
 

 سالخ در خانه است!
 

، باار دگا ار 7531چهل سال پس از گذشت انقالب 
انقالبی در راه است که افکار عمومی جهان را باه 
حگرت انداخاهاه اساته ده روزه کاه اگاران  ارزگاد 
زنگ خطر بزرگی را براه حکومت اساالمای اگاران 

 و حامگانش به صدا درآورده
در چنگن شراگطای، ماا  ار روز از ساالخای شادن 
جوانان خود، هوسط حکومت اسالمی اگران با خابار 

شوگم که  ر بار به اشکال مخهلف سالخای خاود  می
را به نام بحران و افساردگای و خاودکشای هاوجاگاه 

دانگم که زمان آن رساگاده اسات کاه باه  کننده می می
ه قدرهمند جوانان خود در صف محرومان،  مبارزه
دگدگان، بگکاران و فرودسهان که با خاروش باه  سهم

 اند، اگمان بگاورگمه انقالب در راه است! مگدان آمده
 

 معلم

آموز دانش  صدای ما نوجواانن  20 
2018ژانویه   

ای هر انسان است! آموزش حق پایه  

 

پس ما … خوا ند گوگند که عدا هی واقعی می مردم می»
د اگامه   ا را با سگسهمی اندکی نااعاادهناه فارگاب مای آن

چون ماگاماون رنا   کارگرانی معهرض و ناراحهند که  م
کنگم که کمی از مگزان شادت  پس کاره می…  اند کشگده

بارداره و   ا کاسهه شود، اماا باهاره  ا آن زجر و عذاب
 اا  گابده نگرو اه کار در کارخاناه  ا ادامه می سودجوگی

باه اگان …  بار شاوناد  اه مرگ دگ ر نباگد دچار سانحه
هار و پارداخات خساارت باه  جا را کمای امان صورت آن

 اا از بارداشاهان اگان  کاناگامه آن هار مای  ا را باگاش بگوه
پس ما ها جاگی … خوشحال خوا ند شد  اخهالف طبقاهی

کنگم و گا هاقال  که بهوانگم مرز طبقات مخهلف را کم می
 ا گا  اناقاالب  نظر برسده آن گونه به کنگم اگن کاره می

 ا را  د گمه ما آن  ا اصالحات می خوا ند و ما به آن می
 اگی براه اصالحات  کنگمه گا قول غرق در اصالحات می

 اا قارار  د گم، چون که واقاعاگات اگان اسات کاه آن می
 »نگست به چگزه برسنده

 
مارگ »نااماه دارگاو فاو باه ناام   برگرفهه از نامااگاش

 »هصادفی گ  آنارشگست

 
 
 
 

آموز در آدرس زیر  از سایت دانش
 دیدن کنید:

www.daneshamoz.se  

http://www.daneshamoz.se


20شماره                                                                                                             دانش آموز                                                                                                                      

 آموز: اهداف نشریه دانش
و پژوهش بین معلمان و  اشاعه فرهنگ مطالعه*

 آموزان؛ دانش
 آموزان؛ تبادل اندیشه و نظریات علمی بین دانش*
ایجاد بستری برای رشد و پویایی مسایل آموزشی و *

 پرورشی؛
 آموزان؛ ارتقای سطح دانش، آگاهی و معلومات دانش*
 آموزش کتبی زبان مادری. *
 

 آدرس امیل تماس با نشریه:
 

daneshamooz2016@gmail.com  

*** 
 آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!

فوریه، روز جهانی زبان مادری است. روز جهانی زبان  12
مادری بیش از هر جای دیگری، متوجه کشورهایی است که 

گفته جنوا  ای هستند تنوعی که به دارای تنوع زبانی گسترده
ای اجتماعی  اسپیترمن، امری طبیعی، میراثی انسانی و سرمایه

های مادری  چون ایران، متاسفانه زبان است. اما در کشورهایی هم
های ترکی آذری،  همه مردم این کشور غیر از فارسی، یعنی زبان

 کردی، عربی، بلوچی و غیره ممنوع است.
 

های زبانی در  شناس و متخصص سیاست جنوا اسپیترمن، زبان
دوران پسااستعمار، در گفتگوی اختصاصی، ضمن شرح اهمیت 

های زبانی که منجر  زبان مادری، از سیاست آموزش و تحصیل به
اگر «گوید:  کند و می شوند، انتقاد می سازی زبانی می سان یک به

شما آموزش و ترویج یک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید، در 
کنید و با از بین بردن آن زبان،  نهایت، آن زبان را حذف می

کنید و در نهایت، خود آن  فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود می
صورت  ها به برید. ممکن است که آن مردم را حذف و از بین می
ها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل  فیزیکی از بین نروند اما آن

ها  زبان و فرهنگ دیگری تعلق دارند. آن اند که به به دیگرانی شده
این استاد دانشگاه میشگان تاکید  »دیگر وجود خارجی ندارند.

های زبانی را  گزاری وضع قوانینی که سیاست«کرده است: 
ها  کند، گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبان اجباری می

وی سیاست زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی در این  »است.
داند، کشوری که در آن یازده زبان رسمی وضع شده  زمینه می

 .است
 

شناسان بر آموزش زبان  بسیاری از زبان«جنوا در جواب سئوال؛ 
، چنین جواب »کنند، چرا؟ مادری و تحصیل به آن زبان تاکید می

زبان مادری خود آموزش  این مساله که کودکان به«داده است: 
این دلیل که، این زبان، تنها  ببینند، مساله بسیار مهمی است، به

شوند.  بهترین نحو آن را متوجه می زبانی است که کودکان به
کند که  تحقیقات در سراسر جهان این مساله را اثبات می  پیشینه

کودکان،  ها به موثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارت
ها، در تمام عمر با  ها است. این آموخته استفاده از زبان مادری آن

 ».او خواهند بود
 

آموزش زبان مادری کامال طبیعی و ضروری است «به نظر جنوا؛ 

و در ارتباطات انسانی، بسیار مهم و مفید است. البته در کنار آن، 

زبان مشترکی هم نیاز دارند تا بتوانند با یکدیگر  ها به انسان

که تنوع زبانی کامال یک مساله طبیعی  ارتباط برقرار کنند. با این

زبان مشترکی نیاز داریم تا با کسانی که  ها، به است اما ما انسان

مان هستند، ارتباط برقرار کنیم. اما  خارج از حیطه زبان مادری

چنینی،  ها و مفاهیم این ها و ارزش عواطف و احساسات و اندیشه

شکل، توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند  بهترین توانند به می

و در برخی موارد، زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال 

 »مفاهیم ذکر شده است...

