
 سخن معلم

شروع نویی را با خود  از راه رسید و »مهر«ماه زیبای بار دیگر 

و جوشش و   ارمغان آورد. مهر ماه یادآور شور و شعف به

 ».غربت«کوشش کودکان و نوجوانان ما، حتی در 

های رنگارنگ  ماه بوی کاغذ، بوی درخت، بوی گچ و کیف مهر

های درختان در ریزش پاییزی، ماه  خش برگ مدرسه، صدای خش

تواند تا ابد  های نو که حتی می ها و دوستی شدن، آشنایی کالسی هم

نیز ماندگار ماند. مهر، ماه شاگرد و معلم، ماه شور و اشتیاق، 

ماه یادگیری و خواندن، فهمیدن، نوشتن، پریدن و... چه زیباست 

 ها و رابطه شاگرد و معلم. این لحظه

تردید کمبود نبودن همکاران خود را عمیقا  آموز، بی دانش نشریه

های پرتوان  کند ولی با امید و خوشحالی منتظر دست حس می

 همکاران جدید خود است. 

همه معلمان پرتالش و   جدید را به سال تحصیلیآموز،  نشریه دانش

گوید و آرزو دارد که تمام  ساز تبریک می آموزان، این آینده دانش

های مصمم و  کودکان جهان را پشت میز مدرسه ببیند که با گام

 سازند! استوار خود، جهانی آزاد و برابر و شایسته انسان می

  سال تحصیلی جدید بر تمامی کودکان و جوانان جهان مبارک!

 

 معلم

آموز دانش  صدای ما نوجواانن  6 
۶۱۰۲سپتامبر     

 آموزش حق پایه ای هر انسان است!

 

 بعد از تو
 فروغ فرخزاد

 
 ای هفت سالگی

 های شگفت عزیمت ای لحظه
  بعد از تو هرچه رفت، در انبوهی از جنون و جهالت رفت

  
 ای بود سخت زنده و روشن بعد از تو پنجره که رابطه 

 میان ما و پرنده
 میان ما و نسیم

 شکست
 شکست
 شکست

 بعد از تو آن عروسک خاکی
 که هیچ چیز نمی گفت، هیچ چیز بجز آب، آب، آب

 در آب غرق شد.
  

 ها را کشتیم بعد از تو ما صدای زنجره
 خاست های الفبا بر می صدای زنگ، که از روی حرف و به
 های اسلحه سازی، دل بستیم. صدای سوت کارخانه و به

  
 مان زیر میز بود بعد از تو که جای بازی

 از زیر میزها
 ها میزها پشت به

 و از پشت میزها
 روی میزها رسیدیم به

 و روی میزها بازی کردیم
 و باختیم، رنگ ترا باختیم، ای هفت سالگی.

.... 
 

http://farrokhzad-forough.persianblog.ir/post/123/
http://farrokhzad-forough.persianblog.ir/post/123/
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 آموز: اهداف نشریه دانش
و پژوهش بين معلمان و  اشاعه فرهنگ مطالعه*

 آموزان؛ دانش
 آموزان؛ تبادل انديشه و نظريات علمی بين دانش*
ايجاد بستری برای رشد و پويايی مسايل آموزشی و *

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

 آدرس اميل تماس با نشريه:
 

daneshamooz2016@gmail.com  

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

فوريه، روز جهانی زبان مادری است. روز جهانی زبان  12
مادری بيش از هر جای ديگری، متوجه کشورهايی است که 

گفته جنوا  ای هستند تنوعی که به دارای تنوع زبانی گسترده
ای اجتماعی  اسپيترمن، امری طبيعی، ميراثی انسانی و سرمايه

های مادری  چون ايران، متاسفانه زبان است. اما در کشورهايی هم
های ترکی آذری،  همه مردم اين کشور غير از فارسی، يعنی زبان

 کردی، عربی، بلوچی و غيره ممنوع است.
 

