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شعری از لوئی آراگون
آیا گل رز ماه را
میشناسی؟
آیا گل رز زمان را
میشناسی؟
در درخشش آینه آب -
وقتی یکی
دیگری را نشان میدهد؛
یکی به دیگری شبیه است.

یک سال دیگر نیز گذشت!
به روزهای پایانی سال  8102میرسیم .سالی پر از حادثه
که بهسرعت گذشت .حوادثی همچون جنگ خونین سوریه،
یمن ،افغانستان ،عراق و لیبی ،باز هم هزاران انسان جان
خود را از دست دادند و صدها هزار تن نیز آواره شدند.
بحران تشکیل دولت در سوئد ،تحریم اقتصادی ایران توسط
آمریکا و گرانی و تورم و بیکاری فزانیده در این کشور،
سوختن چهار دانشآموز در بلوچستان ایران ،کشتن هولناک
روزنامهنگار عربستانی در کنسولگری این کشور در
استانبول ،قیام جلیقه زردها در فرانسه و سرایت این جنبش
به کشورهای دیگر ،از جمله وقایع مهم این سال بودند که
افکار عمومی جامعه جهانی را بهخود جلب کرد.
نشریه دانشآموز با کوشش نویسندگان نوجوان خود ،بیست
و هشتمین شمارهاش را منتشر کرد .جا دارد که از این
عزیزان و همچنین خوانندگان نشریه دانشآموز تشکر کنم با
امید این که در سال تازه نیز این همکاریها و تالشها
پربارتر از گذشته ،ادامه یابد.
نشریه داتشآموز ،سال نو را به دانشآموزان و همه
انسانهای آزادیخواه ،برابریطلب و عدالتجو ،صمیمانه
تبریک میگوید!

معلم

آیا گل رز تلخ
روئیده از آب شور و امتناع را
میشناسی؟
که در جذر و مد امواج
بر روی اقیانوس میشکفد،
مثل رنگین کمانی که
پس از باران.
گل رز رویا
گل رز روح
که در دستههای کوچک
در خیابان فروخته میشوند.

***

گل رز گاموت
گل رز بازی،
رز عشقهای ممنوع
رز حرکتهای بههدر رفته.
آیا گل رز ترس را
میشناسی؟
آیا گل رز شب را
میشناسی؟..
هر دو
انگار نقاشی شدهاند،
مثل صدا
که بر لبها نقش میبندد،
مثل میوه
که در میان برگها
آویخته میشوند.

***

هر گل رزی که میخوانم
هر گل رزی که میپسندم
هر گل رزی که میسازم،
در برابر این گل رز اعالم میکنم:
که به عبث میخواهم
بستایماش!
ترجمه :زهره مهرجو

www.daneshamooz.se

آموزش حق پایه ای هر انسان است!
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دانش آموز

اهداف نشریه دانشآموز:
*اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش بین معلمان و
دانشآموزان؛
*تبادل اندیشه و نظریات علمی بین دانش آموزان؛
*ایجاد بستری برای رشد و پویایی مسایل آموزشی و
پرورشی؛
*ارتقای سطح دانش ،آگاهی و معلومات دانشآموزان؛
*آموزش کتبی زبان مادری.
آدرس امیل تماس با نشریه:
daneshamooz2016@gmail.com

***

آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!
 80فوریه ،روز جهانی زبان مادری است .روز جهانی زبان
مادری بیش از هر جای دیگری ،متوجه کشورهایی است که
دارای تنوع زبانی گستردهای هستند تنوعی که بهگفته جنوا
اسپیترمن ،امری طبیعی ،میراثی انسانی و سرمایهای اجتماعی
است .اما در کشورهایی همچون ایران ،متاسفانه زبانهای مادری
همه مردم این کشور غیر از فارسی ،یعنی زبانهای ترکی آذری،
کردی ،عربی ،بلوچی و غیره ممنوع است.
جنوا اسپیترمن ،زبانشناس و متخصص سیاستهای زبانی در
دوران پسااستعمار ،در گفتگوی اختصاصی ،ضمن شرح اهمیت
آموزش و تحصیل بهزبان مادری ،از سیاستهای زبانی که منجر
به یکسانسازی زبانی میشوند ،انتقاد میکند و میگوید» :اگر
شما آموزش و ترویج یک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید ،در
نهایت ،آن زبان را حذف میکنید و با از بین بردن آن زبان،
فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود میکنید و در نهایت ،خود آن
مردم را حذف و از بین میبرید .ممکن است که آنها بهصورت
فیزیکی از بین نروند اما آنها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل
به دیگرانی شدهاند که بهزبان و فرهنگ دیگری تعلق دارند .آنها
دیگر وجود خارجی ندارند «.این استاد دانشگاه میشگان تاکید
کرده است» :وضع قوانینی که سیاستگزاریهای زبانی را
اجباری میکند ،گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبانها
است «.وی سیاست زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی در این
زمینه میداند ،کشوری که در آن یازده زبان رسمی وضع شده
است.
جنوا در جواب سئوال؛ »بسیاری از زبانشناسان بر آموزش زبان
مادری و تحصیل به آن زبان تاکید میکنند ،چرا؟« ،چنین جواب
داده است» :این مساله که کودکان بهزبان مادری خود آموزش
ببینند ،مساله بسیار مهمی است ،بهاین دلیل که ،این زبان ،تنها
زبانی است که کودکان بهبهترین نحو آن را متوجه میشوند.
پیشینه تحقیقات در سراسر جهان این مساله را اثبات میکند که
موثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارتها بهکودکان،
استفاده از زبان مادری آنها است .این آموختهها ،در تمام عمر با
او خواهند بود«.
به نظر جنوا؛ »آموزش زبان مادری کامال طبیعی و ضروری است
و در ارتباطات انسانی ،بسیار مهم و مفید است .البته در کنار آن،
انسانها بهزبان مشترکی هم نیاز دارند تا بتوانند با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند .با اینکه تنوع زبانی کامال یک مساله طبیعی
است اما ما انسانها ،بهزبان مشترکی نیاز داریم تا با کسانی که
خارج از حیطه زبان مادریمان هستند ،ارتباط برقرار کنیم .اما
عواطف و احساسات و اندیشهها و ارزشها و مفاهیم اینچنینی،
میتوانند بهبهترینشکل ،توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند
و در برخی موارد ،زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال
مفاهیم ذکر شده است«...