 

 ده روزی که ایران لرزید!

 
شوند چرا که  اه نگروه جوان سرماگه جامعه محسوب می در  ر جامعه

اه  آگنده جامعه را  مگن نگرو رقم خوا ند زده به عبارت دگ ر،  ر ضربه
 به اگن نگرو بخورد به ضرر جامعه استه

 
اما مهاسفانه 
امروز در اگران 
هحت حاکمگت 
جمهوره اسالمی، 
اگن نگرو گا  گچ 

شود و  شمرده می
گا در جهت جنگ 
و خشونت و 
هحمگل اعهگاد، 
فقر، بگکاره و 
گاس و فالکت 
مورد هوجه قرار 

 گرفهه استه
 

 اگشان است  نگروه جوان اگران که هشنه آزاده و شکوفاگی خالقگت
امروز بار دگ ر اگن نگرو علگه جمهوره اسالمی به مگدان آمده است ها با 
مبارزه پگ گر خود وضع موجود را به نفع جوانان، محرومان، بگکاران و 

 گرسن ان هغگگر د نده
 

هرگن مانع پگشرفت  امروز در اگران، نسل جوان جمهوره اسالمی را بزرگ
اند ها اگن مانع را از سر راه خود  داند و به  مگن د گل عزم کرده خود می
 بردارنده

در ده روزه که اگران را  رزاند و افکار عمومی جهان را به خود جلب 
 ا رگخهند و با  شهر اگران به خگابان 711کرد صد ا  زار در حدود 

صداه بلند فرگاد زدند  نان، مسکن، آزاده، جمهوره اسالمی 
 خوا گم، زندانی سگاسی آزاد باگد گردد وههه  نمی

 
کنند ها اگن  آنان براه رسگدن به ا داف و آرزو اگشان، خود را منسجم می

هره به مگدان بگاگند و ها اگن حکومت را هغگگر ند ند  بار با قدرت بگش
 دست از اعهراض و اعهصاب بر نخوا ند داشته

 
 سا ه 71نگما محموده، 

 

۲صفحه   

mailto:daneshamooz2016@gmail.com
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 بیوگرافی داریو فو
 

از  در د کده  جگوناو 7191وه در سال 
)گکی از مراکز صاناعاهای و  هوابع سنجگانو

در  کارگره اگها گا( در اسهان وارزه اگها گا
اه بااا گااراگشااات ضاادفاااشااگااسااهاای  خاانااواده

آ ن با عقاگاد  مهو د شده پدرش کارمند راه
هر  و به  مگن خاطر، بگشسوسگا گسهی بود 

دوران کودکی دارگو در سفار از شاهاره باه 
شاااهااار دگااا ااار 
گذشاته او در 
دگدار ااگای کاه 
از مااااازرعاااااه 
پااااااادربااااااازرگ 

اش  مااااااااااااادره
داشااات باااا او 
باااراه فاااروش 
مااحااصااوههااش 

شاده   مراه مای
پااااااادربااااااازرگ 

بااراه جاالااب نااظاار مااردم شااهاار بااه نااقاال 
پارداخات و ناخاساهاگان   اه جاذاب مای داسهان

ساراگای در  اماگان  آشناگی دارگاو باا داساهاان
 هدوران اهفاق افهاد

مادرش پگنا روها، زنی روشنفکر و نوگسناده 
سارزماگان »  نامه خاود بود که در کهاب زندگی

روزگاار گا  خااناواده کاارگار  » اا قورباغاه
کشاورزه در اگها گاه ابهداه قرن باگاساهام را 

کرده روها با محگط پرشوره که در  رواگت می
خانه اگجاد کرده بود، دارگوه جوان هوانسات 

چون برهو ت برشت،  با نوگسندگان بزرگی  م
وهدگمگر ماگاکوفسکی، ادواردو ده فگلاگاپاو و 

 فدرگکو  ورکا آشنا شوده 
،  ن اامای کاه بساگاار جاوان 7191در سال 

بود، به شهر ماگاالن ناقال ماکاان کارد و در 
مشغول هحصگل شده  (Brera( آکادمی برربا

به خدمت اجباره  در اواخر جنگ جهانی دوم
سربازه فراخوانده شد، اما از سربازه فرار 
کرد و در چند ماه پاگانی جنگ در گ  کالاباه 

پااس از جاانااگ، در  پاانااهاااناای زناادگاای کاارده
هکنگ  ماگاالن  دانشکده معماره دانش اه پلی

نااام کاارد امااا بااه د ااگال حاماالاه عصاباای،  ثابات
همام گذاشت و به هئاهر روه  دانش اه را نگمه

به او هاوصاگاه  آورده زگرا پزش  روانشاس
کرد دنبال شغلی برود که  مگشه براگش  ذت 
بخش باشاده او در آغااز باه عاناوان طارا  

 اه کوهااه کاماده  صحنه، سپس کمدگن طر 
 اه نماگشی و در نهاگت، نوگسندگی  در جنگ

 هو کارگردانی هئاهر پرداخت
پس از جاگزه نوبل و جهانی شادن آثاار فاو، 

 هر  م شده  واکنش او به سگاست روز بگش
غاگارطاباگاعای باا دو  نامااگاش 9115در سال 

را نااوشاات کااه داسااهااان سااو قصااد بااه  مااغااز
 وهدگمگر پوهگن و سگلوگو بر وسکونی استه 

 