های زبانی در  شناس و متخصص سياست جنوا اسپيترمن، زبان
دوران پسااستعمار، در گفتگوی اختصاصی، ضمن شرح اهميت 

های زبانی که منجر  زبان مادری، از سياست آموزش و تحصيل به
اگر «گويد:  کند و می شوند، انتقاد می سازی زبانی می سان يک به

شما آموزش و ترويج يک زبان را قدغن و غيرقانونی کنيد، در 
کنيد و با از بين بردن آن زبان،  نهايت، آن زبان را حذف می

کنيد و در نهايت، خود آن  فرهنگ آن گروه زبانی را نيز نابود می
صورت  ها به بريد. ممکن است که آن مردم را حذف و از بين می
ها ديگر خودشان نيستند بلکه تبديل  فيزيکی از بين نروند اما آن

ها  زبان و فرهنگ ديگری تعلق دارند. آن اند که به به ديگرانی شده
اين استاد دانشگاه ميشگان تاکيد  »ديگر وجود خارجی ندارند.

های زبانی را  گزاری وضع قوانينی که سياست«کرده است: 
ها  کند، گامی اساسی در جلوگيری از نابود کردن زبان اجباری می

وی سياست زبانی آفريقای جنوبی را مثال خوبی در اين  »است.
داند، کشوری که در آن يازده زبان رسمی وضع شده  زمينه می

 .است
 

شناسان بر آموزش زبان  بسياری از زبان«جنوا در جواب سئوال؛ 
، چنين جواب »کنند، چرا؟ مادری و تحصيل به آن زبان تاکيد می

زبان مادری خود آموزش  اين مساله که کودکان به«داده است: 
اين دليل که، اين زبان، تنها  ببينند، مساله بسيار مهمی است، به

شوند.  بهترين نحو آن را متوجه می زبانی است که کودکان به
کند که  تحقيقات در سراسر جهان اين مساله را اثبات می  پيشينه

کودکان،  ها به موثرترين راه برای آموزش مفاهيم و مهارت
ها، در تمام عمر با  ها است. اين آموخته استفاده از زبان مادری آن

 ».او خواهند بود
 

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

و در ارتباطات انسانی، بسيار مهم و مفيد است. البته در کنار آن، 

زبان مشترکی هم نياز دارند تا بتوانند با يکديگر  ها به انسان

که تنوع زبانی کامال يک مساله طبيعی  ارتباط برقرار کنند. با اين

زبان مشترکی نياز داريم تا با کسانی که  ها، به است اما ما انسان

مان هستند، ارتباط برقرار کنيم. اما  خارج از حيطه زبان مادری

چنينی،  ها و مفاهيم اين ها و ارزش عواطف و احساسات و انديشه

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

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

 »مفاهيم ذکر شده است...

 

 جایی كه بدی است خوبی هم حتما هست!
 

من االن يك سال و چهار ماه است كه در كشور سوئد هستم. اما دور از 
 من هم سخت گذشت و هم خوش. ام، اين مدت به خانواده
 ها كامال متفاوت است. جا فرهنگ، رفتار و نگاه در اين

من وقتی مدرسه را شروع كردم حس خوبی داشتم، چون اين يك شانس 
  موفقيت برسم. كه به خوبی بود برای اين

كند، معلمان،  مدرسه در سوئد كامال با مدرسه در ايران فرق می
 آموزان، امكانات و... . دانش

آموزان، قرار است خوب باشند اما با اين  جا معلمان و دانش درسته كه اين
دهد، از  من دست می روم اغلب احساس بدی به مدرسه می وجود وقتی به

كنم كه تبعيض  آموزان، چون فكر می های بعضی از معلمان و دانش نگاه
 جا هم هست! نژادی در اين
گرفت و  نهایت سخت می كه سیستم مدارس ایران بر ما بی با وجود این
ها  كالسی تبار از مدرسه رفتن محروم بودند ولی هم های افغان خیلی از بچه

شد چه ایرانی و چه افغانی. چون جایی كه  های با معرفت پیدا می و رفیق
 بدی است خوبی هم حتما هست.

  زكی رضائی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدارس سوئد

 

 چیزی حتی دور از انتظار!
يک کشور  امسال هم سال سخت و هم راحتی برای من بوده است زيرا به
که کسی را  غريب و بدون هيچ دوست و آشنا آمدم. من در سوئد با اين

من محبت کردند. من وضعيت و شرايطی را  ها خيلی به شناختم ولی ان نمی
جا  ام که در کشور خودم ايران، که در آن ام و لمس کرده جا ديده در اين

همیشه در ایران آرزو داشتم مثل ام هرگز مشاهده نکرده بودم.  بزرگ شده
مدرسه بروم و درس بخوانم. ولی این برای شدنی  بعضی از دوستانم به

مدرسه  توانستم به جا مدرک شناسایی نداشتم و نمی نبود. زیرا من آن
های سختی  خوردم با اين همه سال مشکل بر می حتی سر کار هم بهبروم. 