بیست سال به مالقات مادر بزرگم نرفته بودم!
یک ماهیست که مادر بزرگ  01ساله شد .برای همین مادرم با مادر بزرگ
تماس تلفنی گرفت .شاید این ماجرا برای کسی زیاد بزرگ به نظر نرسد ،ولی
این تماس و گفتوشنود واقعا بزرگ بود .باید بدانید یک ماجرا بزرگ میتواند با
وجود فراز و نشیبهای بزرگ بهدیدار بعد از  81سال دوری منجر گردد.
میتوانم بگویم اصال نتوانستم مادر بزرگ را بهجا آورم .آخرین دیدار ما در کافه
تریایی در سال  0002در مدبوریار پالتسن بود.
او شبیه خودش بود همان چهره همیشگی که که از کودکی دیده بودم :درشت و
بی نهایت برنزه .قبل از بازنشستگی ،در دوران شاغل بودنش در شرکت
هواپیمایی اس.آ.س کار میکرد و همیشه در سفر بود .وقتی بهدوران کودکی
برمیگردم و فکر میکنم بهیاد میآورم که او زمستانها را در کنیا سپری میکرد.
ولی اینبار او الغر و کوچک بود 01 ،سال چون ...و حاال همه چیز متفاوت و
سخت بود .خودتان میتوانید فکر کنید بعد از  81سال فاصله و ندیدن همینطور
هم میشود .اما به محض
آن که دهانش را باز کرد
دوباره
را
او
شناختم و بهسرعت همه
چیز به جای خود برگشت.
زمانی که بچه بودم مادر
بزرگ مرا آقای نیلسون
(میمون پی پی) مینامید و
صدا میکرد .ولی من
اکنون ریچارد وولف بودم
من دلم خواست حداقل
ریچارد سریال ،منظورش
باشد اما نه ،او ریچارد
دیگری که در یک روز
بهاری مالقات کرده بود را
میگفت! چند روز گذشت
و من بهمادر بزرگ زنگ
زدم اینبار من با او کامال
بهدوران کودکی خود سفر
کردم .ما هر دو بهخاطر آوردیم تابستانی را که من با مادر بزرگ  08سالگیام را
همزمان با تولد الیزابت تایلور جشن گرفتیم .من و مادر بزرگ در سال 0008
برای دو هفته به کالیفرنیا سفر کرده بودیم و من  08سال را پر میکردم .ما در
هتلی در دیسنیلند اقامت داشتیم و تولد  01سالگی الیزابت تایلور که تمام هتل را
اجاره کرده بود در آنجا بر گزار میشد .من بهیاد آوردم که چگونه ما در تراس
خودمان نشسته بودیم و من همبرگر گاز میزدم و مایکل جکسون با فاصله کمی
برنامه اجرا میکرد » ...مان« پسرم به اتاق آمد خواست که با مادر بزرگم حرف
بزند لحظهای که دیدم چگونه پسر  0سالهام با مادر بزرگی حرف میزند که من
 81سال به دیدنش نرفته بودم زمان برایم متوقف شد .در اعماق وجودم واقعا
فکر نکرده بودم که دوباره او را خواهم دید .وقتی که این ماجرا پیش آمد چیز
سنگینی که برشانههایم افتاده بود سبک شد.

متشکرم زندگی
جهنم  ...لعنتی ...هرگز در زندگی برای چیزی دیر نیست.
منبع :مترو8110018102 ،
ترجمه :مراد رضایی 00 ،ساله