انگیزه نوشتن شاهکار داریو فو: 
مرگ تصادفی یک »نمایشنامه 

 «آنارشیست
 

مبارزات سگاسی به  7111در پاگگز سال 
 »پاگگز داغ»اه اوج گرفت که بر آن  گونه

نام نهادند و اگها گا با موج جدگده از 
 ا مواجه شد که بعد از جنگ  ناآرامی

سابقه بوده انفجار  جهانی دوم هقرگبا بی
سرآغاز حرکهی  7111بمب در دسامبر 

 نام گرفته» اسهراهژه هنش»بود که 
پس از اگن انفجار نگرو اه پلگس 

 اه آنارشگست  بالفاصله سراغ سازمان
 »بی نللی»نام  رفهنده در مگالن شخصی به

را دسه گر کردند که مسئول حوزه 
 ا بوده در اداره پلگس مگالن  آنارشگست
 »بی نللی»از » کاهبرزه»نام  بازپرسی به

بی »کرده در طی بازجوگی  می  بازجوگی
از پنجره اهاق بازجو که در طبقه  »نللی

چهارم بود به پاگگن افهاد و درگذشته بنا 
وقهی   »بی نللی»بر اظهارات رسمی 

اند که بمب را  فهمگد رفقاگش اعهراف کرده
اند از  با کم  او در بان  کار گذاشهه

شدت ناراحهی دچار شوک شده و خود را 
 هاز پنجره اهاق به پاگگن پرهاب کرده است

دارگو فو  مگن ماجراه واقعی را دسهماگه 
مرگ هصادفی گ  »نوشهن نماگشنامه 

جاگی که  د ده از آن قرار می »آنارشگست
 رگز مورد  »بی نللی»چ ون ی مرگ 

 اه اگها گا  هاگگد افکار عمومی و رسانه
هردگد خود را در  »دارگو فو»قرار ن رفت 

اگن باره با نوشهن اگن نماگشنامه اعالم 
 کرده 

 برخی از جمالت کهاب
فروگد  م گفهه که وگزگت زگاد   ههه دگوانه

موثرهرگن درمانهه  م براه پزش   م 
 !براه بگمار

 
آ ن، گعنی  گعنی آگا اون کارگر راه   دگوانه

اون قربانی خودکشی، سه ها پا داشت؟ در 
اگن صورت منطقگه که سه ها کفش پوشگده 

 هباشه
 !رئگس  )عصبانی( نخگر، سه پاگی نبود

کنمه عصبانی نشگنه  دگوانه  خوا ش می
شه انهظار بدهر از اگن  از گه آنارشگست می

 هرو  م داشت
 

دگوانهههه  رسواگی براه دموکراسی غربی 
حکم کود شگمگاگی رو دارهه بذارگن از اگنم 
فراهر برمه رسواگی پادز ره براه 
ز ر اه مهلکه  گعنی مردم آگا ی سگاسی 

کننه اگه مردم خگلی آگاه بشن، کار  پگدا می
 هما ساخهه اس

 
 سا ه 71گردآورنده  سارا مردانی، 

مگرد اما بر وسکونی در حا ی که  م  پوهگن می
مغز خودش و  م مغز پوهگن را در سار دارد 

 ،9113بارده در ساال  جان ساا ام باه در مای
 ااه ضاد  نماگشی با ن اه به زندگی و فاعاا اگات

جنگ سگنده شگهان، زنای کاه پسارش را در 
 هاز دست داد، نوشت جنگ عراق

هاار بااه کااار اااه   اااه پاااگاااناای، وه بااگااش در سااال
ناااوگسااای و ناااوعااای  هاااجاااسااامااای، ناااقااااشااای، رماااان

درباره نقاشان و  نرمانادان بازرگای کاه  خوانی پرده
پارداخاته در ساال  بر او هااثاگار گاذاشاهاه باودناد مای

او گن رمااناش دربااره  اوکارهازگاا باورجاگاا  ،9119
نوشت ها هصاوگاره ماهافااوت از اگان زن قادرهاماناد 
 هخاندان بورجگا ارائه د د

 ا فعال حفاظات  فو سال
بود و در  محگط زگست

مزرعه خودگردانش در 
شاامااال اگااهااا ااگااا زناادگاای 

کاارده بااا هاااسااگااس  ماای
حزب جنبش پن  سهاره 

از  به ر بره بپ گرگلو
 هآن حماگت کرد
 ،9171در سپهامابار 
اجااراه  دو ات هاارکااگااه

آثار او به  مراه وگلگام شکسپگر و آناهاوان 
چخوف را ممنوع اعالم کرده او در پااسا  

اگار ثاابات شاود کال »به اگن حرکت گفت  
هاثگر من بوده، باه خصاو   بحران هرکگه

که من هنها ناوگساناده زناده در ماگاان اگان 
 ا  سهم، اگان را ناوبال دومای باراه  غول

 »دانمه خودم می
 اه خود بار ا ههدگد به مارگ  فو براه فعا گت

شده مورد حمله فگزگکی قرار گرفت و فاراناکاا 
رباوده  7115رامه،  مسر و  اماکاارش در 

شده رامه شکنجه شد و رباگندگان، کاه باعاد اا 
معلوم شد با پلگس دو هی مرهبط بودند، باه او 

، 7191هجاوز جنسی کردنده هاا اواساط د اه 
 اا باراه  از دادن وگازا باه آن دو ت آمارگاکاا

کرد و کلگسا ااه  اجراه آثارشان خودداره می
 7111حاهای باه جااگازه ناوبال او در  اگهاا اگاا

 هاعهراض کردند
 

زبان از جمله فارسی هارجاماه  51آثار فو، به 
 هاند شده

نماگش  مه دزد ا نگسهند هوساط گاروه هائااهار 
پوگا به طراحی و کارگردانی نوگد جعفره و باا 
حضور  علگرضا جهاانادگاده، حساگان چانااره، 
نوگد جعفره، ماحاماد عالای اماگاره و ماهاره 
منصوره، نگلوفرهقوه فرد، مرجان فراحی در 

در شگراز به روه صحنه رفت  7519هابسهان 
هرگن نماگش سال را از آن  و عنوان پرمخاطب

 خود کرده
 

در  ،7515نماگش جسد اه پساهای در ساال 
اجراه عمومی شگراز هوسط گروه هئاهار پاوگاا 
به کارگاردانای عالاگارضاا جاهاانادگاده باه روه 

 هصحنه رفت

۳صفحه   
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دستی در  فقر یا تنگ»
  «زندگی کودک