را در ايران پشت سر گذاشتم ولی کشور سوئد همه کار برای من کرد؛ 
ها،  من داد که در کنار آن چيزی حتی دور از انتظار، يک خانواده به

 ...کنم و خيلی چيزهای ديگر احساس آرامش می

 
 ساله 61مرتضی، 

 
 

۲صفحه   
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 مدرسه دارم! حس خیلی بدی به
 

دلیل این كه  مدرسه دارم به حس خیلی بدی به
سال پیش كه اولین سال تحصیلی من در 
كشور سوئد بود. با تمام كلنجارهایی كه با 
زبان سوئدی رفتم نتوانستم مدرك زبان را 
كسب كنم و وارد دبیرستان شوم. باید امسال 
كه دومین سال تحصیلی من در این كشور 

سال  3است، باز هم زبان سوئدی بخوانم و 
دیگر نیز در پیش روی دارم، در حالی كه 
دوستانم در ایران، در دانشگاه تحصیل 

اندیشم،  این موضوع می كنند. زمانی كه به می
كنم  خودم پیدا می حس خیلی بدی نسبت به

موضوع نگاه  ای دیگر به ولی اگر از زاویه
كنیم كمی هم خوشحالم كه در كشوری با 

كنم  زبان و فرهنگ كامال متفاوت تحصیل می
گیرم كه  كنم و یاد می و چیزهایی را تجربه می

توانم تجربه  ام نمی وقت در كشور مادری هیچ
 كنم.

 ساله 71نازنین تقوی، 

 
 
 

 احساس من برای شروع مدرسه
 

امسال یک حس بسیار خوبی دارم که 
ها دوباره شروع شده چون سال آخر  مدرسه

 من است.
اما فقط احساس خوشحالی ندارم، بلکه کمی 

ام. دیگر بعد از این باید روی  هم ترسیده
پاهای خودم بایستم و تصمیم خودم را برای 

پرسم: آیا  ام بگیرم. از خود می آینده
ام  تحصیالت دانشگاهی خواهم بالفاصله به می

دهم شش ماه در  ادامه بدهم؟ یا ترجیح می
 کشورهای مختلف دنیا بگردم؟

 ساله 71رومینا حاجی خانی، 
 
 

 امسال برای من مهم است!

وقتی مدرسه باز شد یک حس نیمه 
من دست داد. زیرا سال آخر  خوشحالی به

فکر  دبیرستان است و دیگر الزم نیست به
تر  سال آینده باشم. باید امسال بیش

درس فکر کنم. چرا که امسال سال  به
دانشگاه.  مهمی است برای وارد شدنم به

های  نمره دانشگاه نیز به برای ورود به
 خوب و باال نیاز دارم.

 ساله 61آرمان قناد، 

 استرم دارم
استرس من زیاد   همیشه اول مدرسه

شه و کال یک آدم استرسی هستم. فکر  می
تونم امسال را پاس  کنم از ترسی که آیا می

کنم یا نه. از این که دارم تو سوئد درس 
کنم خوشحالم. ولی  خونم و پیشرفت می می

از این که توی کشور دیگه دارم با یک 
هم  رم حس خوبی به زبان دیگر جلو می

ده. ولی خوب تا االن که خیلی خوب  نمی
هم   ام. امیدوارم بهتر از این پیشرفت کرده

خواهم  اون چیزی که می پیش برم و به
 برسم.

 ساله 71شیوا دام افشان، 

 خاطره زبیای من در كالس اول!