تقدیم به انسانهای تنها

صفحه ۲

دانش آموز

جهان در پنجاه سال آینده
جهان در پنجاه سال آینده ،جهانی پیشرفتهتر
از امروز است .نه فقط بهخاطر این که ما به
تکنولوژی پیشرفتهتری میرسیم ،بلکه
انسانها به اختراعات جدیدی هم دست پیدا
میکنند .میدانیم که تکنولوژی برآمده از علم
و دانش است و علم و دانش برآمده از تفکر
و تعقل است .برای واضح ساختن این مطلب،
مثالهایی وجود دارد برای مثال چرخ اولین
وسیلهای بود که انسان در گذشته اختراع کرد
و هنوز هم از آن استفاده میکند .این کار
برای آسانتر شدن زندگی انسان بود.
در این زمان که ما زندگی میکنیم زمانی است
که ما از پیشرفتهترین فناوریهای روز دنیا
اطالع داریم از جمله اتوبوسهای خودرو،
رایانههای هوشمند ،قطارهای مغناطیسی،
رباتها ،ناتو فناوری ،بیوتکنیک ،مالقات با
دکتر از طریق رایانه و غیره این قسمت
کوچکی از پیشرفته بشریت در زمینههای
متفاوت است.
گرمایش زمین ،افزایش جمعیت ،کمبود
منابع ،کم شدن انرژیهای تجزیهناپذیر مانند
نفت و گاز و افزایش انرژیهای تجزیهپذیر
مانند انرژی خورشید ،از جمله اتفاقاتی
هستند که پژوهشگران نوید آن را در پنجاه
سال آینده میدهند.
انسان در پنجاه سال آینده پیشرفتهای
گوناگونی در زمینههای مختلف خواهند
داشت:
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و هواپیما وسایل ارتباطی مستقیم بشر میباشد
که به پیشرفتهترین و هوشمندترین وسایل
تبدیل خواهند شد که از جمله به قطارهای
مغناطیسی ،خودروهای بدون چرخ و
هواپیماهای بدون خلبان اشاره کرد.

تحصیل

تحصیل یکی دیگر از زمینههایی است که
انسان در آن تحول ایجاد خواهد کرد .این
تحوالت عبارتند از تحصیل از راه دور و بدون
آموزگار و استفاده از رایانه برای یاد گیری
است.

اجتماعی

ما در جامعهای زندگی میکنیم که بیعدالتی و
نابرابری بیداد میکند .بیعدالتی میان غنی و
فقیر ،مرد و زن ،مهاجر و غیر مهاجر،
ادیانهای متفاوت ،سفید پست و سیاه پوست
میتوان اشاره کرد .با توجه به افزایش
ارتباطات این بیعدالتیها بسیار کم خواهد شد.

کار

کار یکی از مسائل بزرگ و مهم امروزه
بهحساب میآید .با توجه به پیشرفت
تکنولوژی و پیدایش رباتها در بازار کار که
جایگزین نیروی انسانی خواهند شد کار
انسانی به مخاطره خواهد افتاد و به یکی از
مشکالت بزرگ بشر تبدیل خواهد شد .همزمان
آمدن رباتها مزیتهایی هم خواهد داشت .زیرا
دیگر نیازی نیست که انسانها کار سخت و
شکننده راه انجام دهند.

پزشکی

جهان در  ۰۵سال آینده
ما انسانها از لحاظ ژنیتیک با بیشتر
موجودات زنده جهان نسبتا یکسان
هستیم .شاید گفتن این که  ۰۸درصد
ژنهای انسان با یک مگس یکسان است
باعث تعجب بسیاری شود .زیرا ما
انسانها بر این باوریم که انسان ،موجودی
منحصر به فرد است و نمیتواند با موجود
دیگری مقایسه شود.
اما مطابق تحقیقات دانشمندان ،تنها چیزی
که ما انسانها را از موجودات دیگر مانند
میمونها که نزدیکترین خانواده به انسان
است متفاوت میسازد رفتار کردن
بهصورت استراتژیک و قدرت درک چند
الیهای اطالعات است .برای مثال ،کنترل
کردن بالگردهای بدون سرنشین و کشتن
یک انسان دیگر در آن سوی کره زمین
یکی از روشهای استراتژیک است.
داشتن قدرت ،درک همزمان اطالعات
مختلف و درک این که زندگی را میتوان
آسانتر کرد باعث شد که انسانها موفق به
اختراع ابزار مختلف شوند .از این نقطه
زمانی به بعد ،انسان دلیل اصلی تغییر کره
زمین و جهان محسوب میشود .اختراع
ماشین و استفاده از تکنولوژیهای مختلف
باعث بهوجود آمدن رشتهها و طرز
فکرهای مختلف شد که هر کدام به نوع
خود ،باعث پیشرفت و همچنین عقبنگه
داشتن کشورها گردید.
بهنظر من این تالش انسان برای اختراع و
آسان کردن زندگی در آینده نیز ادامه

پزشکی یکی از زمینههایی است که انسانها
پیشرفتهای چشمگیری خواهند داشت .این
پیشرفتها از جمله کشف درمان سرطان و
ایدز ،طوالنی کردن عمر بشر ،پیشگیری از
بیماری در نوزادی و یا از طریق ژنیتیک و
استفاده رباتها برای درمان انسانهاست.

مهندسی

مهندسی یکی دیگر از زمینههایی است که
انسانها در آن پیشرفتهای خواهند داشت .با
توجه به این که جمعیت بشر روزبهروز
افزایش مییابد و کمبود مساحت برای زندگی
یکی از چالشهای روز دنیا خواهد شود .این
عامل باعث میشود که خانههای حبابی در
عمق دریا یا آپارتمانهایی با چند هزار طبقه
یا اتاقهای کوچکی که فقط برای استراحت
طراحی شده ساخته خواهد شد.

