت روردن ا رردات ندررتز یگررر نرره راه نوف اررت اسررت )
ا ا ت نسلداست که به گفته رن ( بزادران وبر برنده گررن ووسرواوی برننرن بره ا فرر ررا
فاصله نر نه را نبنری برز دوسرتیل برزادریل بزابرزیل ا ررد و ا فرر برننرنی رری دا ر
کدور و ررج ان رن است این یک راه نوف ات ارر ورینرده رن نزنبروم وبرر برنده گررن رن
ووسواوی نابر بد ) نبزنات رنزا به ااث ضرزورت اارر ی جرنعره رییزفتره و در راه ر
رن کدز دت بز بسته انرد و برزادران برزون نرزنی بردر نارز ان د و جررن برر دررم نارزو و
ررنرنهری رن ان اچگونه سعی ل الش و
وان انین امدام ناک ردتابرنی ندوده در راه
دکرری دریغ نداورنند
راه اندانیل رادبزی و ابتزا فعر بزرگرن و ندریندگرن نرزدمل رواررناون وروبرنفکزان
ارز
نتعهد به ررنرنهری اصا نزدم در برنی بر ارده کلی جرنعره چررنم نقف ارت ایرن جنرب
وا رنه را برر امدانررن و بردون برک یردان ناندریرد ضردنر رز برخو و رز سررننرن و
ازب سارسی برید اینزا بداند که این جنب انت رن نهرئی بزای ده نرست بگیار رنهررئی کره
سنگ نزدم دوستی و ومنپزستی را برز سرانه نازننرد رگرره بربرند زگرره عدرال برزای ا ررد و
ا فر نزدم برن کرر و راکرر نندریند ده گفترر و وعده ری ری بررن عروام فزیبرنره بروده ل
دیگز دوالی بز ا رنات و نزدم دوستی برن وجود ندارد و نن ی ان دارم کره دره برزادران
نر در ز کته گوری که مزار دارند بطور اتدی بره ضرزورت و ناررن ا ررد و واردت نرزدم
ود ری بزده بزای به رازونی رسرنادن رن ان اچگونه الش دریغ نداورنند
بزادران عزیز !
بدردررادنهردیه رن بارن فزنودید که ( عهد بر ید روی یک سند بربد اگزدررینده ر جوا نب
ذید ان رن عدو کندل کداتره ویرر برورای رری کره نسررووات ر برزی ایرن کررر برر رنهرسرت
www.shughnan.com

noorali38@hotmail.com

است بتواند رنزا نتوجه سرند ویر در نوردش صدام دیگزی ا خرذ ندر یند ربر برد دیگرزا ن
ان او رند وعبزت گازند در غاز رن اگز عهدات برفر ی بربرد بری نعنرروبی نفهروم اسرت نرر
نند نوبته روی یخ در رفترب گیابتن است ) این ن زیه رن کرنال ننط ی و به جرست بدر
و ده ی بزادران نر رگره اند که راد زاوالن این جنب در رغرن کررر ردارکر ی ن رز روا ی
و جلرررب وجررره و دکررررری رررری باررردریغ دررره برررننرنی رررری سررررکن در برررننرن ل سزاسرررز
افنرنسررترن و بررزون انافنرنسررترن مررزار دارد وعالو ررر در صرردد بزگرریاری ندسررت دونرری
نجلم مونی به ادانه نجلم اووی جدرعت رنه څنورگ بره ابرتزا بزرگررن و ندرینرده گررن
نررزدم ل روارررناون ل علدرررر و روبررنفکزان و اعیررری وابسرررته برره ااررزاب و سررررننرنهر ی
اجتدرعی ل فز نگی ل دینی و سارسری در برننرن و دیگرز جر رر نابربرند کره دررم نسرری
نزبرروم برره چگررونگی ساسررتم دررکاال ی و ا رردات و نسرررووتهری انفررزادی و جدعرری رن دریررن
ندست ر بطور اتدی نورد غور و ندامه مزار ناگازد و اناد است کره بره صرویب بزسرد
در صررورت انجرررم ایررن انررز نتعهرردین رن نسررلدر در اجررزای عهرردات ررود نکلفاررت دارنررد
عالو ر چنرنچه رگر ی دارید رم اکنرون ان جرنرب نردیز ن ترزم وبسرریت سرادری برننرن جروان
نبتکز ل از اندی و دوسرون بره نرزدم ن ترزم سرزور ارکررن برر اسرتفرده ان فزصرت صرف ه
نخصرروص ن ررز یرررت و رادررنهردات رازانررون چگررونگی سررر ترر و ا رردات بررورای انس رجرم
دره برزادران عزیرز نرر گیابرته برده