کالس اول که بودم، معلم در جلسه اولیا و 
ها گفته بود: صابون  مادر بچه مربیان به

ها همیشه با  کاغذی بخرند که بچه
مدرسه بیاورند؛ مامان من هم  خودشان به

از داروخانه برایم صابون خریده بود وقتی 
 هم نشان داد خیلی خوشحال شدم. به

من عاشق رنگ صورتی بودم و صابون 
هم صورتی بود و در یک جعبه زیبا مربع 

دانم چند عدد بود  شکل قرار داشت، نمی
ویلی زیاد بودند. صابون من از همه 

 تر بود. تر و بزرگ ها قشنگ بچه
خواستند، از  آن روز در مدرسه همه می

های من بگیرند ولی من ندادم؛  صابون
وقتی خانه آمدم برای مادرم با حالتی 

های  بزرگانه گفتم: مامان همه از صابون
خواستند ولی من ندادم، مگر  من می

خودشان نداشتند؟ مامانم گفت: خب من 
خرم، تو آن یکی را  برایت یکی دیگر می

خواهد بهش بده... فردای آن  هر که می
روز که مدرسه رفتم، دو بسته صابون 
داشتم و هر کس از من صابون 

 دادم. خواست، بهش می می
تر از این  من تو کل کالس سه بار بیش

تر از ده  صابون استفاده نکردم ولی بیش
 دوستانم دادم. بسته صابون خریدم و به

در دلم خوشحال بودم که مثل مادرم در 
کرد، دارم  خیریه عضو بود و کمک می

کدام از  کنم: در صورتی که هیچ کمک می
های  ها نیازی نداشتند و فقط از صابون بچه

 شان آمده بود. من خوش
 ساله 71هللا خاوری،  روح

 

 كه زمان را آفرید! نام آن به
 

دقیقه،  به ثانیه، دقیقه به زمان که ثانیه
ماه،  به روز، ماه به ساعت، روز به ساعت

سال، در گذر است اما افسوس که رفتنی  به سال
است و برگشتی در کار نیست. اما باز هم خدا 

گذارم که  اش شکر و سپاس در هر لحظه را 
های  چنان مانند سال مند هستم. امسال هم صحت

سوی آرزوهایم  پیش، یک گام موفقیت به
ام و احساس خیلی خوبی در قبال  برداشته

 ام، دارم. که دوباره مدرسه را شروع کرده این
کنم که امسال دشوارتر از سال  احساس می

ام که  گذشته است. اما از زندگی آموخته
وقت خویش را نبازم و باید در هر لحظه  هیچ

زندگی با مشقت فراوان با مشکالت دست و 
 .پنجه نرم کرد

های پیش،  سال در عوض امسال نسبت به
که سال آخر  احساس خیلی خوبی دارم چون
پایان خواهم  دبیرستان در رشته انرژی را به

های با تالش و  رساند و امیدوارم که تا ماه
کوشش فراوان بتوانم دیپلم 
خود را در دست بگیرم و 
بتوانم راهی دانشگاه شوم. یا 

که برای مدتی راهی بازار  این
کار شوم و در جامعه بتوانم 

 .ایفای وظیفه کنم
و امیدوارم که سال آینده 

ها را  ها و خوشی بتواند آرمان
برای دوستانم و معلم مهربانم 

 ارمغان بیاورد... به
 
  امید موفقیت به 

 ساله 71حمید قنبری، 
  

 توانستم سال آخر دبیرستان باشم! می
 

کنم  شروع می 1ام را از کالس  امسال مدرسه
توانستم سال آخر دبیرستان  در حالی که می

باشم. قبول کردن این موضوع برای من خیلی 
سخت بود، ولی اگر نیمه پر لیوان را ببینیم 
من االن در سوئد هستم و این کشور را خیلی 

اکنون دومین سالی است که  دوست دارم؛ هم
من کمک  خوانم و این به زبان سوئدی می

کند تا انتخاب بهتری برای دانشگاه و یا  می
حتی دبیرستان داشته باشم. احساسات من 

مدرسه، خیلی متفاوت است.  امسال نسبت به
از جهتی خوشحال و از جهتی ناراحت و کمی 
هم هیجانی. ولی هر طور که باشد ادامه 

ها  بهترین دهم و تالشم را برای رسیدن به می
 کنم. می
 

 ساله 71یگانه رنجبر، 
 

 

۳صفحه   
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۴صفحه   

 

جا هزاران خصوصیات     های این   مدرسه
 خوب و بد دارد!

