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ازطرف نوجو
 ۰۱جوزای ۰۹۳۱
انجينرنورعلي عزيز! سالم واحتررام رررا ازررَر آدرود وو وزرازوحرام اپري پد.يرير
فقط وو روز زيش په لب انترنت سرزوم وضمن رال حظة رقاالت ور سايت ررننا
نارهء رمارا ه رملو از از احساس نيك وجَاني از رَرپاني پا لمرات زيارا و فير
نسات په ررن ودرزواراد و سروزانه وررناب نسرات پره ان ورافات ونطروالت رنفقرهء
ررررورو نرردراسرررته رررر ل پررروو رفا ررره رررروم و ررر.ت د مترررراز ر رررارين نطقيقررري
وزژواوي دقايو زي ار ،زاريرزاو ،اسرار ،نورعلي ،حسيني ،ثاپتي ،نيرو ،ظَورد
نارروو رمنررو از ف ر واحسرراس نررا ن ر ر رااد رنورپيررك رورررن وسررايرين پرره
سررانَاد رررنني وورد نيررز سررايت زيارراد سرريماد رررننا را زينررت و نرراد پيوررتر
پخوي ل است
انجينردرانقرر ر! رررما ضررمن اسررتقاات ازضرررورت ايجرراو انجمررن نط رريل رول ارراد
زاريراپراز وارته اير ره وروظراي ور لنيرت اراد د رطرو پيسرواود اضرافه درروو
زيونَاو نا عا ي اسرت پيسرواود و ر سرواود عارري پرزرب عقرب رراني يرك جار ره
اسرررت طوري ررره ررررما اطرررالو واريررر اورررراختانه نمرررام قرررراء وق ررراات حررروزلء
و سوا يَازاريرنطت زورش ر انرب رسرمي قراروارنر وپره ورجرات رختلر سرواو را
ور نسي ج ي زسرا وواترا نرويج ري ان په روازات اين زروسه ورسَاد سواو
دروزد رسمي وررا ز ن ليمي ويگرر ازطررب ار رات ن ليمري دقاارا ف رات دروير ل
ادرپه ظرفيت پلن نر ار نن دثار پي سواود را ور رنفقه ناپوو اواان نموو
زراپل اساسي ورينجاست ه سفح سواو ور فارغ ا تط ريال ر انرب رسرمي وحتري
وارا م لمين اا نَا يت زايين است واز طاظ يني پَتر از يرك رورس جر د نيسرتن
زس وظينهء انجمن رفروحره ر فروب پره ظرفيرت سرازد نَاواراد روجروو ونقويرت
دنَا پراد نارين سواو حقيقي ور يارد اواا پوو
انجمن نط يي رول ااد زارير په رثاپه نَاواجتماعي نجمع درال نط ريي ررول اراد
اواار پرروو رره پررا نيرات رررناب وانسررا ووسررتي پرراد اررو پخترري ،رفررال ودسرروودي
جار ه ري ان يون اين انجمن ور چو رات ر لنيتَاواوروت وظراي ارويش ريورهء
پيماريَاد سياسي واي يو وژيك ه از وورا جنگ سرو پراد رمارد از جوانا په
www.shughnan.com

اداره نشرات انترنیتی سیمای شغنان

2
ريرررام ران ر ل اسررت وچررو روريانرره ر نويررات دنَررارا نخريررب ري نر وريررك زروسررهء
دروزررري اوررك اواا ر سرراات ورال را پررراد ظَررور يررك فرانررگ انسرراني رنررزل از
اردونرره نا رريو وزويررا پررراد ورا ارروو وجار رره امرروار رينماي ر ايررز ازاعمررات
ور ورانرره پرره نالرررَاد ددااانرره ونرررا رواضررع جااالنرره پررراد رواضررع عررا قالنرره
ارريست ضرورد وس اوت دور! رن پاوروارم نا زراني ره ف روزنر اررا سرا نوروو
نه پاي رواروعمي نيك وسا را انتراروارت رس وو پاري
نوجو  13-ري1133
نامه ای از طرف نورعلی برای محترم نوجو
رَر اماورب د ما 1. 1. 1133
رطترم نو جو واحب! په رما و ووستا امکار رما سالم واحترارات نق ي ريکن
قاي از امه په جا ري ان نا از سايت وزيرن «سريمای ررننا » اپررز سرداس وررکرا
نماي از اينکه زي ارنااطی رستطک ورفمئنی را پين را ورما پرقررار سرااته اسرت
ناره اای رما عنوانی رطترم نيرو واحب رارا نيز از وضرح زريش درر ل ور جريرا
کمدرراين انتخاپررانی کرره رررما دنرررا ور زرنررو وانررش ونجررارغ نرری اررويش رررورو نطليرري
ونجزيه قرار واول اي  ،ور رورنی قررار واو از طرر راتکرانرش ررما رانری پرايجراو
«انجمررن نط رريي کرررول اررای زررارير» امچنررا ددررال ر ر ي  ،رواجرره ر ر ايررن طررر
پزرب پره عکرس ا مري رثارت رطتررم نيررو وراحب ورطتررم حسرنيار وراحب قاپري
ستايش ونمجي است که اين وو اموطن ووست وارتنی ررا را امچرو زرر وانره ارای
رمح ر رفت ور و ر ر ارب ووستا قرار ري ا وپالارل نورتش اايرر ررما نطرت
عنوا « وضرح انکوراب ور و سروا ی ارای » انگيرز نوررتار ويگرری از رطتررم
استاو زيکار واحب نطت عنوا « از دپ ،دپ ری ايزو » ر ازرطتروای نوررتش
رطترم زيکار واحب ،رما وساير اوانن دا رطترم کارالً ور جريا استي واررا از
رجمرروو رسررايي رررورو پطررم ورررفا ً رفلارری را ا ر رت رررما واوانن ر دا عزيررز پرره
عرض ريرسان که رما وزيکرار وراحب ارر وو روی د ورطات امسرا پرا ننراوت