بننرنی ر را در و بسریت سادری بننرن در دسرتز
است که نخستان مزح ری رادنهردی ا دات و نسرووات ری بورای انسجرم بننرنی رر ان
جرنب بزادران عزیز و دانددند نر ز یرک مروت نارزو و ن ترزم عبرداوکزیم نوجرو در رن بره
ندررز رسرراد و اینجرررب ناررز در نررواردی روی رنهررر ابررزان ن ررز ندررودم و نتف ررر ننت ررز ابررزان
ن زیرت کدالری دیگرز عزیرزان نررن دریرن ننانره نابربرام اوبتره در صرورت ضرزورت ان
مزح ری رادنهردی ده رادنهرد کننرده گررن ب ارث نرواد کررری در صررویب جلسررت نهررئی
استفرده بعد وا د رند
بز رریه این وضا رت به بدر بزادران عزیز دان در گفته ناتوانم که ر ار اچ بورائی بر
اچ دکالی در اچ جرئی أسام ندده است ؛ ووی ننرسب وا د بود ر ده برننرنی رری
ن تررزم در زکجرررئی کرره مررزار دارنررد نخصوصررر در بررننرن بریررد در ایجرررد چنرران بررورا رئی
بد صد ا رد و دبستگی بننرنی ر کدز دت بسته دست به کررر بروند و جرری دارد ایرن
ابزان ن ز ری صردمرنه و نخلصررنه بردر عزیرزان را در رتم کالنرم اضررفه ندرریم کره (اگرز
وادت ن ز وعد وجود دابت نرزدم نرر بزنرده اسرت و در غارز رن نرر کرر نری ابردی نصراب
نزدم نر وا د بود ) و انین بهتز و واضح ز سرخنی و کالنری نخوا رد برود کره بردر بطرور
صزیح بارن ندودید
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و انر رازانون ابزان ن زیرت عرودرنه دوست بزرگروارم جنررب ن ترزم نوجرو صرراب ایرن را
گفتنی ام که این بزادر رن در نورد ( بستز نسرعد بزای ربد دنوکزاسی وجرنعر نردنی )
به گفه بدر نبررن برد رنم ال ازفری نردارم و برر افتخررر بره رن ایدررن دارم چنرنچره اگرز برزادر
ن تزم نتوجه نوبته ام بده بربند ( ووی این بستز مباعی فز نگری و رأریخی در برننرن بنرر
بره رمربرت رری سارسری باردوا و نرر نوافر بره برزایط ننررن و نکررن و واسرت نرزدم ن ر
نتأسفرنه ع ام سر ته بده است ) کره نن رورم ان صرر ررائری رری زیرک رنارز رو م برر
بدینی ری ریده در گیبته سارسی بعیی ان روبنفکزان سارسری ایرن ن راط بروده کره ررنو
داریررم بررر ررالش راگازجدعرریل دیررد و نالا رررت عرمالنرره اربرررب نوجررود سارسررت جرنعرره نررر ل
بزایطی بوجود روریرم کره دیگرز نصرل ت رر و فیرری ننرسرب و مباعری رمربرت رری سرروم
سارسی که بریسته ا ال و فز نگ سارسی نتددنرنه نزدم نرست در بننرن ارکم بود
در نررورد بررورا ری انکدرررفی مزیرره جرررت ایکرررش ایررن بررورا ررر بگفترره برردریگرنه دسررت رورد
جدهوری اسالنی افنرنسترن نابودند ووی نتأسفرنه نلک و مزیره دار و مونرنردان رر کنرون
زکدام بر صالاات ری برال ز ان مرنون در جری ود مزار دارنرد اگرز ایرن برورا رر در
بررننرن ان یکد رردار صررالااتی بز رروردار بربررند در دیگررز ن رررم افنرنسررترن رنطوریکرره برردر
صور ناکناد نتأسفرنه چنرن ندابربد و ان جهتی ثبت و راجستز این برورا رر در ونارت
انکدرت د رت و ونارت انور دا له به این بورا ر کردام جنبره مررنونی نرداده صرزت جروان
کرر و فعروات ناد د چگونگی ایجرد و ن وه کرر این بورا ر را درست در نالمر ی کره برر
ن تررزم ونیررز انکدرررت د رررت در بررهز ر ررروا نزکررز کرنررردا ب رر جدعرری ان دومنرررنم دابررتم
درنگونه که بنادم بارن ندودم و داکند بزدابت بدر درست بربد و اد ام به گفت رن ایرن
دست روردی بزای جدهوری اسالنی بود
در نورد اازاب به أریخ سپزده بده برن م کزار ناکنم بن زم ننرسب وا د ر ان ننسوب