ارتباطات

ارتباطات یکی از پیشرفتهترین زمینههایی
است که انسان به آن دست خواهد یافت .با
توجه به این اینترنت ،رایانه ،موبایلهای
هوشمند از وسایل ارتباطی غیرمستقیم بشر
بهشمار میرود .انسانها گامهای گستردهای
در این زمینه خواهند داشت .این پیشرفتها
عبارتند از اینترنت در همه مکانها،
موبایلهای مانند دستبند و رایانههای

هوا و فضا

هوا و فضا یکی دیگر از زمینههایی است که
انسان در این عرصه پیشرفت خواهد کرد .از
جمله انسانها به مریخ و زندگی در این سیاره
و یا ارتباط با موجودات فضایی و یا کشف
سیارههای جدید.
محمدفرهاد جعفری 01 ،ساله

مانند ورقههای کاغذ است .خودرو ،قطار

صفحه ۳

خواهد یافت و بهطور کلی زندگی انسانها
آسانتر میشود .ولی آسانشدن زندگی
انسان ،شاید به سختتر شدن زندگی
موجودات دیگر منجر شود .امید من این
است که انسان با استفاده از طرز فکر
ممتاز و متمایز ،همانطور که بهفکر
زندگی خود است بهفکر جهان و موجودات
دیگر هم باشد.
محمد رجبی 02 ،ساله
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جهان در پنجاه سال آینده!

جهان در  ٠۵سال آینده !

شاید با فکر کردن بهجهان در پنجاه سال
آینده ،خیلی چیزها بهذهن خطور کند ،اصال
پنجاه سال آیندهای وجود خواهد داشت و یا
ما تا پنجاه سال آینده زنده خواهیم ماند؟
چیزی که به آن اطمینان دارم این است که
جهان خیلی متفاوت خواهد بود ،چه در
زندگی روزمره ،تکنولوژی و حتی روابط
عاطفی.
چیزهای خوبی پیشرفت میکنند مانند
درمان بیماریهای العالج همچون
سرطان ،آسانتر شدن زندگی و داشتن
ابزار الزم برای انجام کارها با کیفیت باال و
وقت کم.
شاید برای تصور کردن پنجاه سال آینده،
باید به پنجاه سال گذشته هم
بیندازیم.
نگاهی
پیشرفتهایی که در زمینه
تکنولوژی و پزشکی انجام
شده چشمگیرند که خود
نشاندهنده این است که
بشر در پنجاه سال موفق به
چه کارها خواهد شد.
ولی شاید سرعت پیشرفت
همیشه هم خوب نباشد؛
شاید به انسانها ،این
موجودات اجتماعی که نیاز
بهفعالیت و جنب و جوش با
بقیه انسانها را دارند،
صدمه بزند .بسیاری بر این
باورند که پیشرفتهایی
چون تلفن همراه و دنیای
مجازی باعث منزوی و
روانپریشی نوجوانان و
جوانان شده است.
کشورهای
به
اگر
پیشرفتهای چون ژاپن
که
میبینیم
بنگریم
تنهایی
و
افسردگی
بزرگترین معضل جامعه
شان است .انسانها تمایلی
به برقراری رابطه با بقیه و
خانواده ندارند.
آیا در پنجاه سال آینده،
جهان اینگونه خواهد بود؟
شاید درمان بیماریها و
طوالنی شدن عمر آنقدر هم
خوب نباشد.
شاید جمعیت زمین بهقدری شود که دیگر
جایی برای زندگی یا تولید خوراک الزم
برای همه نباشد و ما مجبور شویم به
سیاراتی همچون مریخ و ...برویم.
همه چیز به ما بستگی دارد ،به تصمیمات
و عملکرد امروز ما.
چیزی که به آن اطمینان دارم این است که
جهان بسیار متفاوت خواهد بود :هم خوب
هم بد.

من جهان را در  ٠۸سال آینده خیلی متفاوت و
جلوتر از امروز میبینم و یكی از دالیل متفاوت
و پیشرفته شدنش حرکت سریع تكنولوژی
است.
و میشود گفت كه پیشرفت تكنولوژی رابطه
مستقیم به پیشرفت جهان دارد یعنی هر قدر كه
تكنولوژی پیشرفت كند بههمان اندازه کیفیت
جهان باال خواهد رفت.
این پیشرفت فایدهها و ضررهای بهخصوص
خودش را هم دارد .یعنی هر قدریكه تكنولوژی
پیشرفت كند بههمان اندازه یا شاید بیشتر
از آن ضررهایی هم خواهد داشت.
مثال ماشینها و اتوبوسها هوشمند خواهند شد
و نیازی به راننده نخواهد داشت.

دنیا در پنجاه سال آینده
انسانها در پنجاه سال آینده بسیار تغییر
خواهند کرد .افزایش تکنولوژی بر نحوه
زندگی انسانها تاثیر زیادی میگذارد .با
افزایش تکنولوژی ربات جایگزین انسان
خواهد شد .مردم دیگر نیازی به انجام
کارهایشان نخواهند داشت .سرعت انجام کارها
و وسایل نقلیه افزایش خواهد یافت .خیلی از
کارها که اکنون از تصور ذهن ما خارج است
به راحتی انجام خواهد شد .از طرف دیگر
افزایش تکنولوژی باعث کم شدن روابط
انسانها با یکدیگر خواهد شد .شاید انسانها
به یکدیگر نیاز کمتری پیدا خواهند داشت .در
آینده با کمتر شدن تحرک انسانها بیماریها
هم افزایش می یابد.
ما انسانها باید با افزایش تکنولوژی راهی
برای بهتر زیستن و روابط بهتر با خانواده و
دوستان و انسانهای دیگر پیدا کنیم .به امید
دنیای بهتر برای ما و فرزندانمان در پنجاه
سال آینده در این کره خاکی.
آمیتیس جاللی 00 ،ساله

من کریسمس را دست دارم!