رکانی و زرانی واري ا اته نا جائيکه رن رتوجه ر م ود عاارت از دله اای رما
ازرروم نه امش رروم وررننا ـ پ اوا وع از په اوفال روررننکرا امرش
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نط يي کرول ارا پره رنَروم واق ری کلمره روررننکر نيسرتن ور کانراوا اسرت ررن پرا
رنااتی که از ار ووی رما په حيم وانومن ا زرر افتخرار وررروم ررناس وطرن ررا
وارم دله د.اری ورکو رما را دله رن ی رطو نلقی نميکن پلکه ررما روی افری
انگوت د.ارتي يا پَتر پگروي افری را پره ر رفری درفتره اير کره از قررو رتمراوی
ادر راا نه نووو نا کنو روجب پرپاوی واراپی وطرن وررروم د رر ل اسرت ايرن
اط جز اما ع م انطراو واننراچ چيرز ويگرری نيسرت رير ان ،از نرررژرب نگرانرش
رما زنَا نيست که عواري رت و په ا زيوسته ساب پروز ااتالفرات و چنر درانگی
ورپررين رررروم رررا درويرر ل اسررت اجررازل وايرر رررض نارراوت نرررر کونررال پررا رررما و
اوانن دا عزيز جزئيات اين عواري را پا نتائيج زيرا پرار د نرا دنجرا ئيکره ور فَر
اوو وارم پر رمارم :
پراورو وو زَلو ،حيله ونيرنگ پازی ،کار رکنی  ،ننوچ طلای ،پلن زروازی پ و
واليي عينی ،حساوت ،پيگانه زرستی ،نملق ،پراورو القي انه نسات په رخ ريت ارا
وور زا ر روارو رخ ريت ررکنی و يررل ور ير کرال فره ايلری پَر زيچير ل پاعرم
ايجاو االء ای ر ل که ور د اعتماو په ننس را ور پين رروم ورورننکرا پره نقليري
ريارو ،په عناور فرُوت طلب وو رمنا دررکار ونَرا زرينرش ناارت ونراز رارَيرا
ريسازو واز نمرکرز نيررو ور رسرير واحر اروو دروانری اواری وسياسری جلرو ديرری
پ مي ری دورو ساير زيار اای رننری نارری از عر م ار دانگری ور جَرت رقر زنری
سرنورت رروم پ ست اوو را په رما پَتر ر لوم است ،چو ري ان رما از پافت
رنررا سرراات رختلر رررروم ددرراای وسرريح وارير نميخررواا رفلررب راپيوررتر از ايررن پرره
ورازاپکوان که از طرب ررور کنن دا اين سفور په عاارت زروازی ن اير رروو
وارا جَت ويگر رفلب را نااي از نرروور وارت که روحيش اموطنا را ور اارج
کوور وعم نا ً ور کاناوا په ورجات رتنراوت از وضرح کورور ورطرالت ررپوطره اثرر
ز.ير است که نوانش ازعر م زختگری سياسری ور وجروو دنَرا پره وضراحت وير ل ريوروو
فکر ريکن ن او ر ووی از رورننکرا پرجسرته واثرر در.ار رقري کانراوا زيرر پرار
وضح نا رفلوغ از د جَت که عر زيراوی وررب پره اروو نوجره وارنر ونره پره
ويگرا نرفته ان
پررسی وقيق وامه جاناش رما از وضح رننا ـ زرارير پرا پررسری رطتررم اسرتاو
زيکار واحب از وضح اموطنا را رقي کاناوا وارای نقاط روترکی استن که زياو
وت درم کنن ل نيست و ی پا اين امه په انجام نَائی ارور روترک کره ايرر وسر اوت
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جم رری ور د ر ررمر پارر اوررراين اسررتي «نررا ريورره ور دغ اسررت ارير ی ثمررری
است »
رطترم نو جو واحب! رفلب ويگری که طوررق رره دونره پررای ارائره نرريرات
رخت رررم ورارنارراط پرره طررر ايجرراو «انجمررن نط رريي کرررول اررای زررارير» پررا رررما
واوانن دا درا قر ر ورريرا ريگر.ارم عارارت از رريو ار رت در.اری اسرت ،يراو
دوری ريکررن کرره ايررن عاررارت ور نورررتش  31ثررور 3131رطترررم زوانر وی زيکررار
واحب نوجه ام را په اوو ر فروب کررو کره ررن ار سرخنی ور سرينه پررای نوررتن
وارم ريو ا رت در.اری رنررور از ار رت در.اری رقر س پررای نيري پره ار ب
رقررر س اسرررت يکررری از رسرررايي پطرررم پرررر انگيرررز ور پرررين رطافررري وحلقرررات سياسررری
واجتماعی است ريول وطرچ ا رت د.اری ر وو ورقي پره اير يرو روژی ويرا ارط
فکری ااص نيست امه افراو وارخاص په وورت اننراوی ويا جم ری ،سرازرانَا
ونَاو اای اجتماعی وسياسی ور رسير اای رت و ا رت د.اری حرکرت ريکننر و
ارا اينکه نتيجه نال وف ا يت ارخاص ،سازرا اا ونَاو اا وردارين نطليي په ننح
کی وچه کسانی اکثريت رفلرق ويرا اقليرت پسريار ر ر وو رری انجارر  ،ررپروط پره
اا افی است که دنَا ور سر وحه کاری اوو قرار ري ان
رطترم نوجو واحب !از رفا ش نورتش ررما زيرر عنروا « وضرح انکوراب ور
و سرروا ی اررای حرروز » نررا دزيرررم پرره پرارری رسررايي پرره وررورت پسرريار فورررول
ارررارانی وارررته پارر  ،پررا دنکرره ايررن کررار پرره حجر ناررره ررری افزاير وررراي ار روجررب
کسا ت درو و ،ارا ورح ارکا کورش ريکن که از روضوو اارج نووم انکوراب