ندررودن روبررنفکزان و یررر ابررخرص دیگررزی ان مب رررت و امدرررر جرنعرره کرره در گیبررته دارای
سرب ه سرننرنی و ازبی بودند و م اکنون بر گیبته سرننرنی بررن ار بررم ندارنرد بپز ارزیم
و درروابطه نرن برر اینگونره ابرخرص بره نوضرگ گارزی نوجرود بررن در نوضروعرت نرورد
ب ث وجه ندرئام نعدوال اینگونه ابخرص بخصات ری نست ل باطزت و فعرر جرنعره
نابربند که در صورت سهم گازی برن در فعروات ری اجتدرعی به اسر جرربی که دارنرد
نفادیت ننرسبی وا ند دابت برید گفت که بزرسری رری علدریل ویژگری رری بخصراتی
را مرب نااز ثربت ندوده اند وویا وزونی ندارد که نر در نالا رت ل نطروعررت و ار برمررت
نرن در نورد ابخرص به بعد بخصاتی گیبته برن اکتفر و بدون دوالی بر ایدرن بن رز زدیرد
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ناررزوی نررقثز کرررری نرررن در جرنعرره و
بنگررزیم و یررر ن رمعرره کنررام ایررن انررز برعررث کررر
بزرگتزین جفر در ا بخصات ری اجتدرعی نر نادود
بزادرم عبداوکزیم نوجو
در نورد اظهررر ن رز ررن رازانرون برورای انسرجرم برننرنی رر و ردا رن برر برورا رری
دیگز دووتی چنرنچه فزنوده اید (وبرن کزار ناکنم که سنگ رری ا ررد برننرن را برورا ری
مرنونی وندزوع دکا وا ند داد نه نهرد غاز دنوکزا اک ونر راجسرتز ) بن رزم کدری ان
ا دافی که نر ان برورای انسرجرم برننرنی رری نرورد ب رث نررن انت ررر داریرم بردور نابرزد
نیزا بورای ووسواوی یرک نهررد رسردی دووتری بروده نطررب مررنون اسرسری افنرنسرترن دارای
وظررریر و نکلفاررت ررری نخصرروص برره ررود نابربرردل اعیررری ایررن بررورا عدونررر در نتاجرره
انتخربرررت رناد و دنوکزا اررک بره بررورای ووسررواوی بزگزیررده نادرروند و اصرروال بخصررات ررر
دارای مدرت و نفوذ و اارزاب و سررننرنهری برزرگ دریرن جزیررن بزنرده نابربرند و دیگرزان
بطور مباعی در ارونیساون مزار ناگازند و این درست بزایطی است که م اکنون بره رن
نواجه ایم
بن ز اینجرنب بورای انسرجرم برننرنی رر در ا ا رت برورای نگهبررن اننارت جررن ل نرر ل
ربررزول عررزت ل و ضرررنن ا رررد و ا فررر نررزدم بررننرن و جسررتجوگز ننانرره ررر و ننررربگ النم
بزای ربد و انکدرت این ن اط بوده نتدک ان بزگزیده گرن بزرگرن و ندرینده گررن نرزدمل
روارناونل روبنفکزانل علدرر ل ندرینرده گررن برصرالاات اارزاب و سررننرنهری سارسری و
اجتدرررعیل فز نگرریل جوانرررن و ننرررن نابربررد کرره اعیررری ایررن بررورا ان جرنررب نررزدم و
اازاب و سرننرنهری نزبومه برن به ا فر ن ز بزگزیده بده بطور رضررکررانه راوسرته برز
اوضرع و ااروا جرنعره برننرنارن ن رررت ندروده در صرورت برزون و یرر رادربانی رز گونره
اوادثل وامعارت و رویداد ری که برعث بز م ندن ا رد و ا فر دگررنی واننارت و ننررفگ
کلرری جرنعرره بررننرنارن بررود در فررر م و ندرروره بررر سررریز بررورا ری انسررجرم بررننرنی بررزون
انبرررننرن بررره امررردانرت النم در رز رررو مررررنون اسرسررری افنرررر نسرررترن نتوسررر نادرررود عالو رررر
چطوریکرره در یردابررت مبلرری ام عنرروانی برردر رریکز دادم ایررن بررورا یررک بررورای غاررز دووترری
ودرعان ار دکرر دووت بوده و بطور غاز نست ام بر اجزرت ادارات و نقسسرت دووتری و
غاررز دووترری در صرروص بزنرنرره انکدرررت امتصررردی و فز نگرری دکرررر و بررز چگررونگی
اجزائررت بررررن در صرررورت ضررزورت ن رررررت ندررروده ان نررزدم ننط ررره ندرینررردگی ناندریرررد