اما مصرف خیلی باال میرود و پیدا كردن پول
سخت خواهد شد ،چون بههمان اندازه كه
تكنولوژی باال میرود بههمان اندازه مردم نیاز
به پول دارند كه از این تكنولوژی استفاده كنند.
امروز پول میدهیم و شارژ و اینترنت برای
گوشی یا وایفای میخریم شاید آن وقت نیاز به
پول بیشتری باشد .چون تكنولوژی پیشرفتهتر
خواهد شد و همزمان پیدا كردن پول سختتر
خواهد شد .چون آن زمان شرایط بازار کار
سخت تر خواهد بود.
مهران فداکار 02 ،ساله
مهدی مجرد اول 01 ،ساله
صفحه 4

به گویهای رنگارنگ آویزان شده از درخت
نگاهی میاندازم .جعبههای بستهبندی شده در
طرحهای مختلف کنار شومینه گرم نشستهاند.
بوی شیرینی تازه پخته شده کل خانه نقلیمان
را فرا گرفته است .آرام بهکنار پنجره میروم
و بهتاریکی شب زل میزنم .زیبایی ستارهها
فکرم را در آغوش میگیرد .زیباییهای این
شب تمامنشدنی است .گردنبند صلیب کوچکم
را در دست میفشارم .چشمانم را بر شگفتیها
میبندم و با تمام وجودم آرزو میکنم...
امیدوارم زمستان سال آینده درخت کریسمس
بلندتر و درخشانتر باشد.
امیدوارم نور ستارهها به تاریکی غلبه کند.
امیدوارم مادر بزرگم مانند هر سال روی
صندلی چوبی کنار شومینهاش نشسته باشد و
برایم از داستانهای شیرینش تعریف کند.
امیدوارم پدرم مثل هر سال با لبخند وارد
خانه شود گونه مادرم را غرق در بوسه کند و
با لبخندی دلپذیر سال نو را به او تبریک
بگوید.
امیدوارم نه تنها شومینه خانه ،بلکه محبت
خالصانه در دلهایمان ،کلبه قلبمان را گرم
کند.
دوست دارم چون همیشه خواهرم ذوقزده
کنار جعبههای کادو بنشیند و بیصبرانه منتظر
فرا رسیدن زمان باز کردن آنها باشد.
امیدوارم همه کریسمسهای پیش رو را در
حالی که دستان یکدیگر را گرفتهایم و با عشق
به هم زل زدهایم ،بگذرانیم.
امیدوارم همه آدمها ،سهمی از خوشبختی
داشته باشند .شاید این آرزوها کوچک باشند
اما در آخر امیدوارم که خدا صدایم را بشنَ َود و
این آرزوهای کوچکم را برآورده سازد.
مریم مجرد اول 00 ،ساله
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قهرمانسازی
قهرمان کلمهای است که همه ما در جوامع
مختلف با آن روبهرو شدهایم .کلمه قهرمان
در تمام زبانهای دنیا استفاده میشود .برای
مثال ،در زبان انگلیسی از کلمه ))Heroکه
بهمعنای قهرمان است استفاده میشود .کلمه
قهرمان در ارتباط با مسائل مختلفی بهکار
میرود و در ارتباط با آن مسائل معنای خاص
خود را پیدا میکند .برای مثال(قهرمان در
مسابقات المپیک) و (قهرمان در زندگی
روزمره یا رهبر در زندگی روزمره) .در این
نوشته مایلم مروری داشته باشم از کلمه
قهرمان یا رهبر.
خیلی از ما در زندگی خود قهرمانهایی داریم
که آنها را دنبال میکنیم و تالش میکنیم از
آنها تقلید کنیم .همه ما کسانی را میشناسیم
که کارهایشان برای ما قابل تقدیر است .این
اشخاص میتوانند هر کسی باشند ،مثال
دوستانی که میتوانند کارهای مختلفی را
انجام دهند که از عهده ما بر نمیآید .از
ورزش گرفته تا نوآوری ادبی در عرصه
ادبیات .همه این اشخاص در زمینههای
مختلف ،در زندگی ما قهرمان بهشمار
میآیند.
قهرمانهایی هم هستند که در زمینههای
وسیعتری از زندگی ما فعالیت دارند و
طرفداران بیشتری نیز دارند .برای مثال،
کسانی که با چشماندازها و
ایدههای جدیدی به زندگی نگاه
میکنند و با در نظر گرفتن
ایدههایشان طرفداران خاص
خویش را پیدا میکنند .مثل
آدیچی(اولین زن سیاه پوست که
فمینیست شد و تاکنون برای
برابری زن و مرد میجنگد) و
مارتین لوتر کینگ(مردی که
برای حقوق مردم سیاه پوست
آمریکا کوشید) .این اشخاص
بدون در نظر گرفتن هیچ
دستمزدی برای رهایی مردم
میکوشند و همیشه در یادها باقی
میمانند.
قهرمانهایی هم نیز هستند که با
قدرت بیان و افسونگری در
وعدههای خود ،مردم را تحت
سلطه خود درمی آورند .اینگونه
رهبران ،با ایدههایی جلو می آیند
که خودشان هم به آنها اعتقاد
ندارند .فرقههایی که اینگونه
اشخاص رهبر آن هستند به زبان
التین  sektگفته میشود.
بهنظر من ،قهرمانها در زندگی
ما خیلی مهم هستند .اما همواره
باید بکوشیم از کارهایی که از
نظر ما غیرمعقول و نادرست
بهنظر میرسد پرهیز کنیم و به
آنها نه بگوییم.