وزيورررفت ور سرراحات رختل ر زن ر دی رررروم رررننا وزرراريرات رايررش رسرررت امررش
راست ،رن رخ ا ً راا دورش ازاين انکوافات ور طی سنری که نقرياا ً پ ر از 11
سات په وطن وارت  ،است وارا ور رورو چا ش اا وزيش زرينه اای د  ،فنا ً اجرازل
واي سخنا کوناای را په عرض پرسان :
رفررا ای کرره پيوررترنوجه ررررا جلررب کرررو پرره درررول قوررر نط رريي کرررول يررا
رورننکرا ررپوط ريووو اکثراً از رورننکرا را پوکي دروای ويا اننراوی چه
ورسفح کوور ويا رطالت ازاپت ای زا د.ارتن پره عرورش سياسرت پره عروض انجرام
واو ا رت په رروم ووطن ور و و ثاپت سااتن حقانيرت رال انتخراغ رر ارويش
ر ن ودنق روراين راستا زا ری فوارن واورار ريورزن که ق رت وي سراير ارز
www.shughnan.com

اداره نشرات انترنیتی سیمای شغنان

5
اا از وست ري ان ويا دنَا را نا وي ل ری انگارن رما وقوب کاري واري که ورچنر
واه ااير پازی درا اولی په اوفال رورن فکرا سياست ،اع از چدری ارا
وراستی اا ورناانی پا زوتياانا اارجی اويش پا ور وست وارتن پخوی از حقيقرت
وپا ن ور واای اينکه دويا حقيقت رفلق را ور ااتيرار وارنر  ،پره جنرگ وسرتيز پرا
ام يگر زر وااتن که انوز اواره وارو پا ارائره رفلرب فروچ ارير وارم ايرن عارارت
نورتش رما « ااتالفات دروای ناری از حواوم نراريخی ور رونر نطروالت وجنرگ
اای نطميلی » ورست ورک کرول پار
رطترم نوجو واحب ! رن ور رورو نال ور سياسی سااتن ر رارب ور ررننا
چيزاای قاالً رني ل پووم که رما دنرا ور رو ي چا ش ارا پازنراغ واول اير کره رايره
نگرانی ونأس است وکسانيکه په اين کار اق ام ريورزن  ،جنای پزردری را ورحرق
رررروم واوالو وطررن روا ري ارن ر زيار ر رننرری ايررن عمرري پرره دروانن ر دا اوررلی د
پراواار دوررت ،امچنررا پراررورو نا رريو دريررز ،ااتالفررات رطلرری پررين قريرره جررات
وساير روکالت نا راحت کنن ل است که پرار سرنگين د امره را ررما يکجرا پرا ررروم
رطي پ و ريکوي يقين وارم ،ررما پرا ننکرر سرا از رسرير ارای رت ر وی کره ور
جَت نرقی وزيورفت وطن قرار وارو استناول اوااي پرو کره يکری ار امرين طرر
ايجاو « انجمرن نط ريي کررول ارای زرارير » اسرت دورو پخرش ف رات وددرال جار رش
زارير زرين نطت ار عنوانی که پار ور زيري چتر ريتوان وپاي پتوان افق ارای
نررازل زيورررفت را نمايررا سررازو ايجررا و چنررين نَرراو علمرری ای کرره پرر و اررر دونرره
رالحرات سياسی ،فارغ از نا يو ورت لق پوو په امه ورفا ً ضرورت نه ،پلکه
ي ضرورت حيانی است
رطترم نو جو واحب! طا ا ً رما پا ور نرر واررت رررايط عينری ویانری رطريط
ورطالت وظاي ورکلنيت اای انجمن را روخص ور ين سااته اي  ،از اينکره ررن
از وضررح دنجررا ر لورررات وقيقرری ن ر ارم اوراروزافورراری نميکررن ارررا ادررر ور سررتو
وظاي انجمن ،ن مي ودستر کورس ارای سرواو درروزی وننرري وابطلاانرش ررروم
رطي وراين کورس اا عال ول دروو ،په سنگينی وظاي انجمرن اواار افرزوو و ری
ور عوض نتايج ثمر پخش ور زی اواا واررت طرزعارارت سرازی پره ررما ن لرق
وارو
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ور طررر د يررين نارررش ادررر ارررتاال نکرررول پاررر طرزا مرري زرر.ير پرره انجمررن
وضاحت الزم ن ارو وررورو وظاي ورکلنيت اای کسانی که ور اارج از کورور
پسر ريارن وح ورفزيکی ور رنفقه ورطي ن ارن ور وورت ح روت ع رويت
انجمن چيزی ورج نگروير ل اسرت ،ا اتره رسرئلش ايجراو ورن وچ زرو ی ور جرای اروو
اسررت اجررازل وئير ور رررورو ايجرراو چنررين وررن وچ وراثريررت د رخت رررا ً نرريررات
ارروو را از طريررق ايررن سررايت پررا رررما واوانن ر دا عزيررز رررري سررازم ،يکرری از
وريافته اای رن از الپالی نورتش رما اينست که رما پيوتر ازقاي عمي درا ر ل اي ،
طر وايجاو انجمن « نط يي کرول اای زارير» اروو دروال زنر ل ايرن اررر اسرت نرا
دنته زي است که انجمن رت.کرل په امش را پ و استثنا رت لق اواار پروو وادرر وقيرق
نررر پگرروي ايررن انجمررن کرره قرررار اسررت ايجرراو ررروو پرره ر ررارب رنرراطق سرررح ی ن لررق
اواا درفت ،از ااميت ر ارب ووانش ور اررور وينری وونيروی نيزامرش ررا رير اني
که ور زن دی روزرر ا ووی واجتماعی را پا زنراغ يافتره و رری ياپر وامچنرا
پسررياری از رررا روق يررت ف لرری ارروو را پررا د.رررته وپاد.رررتگا ارروو پرره ارروپی ورک