 
امروزه فقر عامل گرسن ای، کام ساواده، 

 اه مخهلف و حهی منجر شادن باه  بگماره
مرگ و مگار زودرس کاودکاان در جاهاان 

 استه
شاود  مهاسفانه فاقار اقاهاصااده بااعا  مای

کودک موادغذاگی مورد نگاز بادن خاود را 
درگافت نکند و به خوبی رشد ننماگده چارا 

 ا و مواد مورد نگاز بدن  که کمبود وگهامگن
باااعاا  اخااهااالهت زگاااده در رشااد کااودک 

شوده فقر و گا فرودسهی خانواده ساباب  می
شااود حااهاای کااودک از بسااگاااره از  ماای

 اه آموزشی او گه محروم بماناده و  کالس
آگا ی و اطاالعاات و داناش و گاادگاگاره 

 اا و  اماه باه اناحاصاار کاودکااان  ماهاارت
گونه   اه ثروهمند محدود گردده اگن خانواده

گاردده  هر مای است که شکاف طبقاهی عمگق
هواند در آگاناده  با اگن فاکهور ا کودک نمی

به خوبی و به راحهی وارد اجهامااع شاوده 
شود حهی کودک حال  دسهی موجب می هنگ

 ااه  خوبی نداشهه باشد و از بسگاره  اذت
موجود در دناگاا کاه گا  کاودک در گا  

ماناد اسات  خانواده ماعاماو ای از آن باهاره
محروم بماند چون  ذت خوردن گ  بسهنی 

هواند  و گا  ذت رفهن به شهر بازهه فقر می
نگاز اه او گه و طبگعی و انساانای کاودک 

 را پاگمال کنده
 اا و  کودک فقر، باگاد طاعام هالا  ناداشاهان

 اااه بااه وجااود آمااده از فااقاار را  حساارت
بچشد؛ چه بسا که اگان کاودک فاقاگار اگار 

اه معمو ی   مانند کودکی دگ ر در خانواده
گاذاشات از  با نرم جامعه پا باه جاهاان مای

مااوقااعااگاات باارهااره باارخااوردار بااود و بااه 
کرده و ی   اه بههره دست پگدا می موقعگت

خاوش   باگد گفت گ  کودک ثروهمند، فقط
اه  شااانااس بااوده اساات کااه در خااانااواده

ثروهمند به دنگا آمده و از مزاگاه طباقااهای 
اش بااارخاااوردار اسااات  بااارهااار خااااناااواده

هواند باا  دسهی می طور که فقر و هنگ  مان
آگنده گ  کودک و گا حهای جاان او باازه 

 کنده
به امگد روزه که اخهالف طبقاهی در  اماه 
جوامع از بگن برود و  مه در آسااگاش و 
رفاه و برابره زندگی کنند چرا که اگن حق 

  است!  مه انسان
 سا ه 71سپگده امگنی، 

 81کنم  فکر می
 سالش بود 

 
 اه خاا ای باه دناباال شاغالای  پسره با جگب 

گشت براه هامگن مخارج زنادگای خاود و  می
 اشه خانواده

کارد    ر روز ماادرش باا اگان ناام صادا مای
شنگاد  اه که  ر روز می کلمه »آور خانه نان»

 فهمگدشه و ی نمی
کارد باه  آماد و ساالم مای از خانه بگرون مای

دوسهانی که  مگشه به سرده با او بارخاورد 
 دادنده کردند و به بازه خود ادامه می می

کارد هاا  خواسات فاکار مای چه که می به  رآن
براه چند  حظه  م کاه شاده فاراماوش کاناد 
شراگط خود راه اما در افکار خود نگز  مگشه 

رسگده شاگد در افکار خود نگز  بست می به بن
هار فاکار  کرد ها بهواناد راحات باگد کنکاش می

 کنده
او خگلی وقهی بود از پگدا کردن نان)پول( به 
آن شکل خسهه شده بود، اشهگاق نداشت فقط 

کرد هاا  براه آن که زندگی را ب ذراند کار می
 دست بگاورده پو ی به

فهمگد که چرا  مگشاه جااماعاه او را باه  نمی
 دگد؟ کار می چشم گ  خالف
 ااه ماردم باه  داد باه نا ااه دگ ر ا مگت نمی

خااودش، از اگاان کااه جااواب سااالمااش را 
دادناد، از اگان کاه باه چشام گا  انا ال  نمی

 اه  ن رگسهند، از حس هرحم جامعه به او می
  اههه نماگشی و بسگاره شبگه به اگن

شاانااگاادن احااهااگاااجااات مااردم و خااناادگاادن بااه 
احهگاجات خود هفرگح  ر روز او باود، اماگاد 
دادن به خود که شراگطی بدهر از شراگط مان 

  م وجود دارده
داد  فقر، شاگد براه دگ ران معناه خاصی می

امااا بااراه او آن مااعاانااا را نااداشاات، آن را 
شناخت، ها اگن که کسی را دگد که داشات  نمی

کارد، و ای ماهاوجاه  در مورد فقر صحبت مای
 شده نمی

 ا از فقر زندگی است گا شاگادم  آگا منظور آن
دانسات!  زندگی چگز دگ ره است که او نامای

فقر گعنی چه؟ در فکره عاماگاق فارو رفات، 
هوانست بفهمد، آگا زندگی من فاقار اسات  نمی

 گا فقر  مان زندگی استه
 سا ه 71مهده رضاگی، 

 

4صفحه   

 فقر!
 

شاگد براه گ  نوجوان که سرشار از انرژه و 
هار از آرزو ااگاش   گجان است  گچ چاگاز ماهام

 ا اصاال  نباشده آرزو اگی که شاگد براه بعضی
آرزو نباشده شاگد داشهن گا  دوچارخاه باراه 

 ا عاده باشد و ی  مگن چگز ساده باراه  خگلی
آگاده شااگاد  حسااب مای  ا آرزوگی محال باه خگلی

 ا باشد  داشهن گ  دست  باس نو آرزوه خگلی
و ی  سهند کسانی که براه  رروز خود  ابااس 
جداگانه دارنده و ی واقعا د گل اگن  مه اخهالف 
طبقاهی در دنگا چگست؟ چرا بااگاد خاوردن گا  

 ا آرزو شاود در  وعده غذاه کامل براه خگلی
قادر غاذا دارناد کاه   اه دگ ر آن حا ی که خگلی