 
که در کشور  من حس خوبی دارم از اين

جا با  که اين روم. چون مدرسه می سوئد به
آموزان  دانش نگاهی متفاوت و مدرن به

نگرند. معلمان و کارمندهای مدرسه  می
آموزان بيش از حد اهميت  دانش به

آموز کار خطا  دهند. وقتی که دانش می
گفتگو  انجام دهد با او، با او مهربان به

جا،  های اين نشينند. مدرسه می
خصوصيات خوب و بد خاص خود را 

  دارد که کال نقاط خوب آن بيشتر است.

ولی مدارس ايران، با سوئد زمين تا 
آسمان تفاوت دارد. در مدارس ايران، 

دهند و احترام  آموزان اهميت نمی دانش به
آموز وقتی کار اشتباه  گذارند. دانش نمی

شود  انجام دهد با او با خشونت رفتار می
زنند مثال: با  و حتی او را کتک می

شلنگ، کمربند و چوب. من در مدرسه 
خواندم و از امکانات  افعانی درس می

زياد و خوب برخوردار نبودم. مثال: 
وسيله بازی، فضای بازی، کالس تميز، 

های خوب و غيره... و در  ميز و صندلی
مدرسه برويم بايد  که به جا برای اين آن

کردن ان پول  پول بپردازيم که فراهم
برای خانواده من خيلی سخت بود. گاهی 

آمدند و مدرسه  اوقات از طرف دولت می
بستند؛ ما بالتکليف  را تا مدتی می

شديم؛ از اين لحاظ خيلی از بقيه  می
افتاديم و اين خيلی بد  ها عقب می مدرسه

آمد  من از اين قضيه خيلی خوشم نمی بود.
خواستم ترک تحصيل کنم.  و بارها می

کرد تا  مدرسه ما هم بايد پول پرداخت می
 دوباره راه بيافتد.

 
 ساله 61هادی مظفری، 

 
 

 احساس مدرسه

  
احساس خوبی دارم، مدرسه را دوست 

آيم،  که وقتی از مدرسه می دارم با اين
هايم را بخوانم.  اصال دوست ندارم درس

که زيادم درس  دانم با اين اما نمی
خوانم، هر روز چيزهای زيادی ياد  نمی

 ام. گرفته
تری نسبت  مدارس در سوئد حس قشنگ

  دهد. آدم می مدارس ايران به به
بخش بود و  در ايران، نه مدرسه رفتن لذت

گشتيم  نه درس خواندن وقتی خونه برمی
دوست نداشتم فردا شروع شود و هميشه 

  منتظر تعطيالت بوديم.
که از بقيه دوستانم درسم عقب افتاده  با اين

بينم جايی درس  است؛ اما خوشحالم که می
خوانم که اجازه دارم انتخاب کنم،  می

گويند و حق  مان از همه چيز می برای
گذارند و در آخر  مان می انتخاب برای

بينم  گيرنده خودم هستم؛ وقتی می تصميم
تر از  اين دو سال باعث شده که من بيش

دوستای داخل ايرانم بدانم و چيزای 
ها بلد باشم، خوشحال  تری از آن بيش
های  شوم و راضی هستم از تجربه می

 زيادی که در سوئد گرفتم.
دهد که از فکرم  مدارس در سوئد ياد می

شان بدهم در کاری  استفاده کنم و پرورش
که عالقه دارم، اما در ايران مجبور 

کنند  شوی هر چه که برايت انتخاب می می
هر کس تجربه کردن و  خوانی. را به

موفقيت را دوست داشته باشد حتی اگر ده 
سالم عقب افتاده باشد ولی بداند که در آخر 

ترين راه را انتخاب کرده  درست
درس خواندن در سوئد خيلی برايش   است

 شود. با ارزش می
آموزم و  که دانش حس خوبی دارم از اين

دانم من جزئی از  روم چون می مدرسه می
 آينده سوئد و ايران هستم.