ريکنرري کرره پر و نروي ر پرره سرروی ن ررا ی ور حرکررت اسررتي  ،ايررن امرره فقررط وفقررط از
پرکت ر ارب است ،زس ادر چنين است چررا پرا عار ا کري نوجرو وارثرات او رلطرق
نووي ؟ نوجو ،زيکار ،نيرو ،حسنياروساير ووستا واحب است او ووانش پا پکرار
پرررو وسررت ووررراغ اررويش پرره دسررانی ريتواننر قمررش نررانی را ور اررر کجررائی از ونيررا
پارن  ،پ ست پياورن وايچکر ام ررا پررای رفرع نيراز ارای رخ ری اروو وسرت پره
کسی وراز نکرول ان ونه اواان کرو وارا دنچره رفرر اسرت زرای رنرافع جم ری ور
ريا است که از ثمر د امش را پفور رستقي ويا ير رستقي رستني ريووي جای
پسا نأ ثر است که په ااطر سرر پراز زو اززرواارت رالرد انر ک پره ورن وچ عارره
رسايي قريه وقوالچ را عنوا کني  ،دنَ ور ررايفی که از نوا را ی نساتا ً اروغ
پراوروار پاري روی سخن رن رتوجه اموطنا ررا رقري کانراوا اسرت کره ددرا اانره
ويا ير ددااانه ور پرای از روارو کار رکنی ريکنن رن په اين ع ل از اموطنران
نه حق ن يطت وارم ونه روورل ري ا ارا په حيم اموطن وا رَری اينقر ر حرق
پرای اوو قايي است که پگوي که :
اموطن ،اموَری وا ناار عزيز ،سرت را په درياانت فروکن ،ادر رما په رنافع
فروی اوو نوجه واري  ،زس په رنافع جم ی نيرز پری نوجره ناارري  ،ادرر رنرافع کونرال
ر ت اوو را ور نرر واری ،زس په رنرافع ورازرر ت ارويش نيرز پری ننراوت رارا
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امش را ارتاال ريکني و ی کسيکه ور رفع ارتاال اروو نرال
االاحترام است

ريکنر  ،ررجاو و واجرب

اکنررو کرره رطترررم نوجررو ورراحب وامکررارانش پرره اپتکررار ج ي ر ی وسررت زول ان ر
وونطش نازل ای ازف ا يت اجتماعی را پاز کرول ان ويا ور حات پاز کررو اسرتن
،زس پيائي پا اورا از کم وياری ورح نوا وريرد نکنري  ،ررن ور ررورو ر رم
است  ،رما چفور؟
رطترم کري نوجو ،فرو رايسته ساالری است که ريووو په او اعتماو کرو رن په
ستايش رطترم نوجو نميوين ارا از اطمينا ورونی اروو نسرات پره اوسرخن ريگروي
رطترم نوجوورطوت حيات سياسی واجتماعی اويش او سرو وررناب عمري کررول
اسررت وايچگررال نسررلي نطجردرائرری اير يو رروژيکی نور ل اسررت وامسررنر نررا نيمرره رال
نيست
سررخن داررر اينکرره پررانررای نجررارغ د.رررته ريترروا دنررت سررازرانَا ونَرراو اررای
سياسی واجتماعی که وروطنش روزدار ظَور کرون وپه اثر حواوم نا امگرو از
ريا رفتن ويا ارو وامير ر ن وپه ارکات و يگری ور در ن که اما راايت او ی
واولی اوو را از وست واون وارا نَاو اای وننی و اجتمراعی کره پرر اسراس وجره
روترک عل ووانش پنا يافته پار ازاين ارر رستثنا اسرت ورورورنيکه نر اوم کراری
د از نسررلی پرره نسررري ويگررر پرررا وقررت ،کمرررات ارانررت واری ووررر اقت اجرررا درررروو
ونانني ور سررت عل نَنته است وعل اوو اين ونات را نگَ اری ری کن
په اري زيروزی عل پرجَي
رافق وکارگار پاري
انجنير نورعلی
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" از گپ گپ می خیزد !! "
از طرب زوان وی زيکار
 ۴ثور ۰۹۳۱
ووست نَايت عزيز و قاپي ق ر عا ا کري " نوجو" ! !
پ از اوای احترام و عرض اوغ ا رت رما و ن ن پازوي کننر ل ارای سريمای
رننا  ،اواست  ،چن و چونی وارته پار پا ررما و سراير اواننر ل ارا ،کره سرياچ و
رطتوی سوژل دنرا نگار دارين نا زير عنروا  " :وضرع انکوراب ور و سروا ی
اای حوز زا رير وپرای چا ورَای د "  ،کره ور سريمای ررننا اقارات نورر يافرت،
ور پر وارن ل است
ررراي ور یاررن رررما و سرراير ووسررتا ايررن رفلررب افررور کنر کرره چگونرره و چرررا ور
د.رته په زيونَاوات ،طر اا ،و رسايي فرستاول رما ،چيزی نگنتي و يا حتی رورو
نق ير ا قرار ن اوي  ،و اين که راي ا وير رر ل پارر  ،اسرااغ ايرن نگرار دونره
را چه چيز فراا ساات؟ د را ور زير ارقام ری نماي
از دوانرری کرره حرررب اررای امررايش انتخاپررانی رررما را از طريررق ووسررتا ا اسررتماو
نمووي  ،ور زی و جستجوی د ر ي که چگونه اوااي نوانست رما را ادر حمايه
راوی کرول نتواني  ،چسا اوااي نوانسرت حر اقري ازحمايره ر نروی کره اررروزاي
ک ام را را په اي جايی ا نخواا رسان  ،پراوروار سازي یانيت ارا را پررسری
نمووي  ،پا افراو و ارخاص ور نماس ر ي  ،اکثريرت ووسرتا ررننانی رقري کانراوا را
ور جريا د.ارتي  ،ارا په اات ار پاي دنت که پسياری اا ويگرر دنَرايی نيسرتن کره