شوند آن را دور برگازناد؟ چارا بااگاد  مجبور می
هغذگه بمگرد و دگ ره از  گ  نفر از شدت سو 

 شدت چاقی؟
 اا را در ذ ان خاود مارور  وقهای اگان سائاوال

آگاده  کنگم ناخودآگاه کالاماه فاقار گاادماان مای می
اه که باع  اگن  مه اخهالف طاباقااهای در  کلمه

اه کاه آرزو ااه   ا شده استه کلاماه زندگی آدم
خگلی از کودکان را زگار مشاهای از خااک دفان 

اه که حاهای از گافاهان آن  ام  کرده استه کلمه
شاارم دارگاامه کاااش روزه باارسااد کااه بااام 
آرزو اگمان گکی شوده کاش دگ ر فقر نابااشاده 

 کاش عدا ت بگاگد کاشههه
 سا ه 71علی داد حسگنی، 

 
 

جامعه به آدم های فقیر اهمیت 
 دهد! تری می کم
شواد که انسان نهواند مانند مردم  فقر باع  می

عاده  باس بپوشد، غذا بخورد، مهمانی برود، 
هفرگح کند، مسافرت برود و خگلی کار اه 
دگ ر را انجام د د و جامعه به آدم  اه فقگر 

 اگی که پدر و  د د و بچه هره می ا مگت کم
هره دارنده  مادرشان فقگر  سهند امکانات کم
 اه فقگر  گکی دگ ر از مشکالت انسان

طور کلی زندگی  باشده به  اه درمانی می  زگنه
 اه فقگر بسگار سخت و مشکل  براه انسان

 استه
 سا ه 71آرهگن رضوگان، 
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شاعر و برتولت برشت، 
 نویس آلمانی نمایشنامه

  
 
گوگند  زمانی که داره، بخور، بنوش و  می

 هشادباش
 هوانم بخورم و بگاشامم اما چ ونه می
 دانم  ن امی که می

 چه را که خوردنی است آن
 ام اه ربوده از دست گرسنه

  اه به  گوان آب من محهاج است و هشنه
*** 

   پرسد پسرم می
 چرا باگد رگاضی بخوانم؟

 خوا د ب وگم هزم نگست د م می
 خوا ی دانست دو هکه نان خواندن  م بی

   ههههبگش از گ  هکه اس
*** 

 خورد آقاه نخست وزگر مشروب نمی
 کشد آقاه نخست وزگر دود نمی
   اه حقگر اقامت دارد آقاه نخست وزگر در خانه

 ه و ی بگچارگان حهی خانه حقگره  م ندارند
 

  شد کاش گفهه می
 آقاه نخست وزگر مست است
 آقاه نخست وزگر دوده است

 اما حهی گ  فقگر مگان مردم نگسته
 *** 

گوگی  مدت دراز امگدوار بودمه دگ ر  هو می
  هوانم نمی

 امگدوار باشم
 

 اه؟ به چه دل بسهه
 که جنگ، آسان است؟ به اگن

 اگن سخن مقبول نگست
 ان اشهی بدهر است چه می روزگار ما از آن

  روزگار ما چنگن است
 هاگر ما کاره را مردانه انجام ند گم معدومگم

کس از ما  اگر نهوانگم کاره کنگم که  گچ
 انهظار ندارد
 اگم از دست رفهه

   دشمنان منهظرند
 ها خسهه شوگم

  ن امی که نبرد در شدگدهرگن مرحله است
 هرگن حال جوگان در خسهه و جنگ
 هرند جوگانی که خسهه جنگ

 شکست خوردگان صحنه نبردند
 *** 
 

 
 ام گگرم که در باورهان به خاک نشسهه

 اه هبر اگهان   اه جوانم از ضربه و ساقه
 زخم دار است

 کنگد؟ رگشه چه می با
گگرم که بر سر اگن باغ بنشسهه در کمگن 

 اگد پرنده
 زنگد پرواز را عالمت ممنوع می

 کنگد؟  اه نشسهه در آشگان چه می با جوجه
 کشگد گگرم که می
 برگد گگرم که می
 زنگد گگرم که می

  کنگد؟  ا چه می با روگش ناگزگر جوانه
 خسرو گلسرخی

 پنجره
 اى براى اهاقم خوا م ساخت پنجره

 قابى از جنس انهظار
 اى از جنس دگدار شگشه
 اى از جنس روگا پرده
 اى باز رو به آسمان پنجره
  ا ماه را نشانم د د اى كه شب پنجره
اى كه فاقاط بااران بشاوگادش و نساگام  پنجره

 خشكش كند
اى بزرگ خاوا ام سااخات كاه باهاواناد  پنجره

 طاقت دگدارت را داشهه باشد
 اى كه بهوانم خودم را در آن ببگنم پنجره 

 هههاى كه اهاقم را روشن كند پنجره
 

 سا ه 79حسگن حسنی، 

 اه کهن آمده است که فرزانه  در کهاب
 کگست

 اه جهان دور  که خود را از کشمکش آن
 دارد ن اه می

 آورد عمر کوهاه را بدون بگم به سر می
 جوگد از زور بهره نمی

 د د بده را با نگکی پاس  می
 کند و آرزو اگش را فراموش می
 اما اگنهمه را من نمی هوانم

به راسهی که در روزگاره هگره زندگی 
  ***  هههکنم می

 !اه دوست، از پرسگدن شرم مكن
 هم ذار كه با زور ، مجبور به پذگرفهن شوه

 !اش ب رد خود به دنبال
ان ار كن كه  اه، چه را كه خود نگاموخهه آن
   هههدانی نمی

*** 
 کنم من در روزگاره هگره زندگی می

در روزگاره که سخن گفهن ساده، نشان 
 خرده است بی

 هفاوهی چگن، نشان بی و پگشانی بی
خندد خبر فاجعه را درگافت  که می آره، آن

 نکرده است
 
 
 
 
 
 
 
 