قهرمان کیست؟

افغان ها محرومترین شهروندان
ایران!

قهرمان کسی است که دارای نیروی خاص یا
دارای قدرتی که انسانها معمولی از داشتن
آن بیبهرهاند باشد .قهرمانها با استفاده از
تواناییهایی که در اختیار دارند بهدنبال حل
مشکالت جهان هستند .قهرمانها در بسیاری
از تمدنها و فرهنگها مختلف جهان وجود
دارند مثال رستم در ایران ،هرکول در یونان
باستان و سامسون در فلسطین و...
تمام این قهرمانها در داستانها و افسانهها
باستانی وجود دارند و دارای تواناییهای
خاصی هستند که در تصور انسان نمیگنجد.
این عصر هم قهرمانها زیادی دارد مانند
نلسون ماندال و گاندی که برای آزادی مردم
خودشان بهمبازره پرداختند و الگوهایی از
آزادیخواهی و برابریطلبی را نشان دادند.
ما قهرمانهای بسیاری در زندگی عادی
داریم که دارای توان خاصی نیستند ولی
شجاعت انجام کارهای سخت را دارند .ما از
آنها در زندگی عادی الگوبرداری میکنیم.
بهنظر من ،بهترین قهرمان در زندگی
خودمان هستیم که با انتخابهای درست،
آینده بهتر برای خودمان و دیگران میسازیم.
مجتبی محمدی 01 ،ساله

فقر و مشکالت ایران ،ناشی از سرکوب و
سانسور و بیکاری ،چه از لحاظ روحی و چه
از لحاظ جسمی تاثیرات بسیار بدی بر زندگی
مردم گذاشته است .مردم فشارهای زیادی را
تحمل میکنند.
بهخصوص در سالهای اخیر ،تحریمهای
اقتصادی باعث شده که مردم در روز بهجای
 0ساعت 01 ،یا  00ساعت کار کنند تا
بتوانند هزینه خانواده خود را تامین کنند.
این تحریمها بیشتر بر مردم فقیر و یا
روستایی فشار آورده است .اما در این بین
بیشترین انسانهایی که زجر کشیدهاند و
میکشند مردم افغان هستند که در حدود 81
سال است در ایران زندگی می کنند.
افغانها در ایران ،از هر لحاظ زیر فشار
هستند .بهکودکان افغان در ایران ،حق
تحصیل داده نمیشود و اگر هم داده شود باید
پول زیادی را صرف تحصیل کنند تا بتوانند
مدرک تحصیلی خود را بگیرند .از آن طرف،
اگر هم بگیرند به آنها کاری تعلق نمیگیرد.
حسین امیری 01 ،ساله
آتشسوزی در واحد پیش دبستانی
زاهدان 3 ،کودک جان باختند!
مددیدر روابدط عدمدومدی اداره کدل امدوزش و
پرورش سیستان و بلدوچسدتدان از فدوت سده
دانشآموز حادثه آتشسوزی واحد آمدوزشدی
پیش دبستانی و دبستانی در زاهدان خبرداد.
علی مرادی در گفتوگو با خدبدرندگدار ایدلدندا،
سهشنبه  81آذر  02 - 0901دسامبر ،8102
در اینباره گفت :ساعت  0صدبدح امدروز در
خیابان مصطفی خمینی زاهدان بر اثر حدادثده
آتشسوزی یک واحد آموزشی پیش دبستاندی
غیردولتی دخترانه 4 ،کودک دچار سوختدگدی
باالی  11درصد شدند .وی افزود :بالفداصدلده
این دانشآموزان توسط نیروهای فوریتهدای
پزشکی به بیمارستان امام علی زاهدان منتقل
شددنددد .وی ادامده داد :عددلدیددرغددم تدالش تددیددم
پزشکی تداکدندون سده ندفدر بدهندامهدای مدریدم
نوکندی کالس اولی ،صبا عربی کالس اول و
مونا خسروپرست پیش دبستانی فدوت کدردندد
و وضددعددیددت دانددشآمددوز دیددگددر بددهنددام یددکددتددا
میرشکار نیز وخیم اعالم شده است.
ایرنا ،پنجشنبه  80آذر  ،0901بهنقل از
مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و
بلوچستان مریم نوکندی ،یکی از چهار
دانشآموز مرکز پیش دبستانی واقع در این
شهر که در آتشسوزی در این مرکز آسیب
دیده و به بیمارستان منتقل شده بود به خاطر
گستردگی سوختگی شامگاه گذشته جان خود
را از دست داد.