رما چن سات قاي فکر وارتي
" طررر ديررين نارررهء انجمررن نط رريلکرول اررای زررارير" ،را کرره رررما جَررت ددرراای
ووسررتا پرره سرريمای رررننا فرسررتاول پووي ر  ،پرره وقررت رررورو ارروانش قرررار واوي ر  ،و
رسرت فراوانی پرای را وست واو و اموارل ور فکرد پووي که ورزرينه چه کاری
کرول اوااي نوانست ،قاي از دنکره اپرراز درراودی نرری نمرايي و پ ر ور رير ا پری
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ننرراونی و عر م امکرراری پررر پررا ين دسررايش و کرراالی پرره دسررايي  ،زيرررا ان واترره اررايی
وارتي ور زرينه از د.رته اا ،حات و ور دين ل نيز اوااي واررت ،پره ويرژل رراواری
کرره رررما از ووسررتا  ،رررَرون ا  ،و رررننانی اررای رقرري رررننا  ،کاپرري و فرريو دپرراو،
داليه اايی وارتي رانی پر اينکه ور اپت ا رما را جَت کان ي ر په رثاپره نماينر ل
پا نجرپه ،پا فَ  ،واوچ و نقرياا ً امه زر.ير ،ررورو نورويق و نر يرب قررار واونر و
پ ر اررا  ،از رررما دريررز نمرروول و راپفرره اررا را پررر ضرراپفه ن ررجيح و نرفيررع واول و
رننا را پ و نماين ل په دونه عريا  ،پی رطتوا ،عاری از ار دونه فرانگ رثات
درايی و رثات ان يوی ،په ويگرا په ر رفی نوستن
رما ار دنچه ور رورو کام داری اا ،روفقيت اا ،رايستگی اا ،کاسرتی ارا و چرا ش
اررا ،ور حرروزل فررالت زررا ريررر نگارررته اي ر  ،پرررای پرارری اررا ننَرري اسررت و پررا ر ر ور
اجتمراعی  ،انسررانی و اجتمرراعی اررويش د را ررری ز.يرنر و رری پرررای پرارری ويگررر،
عاری از وت پستگی ،نروام پرا وت اسرتگی پروول  ،و ان يوره ارای عقرب درايانره سر ل
ريانه و وورل حجر را يکجا پا ان کی رغ درايی په رنَوم پنياو درايانره ا  ،ارا ی
از رنَوم و ر نا ،ور زن ار ويگرا ناارز ريکن
و اينکه ور پراپر طر رما ،ووستا ويگری عالقه رن ی نوا ن اون  ،وحتی اپرراز
نرر ا نکرون  ،پجز از وو ووستا را و رما ،دقای قوت " نيرو" ،ودقای حسرينی"
حسنيار" ،رما حق پجانب استي  ،زيرا رما از پروارت ويروزی نا انوز اسرتناول
ريکني  ،و راي ووستا ا از انگام ز.ير زيونَاو رفروحه رما و اپرراز نررر ور
ررورو کمرری از سراپقه کرراری و ف ا يرت اررای ررا پرارری ور کانراوا ددرراای ن ارررتن  ،ور
وررورنی کرره زرررانی ايررن اررروو ووسررت را  ،ور ررکررز و حترری ور سرررور اری ايررن
دونه طر اا قرار واوي  ،که ور فرجرام پراری ارا ار قروت نيررو ار ررا ارا را ور
ري ا ننَا د.ارتن وو نقفه را جَت دداای رما و امه رننانی اا ،ور اين جا ن.کر
ري ا نا ادر ورسی پووو پرای دين ل اا ،ور وورنی که رن عقي ل ن ارم
اوت  -انگاری کره انروز ور ررَر کراچری زاکسرتا قررار واررت  ،و پرا رسرا يتی کره
وارررت  ،رير ي وارررت نررا رررننانی اررا را پفرررب کانرراوا ،نوررويق نمررايي و اررانواول اررا را
پنرسررتي ووسررتا فرروون ر کرره  ،رررَرون ا رررننا نرروا دررروز کررورس زپررا
انگليسی و کارديونر را ن ارن  ،از اين ساب اين رسرئله ررانع ررا ريوروو از رفرتن
االوه اينکه ،را اا :قوت نيرو ،ر.اب رال ظَوری ،علی رال واار ،وار ه پي
www.shughnan.com

اداره نشرات انترنیتی سیمای شغنان

10
جنرراش ،ر ل ر رطم ر پي ر  ،ايررر رطم ر حي ر ری ،و رررخص رررن ،ناررره ای را ا ر رت
ووستا رننانی رقي کاناوا فرستاوي نا ادرر چيرزی کمر ررا کننر نرا پترواني  ،ير
پاغ وپيرسرتا را پررای درروز زپرا انگليسری و کرارديونر ،پراز کنري و ار رتی را
انجام واول پتواني را ور زيونَاو اويش حتی نرکيب سياسی را نيز ور نرر درفتي ،
و ننَا راي ا  $3111وا رارريکايی نوقع واررتي  ،نره ننَرا اينکره چيرزی را کمر
نکرون  ،پلکه امه را و راي پ ی اا را په چَار کتاغ دسمانی ،په کنرر کوراني ن
د.رته از د راواری رخص رن په زوت رخ ی اروو ،رکترب را سررو سرارا واوم،
و پرای چَار سات په ف ا يت کوران م ،ررَرون ا ررا نره ننَرا اينکره يراری نرسران ن ،
پلکه پرای اا ،حتی فرزن ا را را ا پرای دروز حتی رايگا رانع ر ن
ووم – ور سات 1111م ،انگاری که ور رَرنورنتو جاپجا ر ي  ،پ از سدری ر
ير ا رری ووسررات ،رررن و دقررای قرروت نيرررو ،پررا ووسررتا رررَر نورنتونوسررتی را انجررام
واوير  ،و طررر ايجرراو ير نَرراو فرانگرری کوچر و يررا پَتررر پگررويي  ،ير وررن وچ
