
نشریٔه گیالن اؤجا

گیالن اؤجا ماهنامه ای دوزبانه (فارسی و گیلکی)
است که به مسائل سیاسی و اجتماعی فرهنگی

جامعه به خصوص در زمینٔه کارگران می پردازد. نام
این نشریه ابتدا گیله اؤجا بود که خیلی زود به گیالن

اؤجا تغییر کرد.[۱][۲]

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C


اؤجا دو پیش شماره در بهمن و اسفند ۱۳۹۴ منتشر
کرد و تاکنون به طور مرتب منتشر می شود.[۳]

( یکی از سرمقاله های این مجله (سرمقالٔه شمارٔه ۱۴
با عنوان شهرداری ها، دفاتر سلب مالکیت در منابع

مختلف بازنشر شده[۴][۵][۶] و همچنین خبر انتشارش
در روزنامه های قانون و شرق چاپ شده است.

گیالن اوجا

زیر نظر شورای نویسندگانسردبیر

فرهنگی، اجتماعیدسته بندی

دوماهانهبسامد

۱۳۹۵نخستین شماره

 ایرانکشور

فارسی، گیلکیزبان

http://v6rg.com/?pishkhan=%D8%A7%D8%A4%D8%AC%D8%A7-%DB%B1%DB%B4
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این نشریه در خارج از کشور هم شناخته شده است و
روزنامٔه تاتز (TAZ)[۷] آلمان در گزارشی مفصل با

شورای نویسندگان این نشریه گفتگو کرده و دربارٔه
آن نوشته است.[۸]

داستان کوتاه گیلکی یکی از اعضای شورای
نویسندگان این مجله (امین حسن پور (ورگ)) که در
اؤجا هم چاپ شده، برندٔه جایزٔه اثر برگزیدٔه جایزٔه

ادبی دیلمان شده است.[۹]

این نشریه که توسط خود مجله و خیلی از
خوانندگانش با نام اؤجا (به معنی پاسخ و جواب به
ندای فراخوان) معرفی و شناخته می شود در ادبیات

گیلکی اقدام به چاپ نقدهایی رادیکال کرده و در
زمینٔه هساشعر و به طور کلی شعر گیلکی و

گیالن شناسی منتقدی جدی محسوب می شود.[۱۰]

فرهنگ و ادبیات گیلکی

https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1_(%D9%88%D8%B1%DA%AF)&action=edit&redlink=1


این نشریه در هر شمارٔه خود داستان کوتاه گیلکی و
یادداشت هایی در نقد ادبیات گیلکی چاپ کرده و

روی جلدش عالوه بر تقویم هجری شمسی، تقویم
دیلمی هم درج شده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول اؤجا احمد زاهدی
شلمانی است ولی نشریه توسط شورای نویسندگان

آن اداره می شود.[۱۱][۱۲]

اؤجا بسیار به مفاهیمی مثل خودگردانی
(Autonomy) و دموکراسی از پایین می پردازد و

نشریه ای کاغذی است که در اینترنت پخش نمی شود
و در توضیح این موضوع در پیش شمارٔه دومش

چنین نوشته:

عقاید و شیؤه ادارٔه نشریه
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«چرا نشریٔه کاغذی؟» و «چرا نسخه ای از
گیله اؤجا در اینترنت منتشر نمی کنید؟». ما
می گوییم چرا نشریٔه کاغذی نه؟ واقعیت آن

است که از زماِن فراگیرِی اینترنت، بسیاری
از کارهایمان را در کامپیوتر و اینترنت انجام

می دهیم. سرعت دادن به ارتباطات و
اشتراِک -تقریبن- همگانِی منابِع رسانه ای از

موهبت هایی ست که کامپیوتر و اینترنت
برای ما آورده و ما نیز در نگارش، ویرایش و
انتشار گیله اؤجا از آنها استفاده می کنیم، اّما

نکته اینجاست که نوشتن، برای خوانده
شدن و فراموش شدن نیست؛ ما می نویسیم

و می خوانیم که رشد کنیم. می نویسیم و
می خوانیم که حرکت کنیم. شاید بی ربط به

نظر آید، اّما این روزها ما همٔه رفتارهای
انسانیمان را در اینترنت - ظاهرن- انجام

می دهیم. ما در اینترنت می خوانیم،



می نویسیم، موسیقی گوش می کنیم، فیلم
می بینیم، حّتی جامعه می سازیم و برای
حفظش مبارزه می کنیم! نقطٔه توّجه ما

دقیقن همینجاست. خواندن در اینترنت بد
نیست. اّما مهم است که چه می خوانیم، و

مهم است که چگونه می خوانیم و با خواندن
و نوشتن چه تأثیری بر اطرافمان داریم. ما

دوست داریم مخاطِب گیله اؤجا، همان طور
که در سرمقالٔه قبل هم گفتیم، خودش اؤجا

باشد. دوست داریم نشریه در خیابان ها و
کوچه ها و محّله ها راه برود و دست به دست

شود و خواننده اش با خواننده های دیگرش
حرف بزند.

به نظِر ما، دیدِن اطراف و تأثیر بر آن، از راِه
خواندِن متمرکز بر «کاغذ» و در خیابان ها و

عرصٔه عمومی اتفاق می افتد، و نه در



گوشه ای پشِت کامپیوتر و تبلت و گوشی
موبایل.»[۱۳]
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