 
 ساله 61، عاطفه عسگرمحمدی

 

 دوباره فصل مدرسه
 

دوباره فصل مدرسه شروع شد و امسال 
سال قبل متفاوت است.  حس من نسبت به

ام و هم حس بد.  هم حس خوب داشته
ام  خاطر اين بود که مدرسه حس بدم به

عوض شده است و برای من سخت بود 
که در دوسال سه تا مدرسه عوض 

که بعد  خاطر اين ام و حس خوب به کرده
ام و يک  از دو سال وارد دبيرستان شده

تر شدم و حال بعد از  هدفم نزديک سال به
ام  ام عادت کرده مدرسه چند هفته به

روزهای اول برای من خيلی سخت بود 
راحتی ارتباط  هايم به که با هم کالسی

برقرار کنم ولی حال خيلی بهتر شده 
 .است

 
 ساله 61فاطمه عسکر محمدی، 

 
 

منتظر روزی هستم كه با كاله سفید         
 .بیرون مدرسه بدوم به

 
سوئد آمده بودم و  انگار ديروز بود که به

حال از شروع مدرسه در كشوری  خوش
بار بازديد  4جديد كه همه چيزش را با 

  دانستم. عموجان آمدن ديده بودم و می
با شروع كردن در كالسی كه همه هم 

های من از جاهای مختلف دنيا و  كالسی
های متفاوت بودند اما من كه  با فرهنگ

خور عقب افتادن از  قبل از ان دل
فال نيك گرفتم  دانشگاه بودم اين را نيز به
ها با اداب و  و با درس خواندن كنار آن

رسوم مردم كشورهای مختلف آشنا شدم 
كم كه  زيان سوئدی من بهتر و بهتر  و كم

سال در مدرسه  2شد تا توانستم بعد از 
  ام وارد شوم. مورد عالقه

هدفم  حالم و هر روز به اما اكنون خوش
شم و با دلی پر از انتظار،  تر می نزديك

منتظر روزی هستم كه با كاله سفيد 
 .بيرون مدرسه بدوم به
 

 ساله ٨١ور،  سبا برمايه
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وضعیت ناگوار  نگاهی كوتاه به
 آموزش و پروش ایران!

وزارت آموزش و پرورش حکومت 
  »فقیرترین وزارتخانه«اسالمی ایران: 

، فانی 6961  - 61در آستانه سال تحصيلی
وزير آموزش و پرورش اعتراف کرد که 
هيچ وزيری از انقالب تاکنون قادر به حل 

 .است  مشکل معيشتی معلمان نبوده
علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش 

های وعده داد که امسال يکی از اولويت
وزارت آموزش و پروش معيشت معلمان 

 .خواهد بود
ها و نابرابری حقوق عدالتیمقامات از بی

ها معلمان با ساير کارمندان وزارتخانه
 سخن گفتند. 
قانون مديريت خدمات  621طبق ماده 

کشوری، دولت بايد حقوق کارکنانش را 
 .ساالنه معادل تورم رسمی اضافه کند

همان  بنابراين با افزايش نرخ تورم به
مقدارهم بايد حقوق معلمان افزايش پيدا کند 

وقت حتی در دوره  گفته معلمان، هيچ ولی به
دولت روحانی هم اين امر کامل اجرا نشده 

ها با  است، در نتيجه مشکالت معيشتی آن
باال رفتن نرخ تورم پيوسته افزايش يافته 

عدم  است. کانون صنفی معلمان بارها به
اجرای اين قانون اعتراض کرده ولی تا 

 .ای نداده استها نتيجه حال شکايت آن به
ها را با  معلمان معترضند که دولت آن

سان نمی ها يککارکنان ديگر وزارتخانه
تر از بيند و پاداش و مزايا برای معلمان کم

 های ديگر است. کارمندان وزارتخانه
شاهد علوی عضو سابق کانون صنفی 

معلمی شغل پردرآمدی «گويد: معلمان می
شود تا شغل  نيست و يک معلم مجبور می

دومی را انتخاب کند. مشکالت معلمان، 
متناسب نبودن حقوق و مزايا با کاری که 

دهند و مطابق نبودن حقوق  ها انجام می آن
با سطح تحصيالت آنان است. همين امر 

دهد و آموزش را هم تحت تاثير قرار می
شود يک معلم انرژی و انگيزه باعث می

کافی برای تدريس نداشته باشد. از طرف 
ديگر مناسبات معلم و دانش آموز هم دچار 

 .»شوداشکال می
آمارهای »کند: اين معلم سابق اضافه می

دهند که ساعت مفيد رسمی ايران نشان می
تر از يک ساعت  کار روزانه کارمندان کم

است. در قياس با آن معلمان روزانه حداقل 
کنند. اما يک معلم با ساعت کار مفيد می 9

حقوق معلمی قادر نيست از عهده مخارجی 
چون اجاره خانه و مايحتاج ديگر زندگی 

 .»برآيد
وگو با دويچه وله،  شاهد علوی در گفت

آموزش و «کند: چنين خاطرنشان می هم
پرورش سازمان پر جمعيتی است که 

عنوان نهادی  اش باالست و نبايد بههزينه
 آن نگاه کرد. مصرفی به

 