وجَری کمکری را ريختري ووسررتا پره ررا ار ايت واونر نرا پارر  ،ادرر دئرين ناررره د
نرنيب و ن وين روو و پ ر از اپرراز نررر ارا ،زيورنَاوات ،و ن ر يالت ،ررورو اجررا
قرار ديرو اين کار ا ر  ،روزاا و رب اای زياوی را سدری نمووي واين کاررا
په سررساني ي  ،رورو قاوت ووستا نورنتو قرار درفرت ،و ررن رخ را ً پرا ارکانرات
سنری ای که وارت  ،دئين ناره ياو ر ل را په ايا ت ا ارنا و کيوپ نيز رسران م و از
ووستا اوااش نمووي نا نرريات را را اپراز وارته و ور نارن ی د اق ام نموول
و را را ور جريا پگ.ارن نره ننَرا کره ايرن کرار را نکرونر پلکره اظَرار واررتن کره
چرا اين و د اين کار را ری کنن  ،را اا چرا نکني  ،که نا په ارروز ريکنن و اردز
نخواان کرو
سوم – ور رَر کا گری حتی زوت ا نقرياا ً جمع دوری ر  ،اررا ووسرتا پره واکر ل
اای ،پَوار ،واوار ،وير و يررل نقسري رر ن و کرا را پره رکسرت رواجره سرااتن
االوه اينکه دنَايی که ارروز اوعا ريکنن و زيام فرستاون  ،قاپي ق ر اسرتن  ،و ری
نوررويش رررن ايررن اسررت ،دنگونرره کرره رررن و ووسررت  ،قرروت نيرررو را ور نيمرره رال راررا
کرون  ،پاز اراس وارم که نووو ،ريرا حررب و عمري رنا فره ای پره ريرا دير ايرن
سخنا نلخ استن  ،واق يت زن دی نيستن  ،ارا پا نأس فراوا واق يت زرا استن
اکنررو پررا ايررن چنررين قافلرره ای کرره رررا و رررما سرررو کررار واري ر  ،چگونرره جسررارت
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اوااي کرو ،نا از پَترين طر  ،رانن طر رما ،زوتياانی کني و دنَ ور ا ناظ و
عاارل اا پاز پاقی پمانن
دار و نه دارين – دنگونه که ووست عزيز قوت نيرو نيز ور جريرا اسرت ،ووسرات
قارري پررازا پرری دزرررری نمرروول پررا ووسررتا رفررر نمررووي کرره پيايي ر نررا پرررای وانررش
دروزا  ،رننانی ای که ور وانوگال کاپي ر روب دروز استن  ،پرب سراز نطنره
ورويررش چيررزی را ن ر ارک پاينرري  ،و يررا اينکرره ور راسررتای پنيررا درر.اری ي ر پرراغ
کتاپخانه ور و سوا ی رننا  ،و رو کوچر ار پارر  ،امرت کنري  ،و يرا پ ر از جمرع
دوری کمی زوت ساالنه پرای رکانرب ررننا و رو کر ار پارر پنرسرتي  ،اموطنرا
رنرور اواان فرروو ،و ی پاز ار پرا کوونرا ارای سرني  ،سرروچار رر ي ايرن اسرت
رررَارت رررا ،ن َر رررا ،راسررت کرراری رررا ،حمايررت رررا ،رر.ا پررا وارررتن چنررين روحيرره و
فرانگ ،پجايی اوااي رسي ؟
ا ف از یکر اين واژل اا فقرط ايرن پروو نرا دنَرايی کره راسرت ريگوينر  ،و دنَرايی کره
وروغ پافی ريکنن و اوو نمايی ،نراار و فريب ،پاي ددال رون  ،و و پرا ايرن نوررته
اا از رن پرنجن ا پاکی ن ارو و اين ف را ور ريرا ررما ار امرين اکنرو روجروو
اسررت ،و جريررا وارو ،کرره ريترروا از روضرروو سررااتار جماعررت اانرره عمرروری رررن
حيم اانه روال ،سااتار سرک رونر رو ور ررننا  ،رسرئله دغ درراري نی واکر ل ول
رر ا و يرل ياو کرو زرسرش پنيراوی کره ررن از اروو و اموطنرا اروو وارم ايرن
است که  " :چه وقت را رننانی اا ،په پلوغ سياسی ،اجتماعی ،فرانگری ،امر يگر
فَمی ،عقي نی و عقالنی اوااي رسي ؟ "
پا وو اين امه زر درويی ارا و پررای پراری ارا اضرافه درويی ارا ،ررن و چنر نرن
ويگری په وطن و رروم اوو ،عالقه رن استن  ،پا ار دونه زيونَاوانی کره نرا حر ی
سرنورت رروم را را رق زن  ،نا زای جا  ،درراول اسرتي  ،و رقيرق نرا ررنيق و نيمره
رال نخو ااي پوو ،و ی را ارا را نگ.اررتن نرا زنجيرر ور دررو زور پره انر ازي  ،و
اوو نيز رَارت ان ااتن اين زنجير را يا ن ارن و يا نميخواان وارته پارن اکنرو
ق اوت پ ر ی پره وو قاضريا وراوچ و حرایچ اسرت و پره دنتره اقارات پرزرب کره
دنته است " :فرو په رثاپه روج ور ريا رلت و قوم اويش که حيثيت پطر را وارو،
ثاپت و قاي است ،و زرانی که روج را از پطر پيرو کني  ،ويگر قفرل است و په
جايی نمی رس "
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نا ه زرول عواچ نوای قل
وج پخوا و وت انگيز و ای قل است
………………………………………………………

است

ازطرف نوجو
نيررروی عزيررز! پررار ويگررر سررالم واحترررام نق ر ي اسررت ،ر ررمو زررر از و سرروزی
وواق يت درايانش رمارا نسرات پره رجمروو نطروالت ررننا وزيراررو د ور سرايت
وزين س  .ررور نمووم دنچره کره ررما ورک واحسراس رينمايير ررورو نائير امرش
ارو زسن ا وعقي درايا که پرای س اوت واو پختی جار ه ری ان يون رياار .