امین رسول زاده 01 ،ساله
صفحه ۶
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Världen om 50 år

Jag tror att om 50 år kommer
den digitala världen att ha gjort
riktigt stora framsteg. Världen
kommer bli alltmer teknologisk.
Dock är det inte alltid bra med
för mycket. Vi människor kommer bli alltmer osociala och känslolösa. Barnen om 50 år kommer
att kolla tillbaka på våran generation och
se oss som
vi ser våra
föräldrar
idag.
Känslor
som ilska,
kärlek och
lycka osv
kommer
att
försvinna.
Den kärleken som vi
får
utav
våra föräldrar
kommer
inte framtidens
barn
att
känna av.
Vi
kommer inte
ha några
egna tankar och åsikter våra
hjärnor kopplas upp till internet
och med tillgång till all information i världen kommer människan enkelt sagt blivit halvrobotar.
De flesta jobb tas över utav robotar och artificiella intelligenser, vilket resulterar i att människan blir alltmer lat. När jag är 63
år
kommer
miljön
även
förändrats. Jag tror att det inte
kommer vara möjligt att befinna
sig utomhus pga utsläppen. Vi
behöver ta hand om jorden innan
det är försent.
Dania Akhavan, 14 år

År 2068
Jag tror att världen kommer bestå av teknologi, t.e.x robotar och
annat. Människor kommer inte
behöva göra något pga att robotar kommer göra allt jobb.
Hur kommer man tjäna pengar?
Enligt mina tankar så tror jag att
robotar kommer dela ut en viss

summa pengar till alla varje
vecka eftersom att människor
inte kommer kunna jobba. De
kommer inte kunna jobba med
tanke på att robotar kommer
styra allt. Människor kommer
inte vara sociala och kommer inte
ha några känslor. Redan nu
(2018) är människor osociala pga
all teknologi som finns nu, hur
kommer det var om 50 år?
Folk kommer knappt prata med
varandra.

Laura Pardis, 14 år
۶ صفحه

Världen om 50 år
Jag tror att om 50 år så kommer allt vara mer datoriserat,
t.ex. att man i de flesta skolor
kommer man att använda datorer till allt. Teknologin kommer att utvecklas, det kommer
nog att finnas hologram som
man kan använda det när man
pratar med någon som inte är
på
samma
plats. Jag
tror att
det kommer finnas robotar men
som inte
är så utvecklade.
De
kanske
kommer
att jobba
i kassor
eller arbeta på
många
arbetsplatser
istället
för människor, men det händer nog
efter mycket längre tid än 50
år. Jag tror att miljön kommer
att vara sämre för att redan
nu är det mycket miljökatastrofer som har skadat våran
jord väldigt mycket. Jag tror
inte att folk kommer vara lika
sociala eftersom att allt nog är
datoriserat och folk kommunicerar genom teknologiska saker och appar. Folk kommer
inte ha lika mycket känslor
eller ha empati, de kommer
vara mer instängda med sina
datorer.
LILI
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دانش آموز

Julen

Nyårslöften

Julen är en kristen högtid som
firas till minne av Jesus födelse.
Innan Sverige blev protestantiskt
firades högtiden den 25 december. Man skulle fasta fram till
den 24:e för att dagen efter äta en
festmåltid. Efter att Sverige blivit
protestantiskt firas julen den 24:e
december och julfastan finns inte
längre kvar. Julfirandet ser annorlunda ut beroende på vilken
familj man frågar.

Nyårslöften är löften som man
brukar ge till sig själv på nyårsafton för det kommande året.
Exempel på vanliga nyårslöften
är att äta hälsosammare, tillbringa mindre tid i telefonen eller
att läsa fler böcker. Enligt mig är
nyårslöften väldigt bra att ha.
Många människor vill förbättra
sig till det bättre och det här är
ett väldigt bra sätt att utföra de
förändringarna på. Studier visar
dock att 78% av alla som avger
nyårslöften inte håller fast vid
dem.

En av anledningarna med julen
är att umgås med sina nära och
kära och att äta god mat. Några
utav de vanligaste maträtterna på julbordet
är
prinskorv,
inlagd
sill,
julskinka, lax,
Janssons frestelse och köttbullar.
Många brukar titta på
Kalle Anka på
julafton. Det
är en tecknad
film där den
kända Disney
figuren Kalle
Anka
och
hans vänner
önskar God
Jul.
Det är också
väldigt vanligt
att man får
och delar ut
presenter på
julafton. De
brukar finnas under julgranen.
Att ha en julgran i hemmet är en
tradition som kommer från Tyskland och ansågs hålla bort onda
varelser från hemmet och för att
skydda sig själv.
Hoppas ni lärt er något nytt och
glöm inte att alla kan fira jul och
göra om den till sin egen tradition.
Laura Pardis, 14 år

Personligen har jag endast ett
nyårslöfte, vilket är att få så höga
betyg som möjligt. Anledningen
till att jag inte avger fler nyårslöften är för att jag anser att jag
inte kommer att hålla dem. Jag
tycker om idén med nyårslöften
men personligen föredrar jag att
göra så bra ifrån mig som möjligt
för att slippa ha nyårslöften.
Dania Akhavan, 14 år

Varför firar inte alla jul?
Som ni säkert vet så firar inte
alla jul. De flesta gör inte det på
grund av religiösa skäl, då de vill
behålla sin religion och under
inga omständigheter öppna en
lucka för andra religioner att
smita in i. Sedan finns de dom
som inte finner ett intresse eller
att de inte känner ett band mellan julen och dem själva. Det
kanske har hänt något under julperioden då folk inte gillar att
fira den eftersom den påminner
dem om de dåliga minnena. Jag
tycker att det inte borde vara så,
men alla har såklart rätt att
tycka vad de vill. Men jag tycker
såhär: Jag är själv muslim men
jag behöver inte fira jul på ett
kristet sätt för att kunna fira jul.
Det är det som är så vackert med
jul och traditioner, man får
skapa en egen uppfattning av jul
och fira den hur man vill. Jag
firar jul även om jag är muslim.
Jag äter mat, öppnar julklappar
och är med min familj, men jag
gör inte det på kristet sätt så jag
tycker inte det är en bra ursäkt
att säga att man inte firar jul på
grund av religiösa skäl eftersom
man kan fira jul på oändligt
många sätt. Sedan finns det dom
som inte firar jul på grund av att
de inte känner ett band till det.
De kanske har känt en traumatisk upplevelse under julperioden
och inte velat bli påminda om
det. Någon kanske har dött, någon kanske har misslyckats på
sitt livs viktigaste gymnasieprov
eller kanske misslyckats på körkortsprovet. Vem vet? Men alla
har en anledning om det hittar på
en, men det betyder inte att man
inte ska fira den alls. Ett tips är
att göra om de traditionerna till
dina egna. Då kanske du börjar
fira den.
Av: Dorna Montazer, 15 år