را دوباره گرفتيم. يکی ديگر از مشکالت ما 
 »های حقوقی است.عدم شفافيت در فيش

دانم در حقوق ما چه چيزی را من اصال نمی
کنند. اداره هم  دارند و يا کم میبر می

 گو نيست. پاسخ
بازنشسته  ٨۷۳۱خانم بهرامی که از سال 

القول هستند که با همه متفق«گويد: شده می
فقر  تورم کنونی زندگی معيشتی ما نزديک به

هست. آموزش و پرورش فقيرترين 
اش هم از همه وزارتخانه هست و بودجه

قدر  تر است. ما اين ها کم وزارتخانه
اعتراض کرديم که ديگر توان و اعصاب ما 

دهد که به دنبال اين کار برويم. اجازه نمی
ها در سنين ما جالب نيست و مريض استرس

شويم و آن مقدار پولی هم که بابت می
دهند صرف دکتربايد ما می بازنشستگی به

 .»شود
وزير آموزش و پرورش اما در پاسخ به 
درخواست بازنشستگان گفته است: 

گيرنده حقوق معلمان بازنشسته  تصميم«
دهد که اما او باز وعده داده می .»نيست

 .وضعيت معيشتی فرهنگيان بهبود يابد
خانم الهه بهرامی، معلم بازنشسته ادبيات و 

های فانی، علوم اجتماعی اما درباره صحبت
اولويت «وزير آموزش و پرورش مبنی بر 

قرار گرفتن معيشت معلمان و وعده بهبود 
خوشبين نيست  »وضعيت معيشتی فرهنگيان

حال قول زيادی دادند  گويد مسئولين تا بهو می
 .زنندولی پای عمل که برسد زيرش می

فضاهای غیراستاندارد آموزشی، شرایط ایمنی 
خطر، کهنگی  کننده بی نامناسب، نبود وسایل گرم

انگاری  های درس، استرس معلمان و سهل کالس
ویژه در  مسئوالن آموزشی هر سال به

سوزی و حوداث  زمستان باعث بروز آتش فصل
برای نمونه، در  .شود جانی در مدارس ایران می

سوزی روز پانزدهم آذرماه در کالس  پی آتش
آباد  های روستای شین درس یکی از دبستان

آموز دختر دچار  دانش 33پیرانشهر بیش از 
   .سوختگی شدند

نام  دیده به آموزان آسیب اخیرا یکی از دانش
از شدت جراحات درگذشت.   »سیران یگانه«

سوزی دبستان پیرانشهر، سیران  پس از آتش
یگانه در بیمارستان سینای تبریز بستری بود و 

 درصد سوختگی داشت.  51
یا در سال گذشته، با فروریختن دیوار در یک 
مدرسه در خاش، یک معلم جان خود را از دست 

 داد. 
 

 آمور تهیه و تنظیم: نشریه دانش

اين نگاه مصرفی نگاهی غلطی است. فکر می
شود از  جا صرف می کنند که هر پولی که آن

 .»رود بين می

نگاه نظام «کند: اين کارشناس در ادامه تاکيد می
به امر آموزش يک نگاه سنتی هست يعنی همان 

شود نگاهی که به حوزه دارد به اين نهاد هم می
که آموزش و پرورش نهاد مدرنی است  در حالی

توان با اين نگاه سنتی برای مشکالت آن و نمی
 .»چاره يابی کرد

نظر اين کارشناس حل مشکل معيشتی معلمان  به
بخشی از مجموعه مشکالت آموزشی کشور 

گفته علوی دولت روحانی نتوانسته  است. به
است در ظرف سه سال گذشته در اين رابطه 
کاری بکند، زيرا حل مسئله آموزش و پرورش 