ريخواا په نماين ل دی از جمع کثير نط يي کرول ارا پرر ايرن اوري ناکير واوررار
نماي که امش را پائيسرت نوجره  ،فکررونال اروورا پررنرافع ور را ح حرات ودينر لء
وطن اوو رتمرکز نمايي  ،د ين ل نگری علمی زايش ارير وارو پينری ررارا نسرات پره
فراين نکاري جار ه رستطک نر ريسازو
ا ب زيونَاو "ًانجمن نط يلکرول اای زارير" يا نام ويگرفقط په ااطر د پروو کره
پا ي ي ا ترناني يا پ يي را که راايرت سياسری ن اررته پارر وپاعرم پسريج فکرری
جوانرررا ورراسرررتای ف ا يتَرررای فرانگررری ورررر نی ازطريرررق نَررراو اجتمررراعی ورامرررش
راونات جار ه نقش واررته پارر ايجراو درروو قاپري يراو دوری اسرت کره ايرن نَراو را
ورسررات  1112م انگاريکرره ورارکار ر رسرروبت وفتررر پنيرراو دقااررا پررووم پررا روررور
امکارا وااي اارل طر نمووم روجب و چسدی امش عالقه رن ا قرار درفت ور
ااير اما سات پن ل په نخار نا يي ر م وروضوو از ن قيب پازرانر اينر رسرا ت
رما نط يي کرول اای زيوگام است نا نطقق دنرا رفا ه ورمکن سازي
ور زايا په ااطر رفع استگی رما وسا ير عزيزا ي
واواررا ا رت نا نق ي ري ارم

طنز يا فکاای سااته اای

راو وکارگار پاري
نوجو12-و و 32/3133فاروری 1133
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طنزها وجوابهای خنده دار
نورته :نوجو
مبارکباد!
روزی ازروزاررررای نررررا پسررررتا رطسررررن سررررني ا واوررررار اطررررالو يافتنرررر کرررره درررراو
رڅ ور فيو رطم زايير ل اسرت ،ن رمي درفتنر کره روز اروورا پره راارکاراو د
سدری نماين ويگا ريروفيله نو جا کنن وقتيکه وسته جم ی په اانش رووروب
در ن ر پرره نوررويش افترراو کرره رمکررن ک ر ام ر رريات ر واول پار ر پ ر ازينکرره نرروت
وريررا ورب کرون وعا کرون که ا ا رير داو اايرت را زيراو کنر ! وراحب دراو
پ از او در دويی زرسا کرو که پرای چه نوري دورول اي ؟
يکی د جواغ واو که راارکااو دوسا ه ات در ي  ،وی ور جواغ را دنت :سرالرت
پا رين ا ااي داورا پی قوم نکن !!!!
قوت نیرو
 ۷۲و و ۰۹۳۳
رطترم نوجو واحب رج ود سالم و احترام پوما
اورطا ازينکه نورته ام ور ررورو زيرام يرا زينرام سرروول عرا ی ررما قروم زردنر ل
انگيزل ر و سريمای ررننا نيرز وسريله رر نرا ازر لورات،نرريرات ونووريه ارای
ني رما رستني روي
از اينکرره ررراي ورسررت نتوانسررت رفا ررب را پ ررورت رورررن وورسررت پيررا نمرراي
ر رر.رت ريخررواا  ،ايررن اپَررام نويسرری روجررب اعتررراض رررما واقررع ر ر ل ،طوريکرره
نگارته اي  :اينکه ور زايا ور زرادن ل دی رروم زنج کان ي ا ررپوط په رننا را
رسو وت وانسته اير زيراو روافرق نيسرت ،ای کرا ور انگرام کمداينَرای انتخاپرانی ور
رطي رياووير وق راوت ارويش را از روی واق يرت ارای روجروو ننرري رينمووير
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ريخواا په ناره قالی ام رراج ه نموول نوضريح پيورتر پر ا  ،ررن نطريرر واررت کره
اين قوم زرادن ل نه ننَا ور حق رما ،پلکه ور حق چَارکان ي ويگرکه اس اای را
یکر دروي ل وور حق ويگرا وويگرا رنرورم ازکان ي ا وانتخاپات د.رته اسرت
نيزجنا نموول و نطرير وارت که رما جنا وي ل دا نيزپطق يک يگر نا جنا نمووي
حتی نگنت که ور حق رروم رننا جنا نمووي ،ور حا يکه امه را ورما ري انستي که
ور وورت نقسي ر ردی اري کرس پرنر ل نخواار رر ،ارا کان ير ا رطتررم ررا پرا
نرجيح رنن ت دروای يا رخ ی يا په اين روحيه که پمن که نور پره ويگررا ار
نووو ردی رر وم را نقسي نموول سر انجام رننا پی نماينر ل رانر ور ررورو اينکره
ادرور رطي رياووم ق راوت رفراپق پواقي رت ريکرروم ،ررن ار ريگروي ای کرا نره
ننَا ور وقت انتخاپات ،پلکه اميوه ور پين رروم اوو ريارووم ،و ری ادرق راوت ور
رورو انتخاپات و زيار د رفر روو اورسن م که ور رطي ناووم ورنه رراي ير
کان ي را پرانت و ويگرا را رالرت ريکروم
ور رورو زرادن ل دری و عر م انطراو ررروم ررننا کره زيورنه نسراتا طروالنی ونراريخی
وارو کرره قرروم ور في ر رتطر نارروول وسررااتار اقت رراوی،اجتماعی وفرانگرری عقررب
ران ل ري ا اوپی پرای کومکش ااست روافق ،ارا ان اب نيست که زرادن ل دری
و درول پن ی اای ني قر ااير را اواره کار نسي اای د.رته پخواني و از کارکرو
اررا و اررررتاا ارررات اررروو ا مررراض و چوررر زورررری نمايي طوريکررره ور نارررره قالررری ام
اعتررراب نمررووم کرره امرره رررا ورررما نيررز ور حررق ايررن رررروم جنررا نمررووي وايررن قرروم را
زرادن ل يا زرادن ل نر سااتي ور اينجا رما زنج کان ي وکان ير ارای قالری نيرز رراري
رررا ورررما ريورروي و ننَررا نيسررتي طوريکرره ارروو رررما نيررز نايي ر نمووي ر  ،وو کان ي ر
،کان ي ای احزاغ اوو پوون و کان ي ويگری نيز از طررب دررول ويگرری نورويق
زن ي ل دی ويگری نطت عنوا کنگرل رلی عرض ان ام
ريو وور قريه ر وج ي
کرررول کرره ي ر چرراقوی ويگررر پرررای چرراقوزنی اضررافه ر ر ديا ايررن امرره درررول پن ر ی
وزرادنر ل درری نتيجرره کررار نسرري روجرروو اسررت يررا نسرري ارای د.رررته ؟رسررلما کارنسرري
روجوول است که پا رکي ور مو ويگری اپ اعش کروي ارا اعتراب را په ارتاال
را وجارا ارتاال را ساب اعتماو پيوتر ور يک يگر فَمری و يکر يگر زر.يری اواار
ر
رن از ار اپتکار واق ام که ور د انطاو ،يکدارچگی واماستگی رفر پارر حمايره
وزوتاانی نموول طر اپتکراری ررما را ور ررورو انجمرن نط ريلکرول اا،يرا انجمرن
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فرانگی،يا انجمن جوانا يا الص انجمن اماستگی زاريری اا نق ير نموول پررای
رررما وويگررر ووسررتا کرره ور واارري افنانسررتا اسررتي و ور ايررن راسررتا نقررش اساسرری
ورطوری پازی رينما اي وعااای پرای روفقيت اای پيوتر رما رينمااي
نيرو
عبدالکریم نوجو
 ۷۴و و ۰۹۳۳
په نام ايزو استی ساز
ووست درانق ر نيرو واحب!