اعیری این بورا در درم ادارت دووتی و غاز دووتی ان بورای نزبوم به ود ندریندگی و
بزای ربردی و بگوفرئی بننرن رالش ناندریرد ایرن برورا وابسرطه بره راچ ارزب و سررننرن
سارسرری نبرروده ب اررث نزکررز ا رررد درره بررننرنی ررری دا ر و ررررج کدررور صررزت ن ررز ان
نوضررعگازی ررری سارسرری و اجتدرررعی برررن برروده در نطرب ررت برره مرررنون اسرسرری افنرنسررترن
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فعرواررت ناندریررد درره بررننرنی ررری وابسررطه برره ااررزاب و سرررننرنهری سارسرری و اجتدرررعی و
فز نگرری برره بررک انفررزادی و یررر برره ندرینرردگی ان اعیررری سرررننرن و اررزب ررود در بررننرن
درین بورا عیویت ارص ندوده بز طبا فاصله رری رن نسررووات ناپییزنرد ایرن برورا
درره کرندیررد ری نزاجررگ دووترری و نلرری ننجدلرره بررورای ووسررواوی را بعررد ان ارنیررربی دمار و
روصرنه بر در ن ز دابت ا لات استعداد و صدامت بدزدم صزت ن ز ان ار برمرت سارسری
رن به ا فر ررا انتخرب و بزای به رازونی رسرنادن رن سعی و الش ناندرید این برورا در
سطح درم مزا ل دارای بورای مزیوی فعر بوده در فر م بر ایرن برورا ر صررنام وفاصرله
ر ی ود را عدلی ناسرند بورا ری انسجرم بننرنی ری بازون ان نرا ط برننرن ضردن
اجزای نکلفات رری رود در بزابرز برورا ری نزبومره بررن ل بره برورای نزکرزی انسرجرم
بننرن دکرری ری دره جرنبره ندروده در انرورات نزبروم بره صردام گارزی رری بررن در
درم ننانه ر نبرید ندا له ندریند ضدنر بورای نزکزی انسجرم بننرنی ر نارز بریرد مبر ان
ز صام گازی در نوارد نسرئ نهم و اسرسی ان عدوم بورا ری انسجرم برورا رری مرزا
و بورا ری ررج ان ن اط برننرن در سزاسرز افنرنسرترن و دیگرز ن ررم دنارر ن ز روا ی و
ندرروره بگاررزد ررز گررره نررر بررورائی نتدررک ان نررقثز زین ل ن ترردر زین ل بررر نفرروذ ررزین و
صرردمتزین بخصرات ررری دوسرون جرنعره برردون نالا ررت عصرب روررود گیبرته ان دررم کترره
گوری ری ن اط اجتدرعی سارسی و فز نگری نررن برزای رریره گریاری ایرن نهیرت نرو بناررد
انتخررب ندرروده رروانام نقف اررت نرر یرردان وا ررد بررود بریررد در ر ایررن انررز اررز اندیدرررنه
صررردمرنه و نسررتدام کرررر و فعرواررت ندررود رادررنهرد صررردمرنه و نخلصرررنه نررر برره درره ی نررزدم
بزافتدند بننرن ل روبنفکزان نتعهد به ررنرنهری اصا این نزدم و کرفه نلت افنرنسترن این
است ر درین کدپرین نهم ورز ان ا دات به اارت سارسی ل اجتدررعی ل امتصرردی و فز نگری
بر راد زواالن این جنب که در راه ا رد و دبسرتگی نرزدم رود کدرز درت بسرته انرد سرهم
عدل ی ل صردمرنه و فعر گزفته ان اچگونه دکرری دریغ نورنند به ی ران ایرن ازکرت بره
سز ننز ن صود ود نازسد و رازون نادود و ررنو داریم اتر اچ فرزدی ان برزادران نرر
انیررن انررز اررز اندیدرررنه و ااررر ی باررزون ندرنررد و درره نررر نتوجرره بربررام کرره ررز کرردام نررر در
ن زا رئانه میروت نزدم نرن و نس ری رینده مزار داریم
نواد نندرج ذی را که اروی ن زیرت بزادر عزیزم ن تزم عبداوکزیم نوجرو نارز نابربرند برر
افزودیل کزارا بزای وظریر و نسرووات ری بورای انسجرم بننرنی ر نن اث نواد کرر
رند جلسرت بعدی به رادگره بزادران رادنهرد ناندریم
فعرواتهری بورای انسرجرم برننرنی رر در روبرنی ورعریرت مررنون اسرسری افنرنسرترن
صورت ناگازد.