 از زندان

 نوگسم براگت می
 نزدگ  به سه  زار نفر

 جا اگن
 زندانی  سهگم

 مردمی  سهگم ساده
 ورز سخت کوش و اندگشه

 با پهوگی مندرس
 مانه بر پشت

 ه زگهون گ  پگاز و پن  دانه
 مان پشهی اه از نور در کو ه شاخه

 مردمی به سادگی درخهان در نور آفهاب
 مان با گ  جرم در پرونده

 هنها گ  هقصگر
 که ما
 چو شما  م

 عاشق صلح  سهگم و آزاده
 صلح؛

 ات  مان ماشگنی که دم در خانه
 باگسهد

 هو وحشت نکنی
 صلح

 ات را  مان که در خانه
 کوبد می

 کسی نباشد
 جز گ  دوست

 گانگس رگهسوس
 

5صفحه   



1شماره                                                                                                               دانش آموز                                                                                                                     12شماره                                                                                                             دانش آموز                                                                                                                       

۶صفحه   

1شماره                                                                                                               دانش آموز                                                                                                                     20شماره                                                                                                             دانش آموز                                                                                                                       

 عدالت براى کودکان
  

چاون ساوئااد كاه ماا زنادگااى  در کشاوره  ام
كنگم كودكانى در حااشاگاه جااماعاه زنادگای  می
 اااه  کااناانااده كااودد فااقااركااه در خااانااواده ماای

كند كه  فرودست زندگى سخهى دارد؛ سعى می
 مراه دوسهانش به جاا ااگاى كاه پاول ناگااز 
است نرود؛ حهى اگر خگلى د ش  م بخاوا اده 
كااودكااى كااه هااغااذگااه مااناااسااب ناادارد، هاامااام 

 اگاش  اماان  سات كاه بار هان دارد،   باس
شراگط سگنما و رساهاوران رفاهان را نادارد؛ 

دار و گاا   ااى ماارد وقهى دگ اران از  ابااس
فااون و سااامسااونااگ حاارف   اااى آى مااوباااگاال

زنند او باز  م در حاشگه دوسهانش قارار  مى
گگرده  گچ كودد و گاا ناوجاوانای در اگان  می

سن و سال نباگد فرقى مگاان زنادگاى خاود و 
دوساهااناش حاس کاناده چارا کاه اگان بااعا  

اش  اضطراب، ن رانى و در ناهااگات پارگشاان
هواند انهخاب بد انجام  شوده اگن کودک می می

د د و به ماواد ماخادر و حاهاى دزدى وادار 
كنم  گچ كودكى نباگد به اگن  شوده من فكر مى

شراگط دچار بشوده ما باگد براه زندگی بههر 
هاالش و ماباارزه   و برابر کودکان در جامعاه

 کنگم!
 

 سا ه  71آوا آقاخانی، 
 
 

 فقر در جامعه
 

فقر باع  می شود که انساان ناهاواناد مااناناد 
مااردم عاااده  ااباااس بااپااوشااد، غااذا بااخااورد، 
مهمانی برود، هفرگح کند، مساافارت بارود و 
خگلی کار اه دگ ر را انجام د د و جامعه به 

د ااد و  هااره ماای  اااه فااقااگاار ا اامااگاات کاام آدم
 اگی که پدر و ماادرشاان فاقاگار  ساهاناد  بچه

هااره دارنااده گااکاای دگاا اار از  امااکااانااات کاام
 اه درمانای   اه فقگر،  زگنه مشکالت انسان

 ااه  طور کلای زنادگای باراه انساان استه به
 فقگر بسگار سخت و مشکل استه

 
 سا ه 71آرهگن رضوگان، 

نقش فقر در دوران مختلف 
 سنی و در دوران زندگی! 

   دست و فرودست گا محروم از  فقگر گعنی هنگ
طور مثال،  هامگن نگاز اه ابهداگی زندگی خوده به

گگرگم که در  سا ه را در نظر می 1-1گ  کودک 
دست بزرگ شده است و زمان  گ  خانواده هنگ

اگن رسگده است که اگن کودک به مدرسه برود 
اش وجود دارد  اما به دهگل خاصی که در زندگی

هواند  مدرسه را شروع کند و از  کودک نمی
 امکانات مانند کودکان دگ ر برخوردار شوده 
آگنده اگن کودک که به صورت ناخواسهه در گ  

شود؟  دنگا آمده است چه می خانواده فرودست به
و شراگط زندگی اگن خانواده ها بزرگ شدن 

شود و  کودک در فقر مطلق سپره می  اگن
هواند از امکانات و شراگط خا   کودک نمی

طور مثال)امکانات هحصگلی، خوراک، پوشاک  به
و غگره( مانند دگ ر کودکان  م و سن و سال 
خود، برخوردار گردده با همام اگن مشکالت و 

شود گفت فقر همام  شراگط سن گن زندگی، اما نمی
بندد و  گچ امگده براه گ   در اه زندگی را می

زندگی بههر گا گ  آگنده درخشان براه اگن 
هواند گ   کودک وجود ندارده گ  کودک فقگر می

راه دگ ر مهفاوت با دگ ر کودکان انهخاب کند 
را ی به نام مبارزه با همام مشکالت زندگی خود، 
مبارزه با فقر و زودودن فقر از زندگیه اگن 

اش را کامال  شود مسگر زندگی مبارزه باع  می
هر برسده مبارزه در  هغگگر د د و به ا داف بزرگ

شود همام گذشهه هلخی را  اگن شراگط، باع  می
خاطر فقر عذاب کشگده همام  که سا گان سال به

کنده ا زاما فقر و فرو دسهی باع  از بگن بردن 
 شوده  ا نمی همام آرزو ا و از بگن بردن  دف

 
 سا ه 71نسرگن حگدره، 

 
 

گر به  روزی این خشم طغیان
 بیرون خواهد جوشید!