او تر ازامه سالرَا ونمنيات وميمانهء ررا پد.يري
نق رمارا په رناسات ر ر پن ل که ور سايت سيمای رننا اقارات نورر يافرت رفا ره
نمرووم ،از حُسررن نررر وکلمررات زيارای رررما کره ور پررارلء د رر ر وان کرراس حقيقررت
پيا وارته اي سداس فراوا وسرفراز پارري اينکره ور زايرا ور زرادنر ل دری ررروم
زنج کان ي ا ررپوط په رننا را رسووت وانسرته اير زيراو روافرق نيسرت  ،ای کرا ور
انگام کمداينَا ی انتخا پانی ور رطي رياووي و ق اوت ارويش را از واق يرت ارای
روجوو ننري رينمووي فورول عرض رينماي :
اينجانررب پررا قارروت قرپررانی پرره نوررويق ير عر ل از رورررننکرا رنفقرره ررراري عمررومپ اوررا ارروو را کان ي ر نمررووم پررا ناءس ر امرره ای قو َررا ووع ر ل اررا پررر پنيرراو حيرري
ونيرنگَای زرانه سازيَا اواره وارت ونا دار رناات انسانَا پنرنج پوو پن ل پا سه
کان ي ای یکور ج ادانه رالقات نمووم و طر انتخاپات رق رانی ورو ررننا را از
طريق جماعت اانه اا زيوکش نمرووم نرا ير ننرر ور رير ا پراقی پمانر اررا وو ننرر
دقايا راا ورطم جا روکي سياسی وارتن ي نی کان ي حزغ اوو پوون وع.ر
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رررا روجرره پرروو وکان يرر ای ويگررر نيررز از طرررب نَ ررت فراديررر ررپرروط رررااهء
زرچميَا نوويق ريگروي
پنا ً اراولء اکثريت رروم رري رننا ور دروعم نا" وو درول رتخاو و ايجانی
ور دير ران وقاپي یکر است که رااهء کنگررل رلری نيرز از زيکرر دزاول درا عمر نا"
ور قريه ر وج زا په عروهء استی د.ارت واوضاو را زيچي ل نرنموو که پراالارل
نتيجه چنا ر که ری پيني !! رن ورطترم راا ناليرد اروورا پراالی ايرن روضروو
که پاي ررننانيَا رای اروورا پره کان ير ای ارووی پ انر رتمرکرز نمرووي نرا حر ووی
کاردر افتاو و ی ن و کان ي ا اا روجب د ر که اکثريت قريرب پره وو ثلرم از رای
وان ل دا ارتراک نکرون پ يي اينکره اري ير از کان ير ا ارا دزرول نورون رزير
پرد ورمنا سودن اورولء رننا ررپوط رافيَا پا نمام ق رت را ی واعمات نفميع
درانهء اوو کوري ن نا ع لء از ر ارله درا رطلی را عليه نارزو اای ددرال ررننا
اسررتخ ام واسررت مات نماينر کرره ور نوپررهء ارروو پرری نرراثير نارروو حترری پرراالی کميسرريو
انتخاپانی واليت اثرر د.اررتن  ،چنانچره نخلرص پنر ل را ور کرارت رای واری ارالب
زرونوکوت ار ا ر ل ورج نه کرون وررا په نار کسی نمی رناات ويا ورن وقَای
حوزلء ريول را که په ننع رطترم راا پوو ور قررنفين د.اررتن وور ررورو واکترر
رمس نيز جنا وورت درفت
نيروی عزيز! زرادن ل دری وعر م انطراو ررروم ور ررننا رو روو نري قرر اايرر نری،
پلکه سراپقه ای زيورينه وارو ادرر نراريخ ررااا رطلری را ريخوانير يرا حرواوم رطررم
پلوارايا ن ين قريه وارارا امگری از زرادنر ل دری ،ووو ری وحتری ايانرت ارا حکايرت
رينماي ورينجا ريخواا په رما نسي جوا ونط يلکرول رجوو نماي نا ريوه ارای
اولی اين ز ي لء روم را از نررر جار ره ررنااتی علمری وزژواورات عميرق ارويش
ورياپي ونسي ج ي را پا روا يک در فَمی ويک در ز.يری دراول سازي
ورين راستا دقايو واکتر زاريرزاو ،رطترم زيکار ،حي ری ورما اا ريتواني رسرلکی
نر کار نمايي عواري اجتماعی اين ننرچ را رری نروا از سرااتار اقت راوی واجتمرا
عی د وريافت نوريح د از حووله ء اين ناره ُوور اسرت يرار زنر ل ورطات پراقی
رسرور ورس وو پاري
نوجو
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