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نبررنه نسرودت رناز در جهرت افر بردون مارد وبرزم ا ررد و ا فرر نرزدم برننرن و
کام ا رد بزادرانه بر درم نزدم افنرنسترن و جهرن صزفن ز ان نبرن ل دین و نژاد
و کدور
نبررنه نسرودت رنارز برر زگونره بعراض نرژادیل نری بی و بز رزی جروئی وسررنی و
مونی و ننط وی
نبررنه نسرودت رناز و دکرری باردریغ برر نازو رری دووتری در جهرت ررنان صرلحل
دنوکزاسی در اعدرر جرنع ندنی وانکدرت یرفته
نبررنه نسرودت رنازبر زگونره هدیردات ننزضررنه و بهکررانر گرزوه رری افزامری
ونرفاریی بدن ور ازاست ان ارنبهری فز نگی دینی و نلی .
رادرنهرد کرندیرد ان برزای نجرر ورم ندرینردگرنل برورای والیتری و برورای ووسرواوی و
سریز نزاجگ نورد نارن و ادریه و نبررنه بادریغ در انرز بره رارزونی رسررنادن ایرن
كرندیدان
رادنهرد کرندید به رسرت ریرسرت جدهروری افنرنسرترن و یرر ادریره ان کرندیرد نطلروب و
نورد ن ز دیگزی که نسربت بردیگز کرندیردان دارای ا لارت و بخصرات بز رز بروده ل
نتعهد دنت بدزدم نر بربد؛ در دوران انتخربرت ریرست جدهوری افنرنسترن
 دکررری باردریغ برر ارگرنهرری انناتری دووتری در جهرت نبرررن راگارز علاره اسرتعدر
ومرچر نواد نخدره انمزیر ایجررد کداتره رری کنترزو نزدنری و بلارغ درجدرعرت
رنه رل نسرجد وسریز جدعرت نزدنی
 رنان ار برم و ایجرد ننانه ری دکرری ده جرنه برر برورا ری انسرجرم برننرنی
ری ن ام بهز ری افنرنسترن وبزون نزنی.
سرننرند ی وسرهم گارزی فعرر در کدپررین کرر رری دسرته جدعری ان مبار جدرگ روری
ن صرروالت نراعترری و برغررداریل راه سرررنیل جرروی ررررکیل نهررر برررنی و سررریز
انورات عرم اودنفعه
 الش بزای ننانه سرنی ایجرد رزوژه ری جدید و ادریره جردی ان کررر ررزوژه رری
انکدرفی نوسسرت دووتی و ررجی
اف وازاست ان ننربگ مباعی و ثزو هری نلی ون لی ان مبا جنگالتل علفچز رل
نعردن وربهری نوبادنی وربارریل ماور و ااوانرت وادی
 الش بزای بزمی سر تن درم مزا بر استفرده ان انکرنرت ودی و نقسسرت دووتری و
ررجی

www.shughnan.com

noorali38@hotmail.com

رری رنونبری و زباروی و جلرب اسرتردان الیر وبریسرته
ایجرد ننانه برزای کرور
جهت رنونش و دزین رنرده گی کرنکورل رنونش نبرنهری ررجی ل کدپاو ز و سرریز
نیرنان ضزوری درسی و نی بی بزای جوانرن و عالمه نندان
 الش راگارز درجهرت ایجررد کرریرربی برزای باکررران و نخصوصرر جوانررن ( ذکرورو
انرث) در ارگرنهری و نقسسرت نختلر دووتیل بخصی و ررجی
رری نختلرر فووکلوریرکل
ااارری ارنبرهری فز نگری مردیم ان مبار ل نوسرا ی بخر
ورنبرهر و برنیهرری برونیل و جلار برر برکوه ان نرورون برسرترن ل اعاررد برسرترنی و
نی بی وسریز رون ری نلی رریخی.
ان درم بزادران عزیز دنر دارم که در غنر نندی الااه وظریر فو ا ویکز بر ابزان ن زیرت
رادنهردی برن دکرری بادرغ فزنریند
در ر ده ان اظهرر ن زیرت ناک و نرزدم دوسرترنه جنربررن ن ترزم رز یرک رغرصرراب سراد
ردی و داکتز صرراب عطرر ن درد عطرر جوانررن برر افتخررر و انارد رینرده نررل اظهررر سرپر و
بکزان ندوده ررنو ناندریم این فزنندان سروم فکز جرنعه نر رادر نگرن رزافتخرر ایرن جنرب
نزدنی بربند
نورعلی دوست

بهزنونتزیـر
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