رفهن به مدرسه با  باسی کاهاناه کاه باگاش از دو 
سال اسهفاده شده شاگد چگزه باشد که  ر کاودکای 
از پوشگدنش خجا ت بکشده براه مثاال ناه گافاهان 

خاوا ااد باارود  کاالااساای کااه ماای باه دعااوت گاا   اام
شهربازه، براه کودک فقر بساگاار ساخات اساته 
و ی احساس و دنگاه کاودکای دناگااگای اسات باس 

 مهفاوت نسبت به دنگاه گ  انسان با غه
هصور کن کاه زماان باه عاقاب رفاهاه اسات و هاو 
کودکی  سهی که به خاطر فقر،  مگشه مجبور باه 

 شوهه  ا می نه گفهن
درده که در قلب گ  انساان باه د اگال  اماگان ناه 

از بگن نخوا د رفاته اگان  شود می ا اگجاد  گفهن
کودک در آگنده خواه ناخواه به دنبال حاق پااگاماال 

اش خوا د رفته زگارا او، کاو ای از عاقاده  شده
شاود کاه   طلبی هبدگل می عدا ت استه وه به حق

 اه مقامات دو اهای   ا و پول خوره از هن فروشی
بااه جااوش خااوا ااد آمااده و روزه  اام اگاان خشاام 

 گر به بگرون خوا د جوشگد! طغگان
 

 سا ه 71محمد رجبی، 
 

زاییده  «کار خالف»کودکان 
 فقر اند! 

فقر اقهصاده در زندگی کودکان هاثگر بسگار 
زگاده دارده گکی از نهاگ  آن، مسگر اشهباه 
در زندگی کودکان استه خانواده آنان، چون 

باشند  داراه اسهطاعت و امکانات ما ی نمی
هوانند مانند   ا  رگز نمی فرزندان آن

اه مانند رفهن   اه دگ ر چگز اه ساده بچه
به سگنما، رسهوران و گا مسافرت را هجربه 
کننده در واقع کودکان فقر  رگز مانند 
کودکان دگ ر داراه امکانات او گه زندگی 
نگسهنده اگن کودکان براه هداوم زندگی و 
کسب معگشت روزانه به کار اه غگرقانونی 

شوند مانند سرقت، خرگد و فروش  کشگده می
 مواد مخدر وههه

افراد بسگاره در مورد اگن کودکان، قضاوت 
نابجا دارنده و ی  رگز در جسهجوه دهگل 

 باشنده مسگر اشهباه کودکان در زندگی نمی
 اه  در کشور اگی مانند سوئد، در مورد بچه

 اه نادرسهی وجود  نشگن پگشداوره حاشگه
نامنده و ی آگا  کار می دارد و آنان را خالف

دانند اگن کودکان زاگگده فقر  سهند  م ر نمی
  اه غلط دو ت! و سگاست

 
 سا ه 71آمگهگس جال ی، 

 
 راستی معنی فقر چیست؟ به
در واقع به معنی احهگاج است و در جوامع  فقر 

کنده  مخهلف به اشکال و ابعاد مخهلفی بروز می
هواند در ابعاد اجهماعی و اقهصاده بروز  فقر می

کنده در فقر اقهصاده افراد قادر به هامگن زندگی 
خود نگسهند و در هامگن غذا و پوشاک و نگاز اه 

دچار مشکل  سهنده و ی در فقر  او گه انسانی 
نگسهند و دچار  اجهماعی افراد قادر به هحصگل 

شونده در  و اجهماعی می فر ن ی  مشکالت 
اه مثل اگران، شا د دو گروه فقر  سهگمه  جامعه

هعداده از مردم در اگران، قادر به هحصگل نگسهند 
کننده و ی در  و در گرسن ی مطلق زندگی می

فقر معنی دگ ره پگدا  اه مثل سوئد، جامعه
 ا قادر به هحصگل  سهند و  کنده  مه انسان می
اما   کنده کس در گرسن ی مطلق زندگی نمی  گچ

در نحوه زندگی افراد با درآمد کم و افراد  هفاوت
شوده افراد با در آمد پاگگن،  با در آمد باه دگده می

قادر به خرگد  وازم  وکس و سفر اه گران 
هر زندگی   اه نسبها ارزان نگسهد و در محله

کنند و قادر به فرا م کردن  وازم جدگد و  می
گونه مساگل  مدرن براه فرزندان خود نگسهنده اگن

کنده فرزندان   ا را دچار مشکل می فرزندان آن
اگن گروه کم درآمد در مدارس مورد آزار و 

گگرنده چون  باس و  وازمی که  قرار می اذگت 
 ا در  کنند مدرن و جدگد نگسهنده آن اسهفاده می

نظر من  به شونده نمی  اه گرو ی پذگرفهه  جمع
براه حل اگن مشکل، باگد ساخهار اقهصاده، 
سگاسی، اجهماعی و فر ن ی موجود جامعه را به 

 نفع محرومان هغگگر داده
 

 سا ه 71هگنا کالنهرپور، 

۶صفحه   
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Ett barn blir påverkat 
av fattigdom 

Ett barn som inte växer upp med 
ekonomisk stabilitet har det svårare 
att passa in i samhället. Barn upp-
växta i en fattigdom får inte vissa 
upplevelser andra barn tar föregivet. 
Det kan vara upplevelser som mu-
seum, nöjesparker och äta på restau-
rang. 
Det är inte bara upplevelser som 
skiljer fattiga barn från andra barn.  
Även hälsan, utbildningen och det 
sociala livet påverkas.  
Fattigdom kan även leda till mobb-
ning. En person som inte har råd 
med de dyraste kläderna kan bli ut-
satt för psykisk mobbning genom 
blickar och kommentarer. Det är 
inte bara klädesmärke som spelar 
roll, men även variationen. Alla barn 
har inte en möjlighet att ha på sig 
olika kläder varje dag. Vissa har inte 
ens möjligheten att ha på sig rena 
kläder varje dag.  
Att växa upp i en fattig familj bety-
der inte att man kommer leva så 
resten av livet. Det finns många per-
soner som växt upp med en dålig 
ekonomi men som idag är de rikaste 
och mest framgångsrika i världen. 
 
Nora Moein, 16 år 

 

Tillsammans kan vi 

göra skillnad I världen 

Vi befinner oss i lever många 

barn i utanförskap på grund av 

fattigdom. Barnen har inte möj-

lighet att följa med sina vänner 

när pengar är ett måste och de 

hittar på bortförklaringar för att 

smita undan. Dessa barn lever 

redan ett svårt liv men att de 

också ska behöva påverkas av sin 

omgivning skadar barnen allt 

mer. Hur påverkas ett barn som 

inte har föda för dagen eller ens 

två klädesplagg att välja mellan 

av de i sin omgivning som skryter 

om den senaste modellen av 

IPhone eller Samsung de har, 

över de nya kläderna de köpt och 

hur de var på kändaste restau-

rangen i stan häromdagen? Ett 

barn ska inte behöva känna ång-

est och depression på grund av 

att de jämför sin levnadsstandard 

med andra barn. Detta påverkar 

barnet negativt och tar skada på 

barnet som i sin tur kan göra då-

liga val i livet som bl.a drogmiss-

bruk och stöld. Inget barn förtjä-

nar ett liv i fattigdom och smärta. 