۷ صفحه

Student______________
December 2018

Vart befinner vi oss med teknologin om 50 år?
Med tanke på hur teknologin har utvecklats under de
senaste åren har vi mycket att se fram emot.
Se runt er. Redan idag tas det mesta om hand av teknologin. Sociala relationer blomstrar på nätet. Utbildningar är beroende av elektroniska apparater. Majoriteten av arbeten skulle inte vara där de är om det
inte vore för informationstekniken. Tänk er att ni sitter på tunnelbanan. Om ni tar en titt i er omgivning
kommer ni förmodligen att se flera människor som
använder sina mobiltelefoner, där de pratar i telefon,
lyssnar på musik eller ser på de senaste inläggen på
instagram. Det är inte lika ofta man ser någon med en
bok eller en tidning. Vård och omsorgen som räddar
massor av liv har ett stort behov av maskiner som datortomografi, magnetkameror, ultraljud etc. Med
tanke på hur viktig teknologin är idag kan vi inte inbilla oss en framtid utan teknologin. Jag skulle inte
vilja bli av med möjligheten att hålla kontakten med
min familj som bor i andra länder. Teknologin underlättar mycket för människan på många sätt och det är
anledning bakom varför vi arbetar så mycket med att
utveckla den. Med den hastigheten som teknologin
utvecklas idag kommer vi att ligga långt framme om
50 år. Det blir kul att se hur de olika generationerna
anpassar till den utvecklade teknologin. Jag kan redan tänka mig hur mina barn och barnbarn kommer
att skratta åt hur jag inte hänger med och hur omodern jag är. Det är en läskig tanke men ändå en
ganska rolig en. Jag kan inte säga så mycket om var vi
kommer att befinna oss om 50 år men jag är säker på
att med teknologin vi kommer att ha då så kan vi befinna oss lite överallt.
Ava Avakhani, 17 år
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Stjärnorna

När natten kommer
står jag på trappan och lyssnar,
stjärnorna svärma i trädgården
och jag står ute i mörkret.
Hör, en stjärna föll med en klang!
Gå icke ut i gräset med bara fötter;
min trädgård är full av skärvor.

Edit Södergran

Minst 200 år tills världen är jämställd

I Sverige firar vi hundra år av kvinnlig rösträtt, och
internationellt minskar visserligen lönegapet mellan
män och kvinnor. Men det kommer ändå att ta flera
hundra år innan världen är jämställd, enligt en rapport från Världsekonomiskt forum (WEF).
Jämfört med förra året har lönegapet mellan män och
kvinnor minskat globalt, efter att det 2017 för första
gången på tio år ökade. Utjämningen motverkas av
färre kvinnor inom politiken under 2018, i kombination med större ojämlikhet vad gäller tillgång till vård
och utbildning.
I WEF:s årsrapport har man undersökt skillnaderna
mellan män och kvinnor i 149 länder inom områdena
utbildning, hälsa, ekonomiska möjligheter och politiskt
närvaro.
Efter år av framsteg inom utbildning, hälsa och politisk närvaro har jämställdheten gått bakåt på alla tre
områden i år.
Färre kvinnor arbetar
Endast när det gäller ekonomiska möjligheter har gapet mellan könen minskat något. Och antalet kvinnor i
ledande positioner har ökat till 34 procent globalt,
sade WEF.
Men samtidigt visar rapporten att det nu finns proportionellt färre kvinnor än män som arbetar. Det tyder på att många arbeten som tidigare utförts av kvinnor nu går att automatisera.
Och kvinnor är grovt underrepresenterade i teknikbranscher på tillväxt. Med nuvarande takt kommer
det att ta 108 år för världen att uppnå jämställdhet
inom en rad områden. Och för den globala arbetsmarknaden kommer det att ta 202 år att bli jämställd,
enligt WEF:s rapport.
Norden i topp
Men situationen varierar i olika länder och regioner.
Till exempel kan västeuropeiska länder bli jämställda
inom 61 år, medan länder i Mellanöstern och Nordafrika kommer att behöva i snitt 153 år, enligt WEF:s
beräkningar. Och de nordiska länderna ligger i topp:
män och kvinnor är mest jämställda på Island följt av
Norge, Sverige och Finland.
Syrien, Irak, Pakistan och Jemen har de största övergripande könsskillnaderna av de undersökta länderna.
USA fortsätter sin nedgång och tappar två placeringar
till nummer 51, WEF förklarar det bland annat med
att färre kvinnor är ministrar än tidigare.
Vald av: Sandra, 19 år, Publicerad: 2018-12-18, SVT
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