Vi måste tillsammans agera och 

hjälpa dessa barn att få de liv 

som de förtjänar och bidra med 

stöd till dem. 

Ava Aghahkani, 16 år 

 

livet för fattiga männi-
skor väldigt svårt 

Fattigdom leder till att man inte kan 
klä sig som andra människor, äta 
mat, ha kul, resa och mycket annat, 
och samhället bryr sig väldigt lite om 
fattiga människor och barn till män-
niskor som är fattiga har liten chans 
till en bra framtid. Ett ytterligare 
problem för fattiga människor är 
kostnaden för vård. Sammanfatt-
ningsvis är livet för fattiga männi-
skor väldigt svårt. 
 
Artin Razavian, 16 år 

Samhället kommer all-
tid förbli ojämnställt 

och orättvist 
 
Ett fattigt svenskt barn i detta 
samhälle finns, men i jämförelse 
med många andra länder så exi-
sterar de knappt. I Sverige har 
alla barn rättigheter till skolgång, 
lunch i skolan och ett tryggt hem 
de kan bo i. Men jämför man en 
lågställd person med en snittper-
son så kan man tyda en hel del 
olikheter i vårt samhälle. T.ex. är 
det svårt att resa och kunna 
nyttja sig utav avancerade studie-
medel samt att kunna njuta av en 
bred fritid. Tack vare den höga 
skatt som vi betalar i Sverige och 
tack vare alla dessa betydelse-
fulla organisationer såsom t.ex. 
”Majblomman” så kan de flesta 
ungdomar/barn med studiemoti-
vation och hyfsade betyg kunna 
få tillgång till bidrag. Alltför att 
kunna känna sig jämställda i 
samhället. Men som sagt så kom-
mer samhället alltid förbli 
ojämnställt och orättvist. 
 
(Ramin, Shojaei, 16 år 

۷صفحه   
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Romanförfattare: Romandebute-
rade med "La figlia del Pappa" 
om Lucrezia Borgia 2014 och gav 
året därpå ut "C'è un re pazzo in 
Danimarca" om livläkaren Johann 
Friedrich Struensee. 
Tilldelades Nobelpriset i litteratur 
1997. 
Källa: Nationalencyklopedin. 
 
Fo ska ha hjälpt sin far att 
smuggla flyktingar och allierade 
soldater genom att förklä dem till 
lombardiska bönder. 
 
Vald av: Sanaz Mahmoudi, 18 år 
 
 
 

Fattigare i Sverige 
Enligt Rädda Barnen lever 220 000 

barn i fattiga hem. Det är mer än vart 
tionde barn. Det är väldigt många för att 
vara ett land där skattesänkningar de sen-
aste 4 åren har gjorts med 80 miljarder. 
Barnfattigdomen har ökat i takt med skat-
tesänkningarna. Anders Borg slår sig för 
bröstet och talar om ett land som har en 
av den bästa ekonomin i Europa. 

Idag blir var tionde familj allt fattigare i 
Sverige. Nu kräver Rädda Barnen en 
handlingsplan mot barnfattigdomen.  
Jeanette Andersson i Malmö är arbetslös, 
ensamstående och fattig. Här med barnen 
Gabriel och Filip. Cirka 220 000 barn i 
Sverige lever i familjer som inte har råd 
att betala för det allra mest nödvändiga, 
såsom mat, kläder och hyra. Och antalet 
fattiga barn i Sverige ökar. 
Foto:Stig-Åke Jönsson / SCANPIX  
Vald av: Sanaz Mahmoudi, 18 år  
 

Dario Fo 
 
Biografi 
 
Fo föddes som det äldsta bar-
net i Sangiano, nära den 
längsträckta bergsjön Lago 
Maggiore Som ung ägnade 
sig Fo åt att måla och utbil-
dade sig till arkitekt. Hans 
yngre bror Fulvio blev tea-
terledare och den yngre sys-
tern Bianca Fo Garambois 
författare. Modern, Pina 
Rota Fo, med en uppväxt på 
bondgård skrev en roman 
om sina hågkomster från 
mellankrigstiden, Il paese 
delle rane(Grodornas 
rike. Fadern, Felice, var stat-
ionsinspektör vid den italienska järnvägen, vilket in-
nebar att familjen ofta byte bostadsort, beroende på 
var fadern fick sin stationering. Fadern var också 
skådespelare vid en amatörteater. bland de platser 
där Fo växte upp kan nämnas glasblåsarkolonin 
Porto Valtravaliga, i provinsen Varese, som sades ha 
den högsta andelen av sinnessjuka människor i hela 
Italien. 
1940 flyttade Fo till Milano för att studera vid konst-
skolan  Accademia di Brera. Emellertid hann det 
Andra världskriget  emellan och Fo anslöt sig till 
Mussolinis fascistiska armé Repubblica Sociale Itali-
ana. När Fo senare uttalade sig om detta, förnekade 
han aldrig detta val, men menade att det berodde på 
att hans familj var aktiva antifascister och att han 
ville undvika misstankar.  
Fo ska ha hjälpt sin far att smuggla flyktingar och 
allierade soldater genom att förklä dem till lombar-
diska bönder. 
 
Fakta: Dario Fo 
Född 24 mars 1926, död 13 oktober 2016. 
Italiensk skådespelare och dramatiker, en av den poli-
tiska teaterns förgrundsfigurer. 
Studerade mim hos Jacques Lecoq i Paris. Grun-
dande 1958 teatersällskapet Compagnia Fo-Rame 
och 1970 teaterkollektivet La Comune, båda till-
sammans med sin fru Franca Rame. 
Några pjäser: "Grande Pantomima" (1968), "Mistero 
buffo" (1969), "Vi betalar inte! Vi betalar 
inte!" (1970) och "Anarkisten som slängdes ut genom 
ett fönster genom ett misstag" (1974). 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dario_Fo#cite_note-mitchell-47-3