تغيير در قوانين کشور و تغيير نگاه  نياز به«
 .»کلی نظام سياسی به امر آموزش دارد

خانم الهه بهرامی، معلم بازنشسته ادبيات و 
گويد،  علوم اجتماعی از تهران به دويچه وله می

معلمان بازنشسته جزو فقيرترين قشر جامعه 
آيند و مسائل و مشکالت معيشتی حساب می به
ها فراموش شده است. وی در اين  آن

حقوق «کند: رابطه اضافه می
بازنشستگان از حقوق کارکنان تقريبا 

تر هست و بر ها پائينهمه وزارتخانه
اعتدال  خواهند بهاساس هر قانونی که می

 .»دانم چرا مقدور نيستبرسانند نمی
اين بازنشسته آموزش و پرورش ادامه 

يکی از معضالت معلمان «دهد: می
بازنشسته مسائل پزشکی هست. چون 

علت کهولت سن خرجشان زياد  به
شود و مقدار زيادی از حقوقشان  می

ها و شود. متاسفانه بيمهصرف خريد دارو می
های گران دکترها از بيمه مکمل هم ويزيت

کنند. جمله دندانپزشکی و عينک را قبول نمی
ها هم در سال برای حتی هزينه و پرداخت نسخه

ما سقفی دارد. حقوق بازنشستگی کافی نيست، 
مخصوصا اگر معلمان بازنشسته اجاره نشين 

هيچ عنوان با تورم هم  باشند و اين حقوق به
 .»منطبق نيست

گفته اين معلم سابق برای حل مشکل معيشتی   به
 خود معلمان بازنشسته هم بيکار ننشستند.

روزی «دهد: وی در اين رابطه توضيح می
نيست که بازنشستگان در حال اعتراض در 

ها نباشند. متاسفانه مقابل مجلس و وزارتخانه
وضعيت ما در زمان روحانی هم تغييری نکرده 

 ٨۱است. االن هم مثل سابق هر سال فقط 
شود.  درصد به حقوق بازنشستگان اضافه می

 ۱۲در حاليکه ما انتظار داشتيم که امسال 
ها اضافه شود، ولی گويا همه حقوق درصد به

 درصد  ٨۱را دوباره بذل و بخشش کردند و ما 

۵صفحه   
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 آزادی  
 پل الوار  سروده

 ترجمه: احمد شاملو
 

 ام بر روی دفترهای مشق
 ها و میز تحریرم بر روی درخت 
 بر برف و بر شن 
 .نویسم نامت را می 
   روی تمام اوراق خوانده 

 بر اوراق سپید مانده
 سنگ، خون، کاغذ یا خاکستر 
 .نویسم نامت را می 

 بر تصاویر فاخر، روی سالح جنگیان
 بر تاج شاهان 
 .نویسم نامت را می 
 بر جنگل و بیابان 
 ها ها و گل روی آشیانه 

 بر بازآوای کودکیم
 .نویسم نامت را می 
 ها بر شگفتی شب 
 روی نان سپید روزها 
 بر فصول عشق باختن 
 .نویسم نامت را می 
 ام های آسمان آبی بر ژنده 
 ی مرداب بر آفتاب مانده 
 ی دریاچه بر ماه زنده 
 .نویسم نامت را می 
 روی مزارع، افق 
  ها بر بال پرنده 
 ها روی آسیاب سایه 
 .نویسم نامت را می 
 روی هر وزش صبحگاهان 
 ها بر دریا و بر قایق 
 بر کوه از خرد رها 
 .نویسم نامت را می 
 روی کف ابرها 

 بر رگبار خوی کرده
 معنا بر باران انبوه و بی 
 نویسم نامت را. می 
 روی اشکال نورانی 
  ها بر زنگ رنگ 
 بر حقیقت مسلم 
 .نویسم نامت را می 
 خواب های بی بر کوره راه 
 پایاب های بی بر جاده 
 های از آدمی پُر بر میدان 
 .نویسم نامت را می 
 افروزد روی چراغی که بر می 
 رد بر چراغی که فرو می 
 بر منزل سراهایم 
 .نویسم نامت را می 

 ی دوپاره بر میوه
 از آینه و از اتاقم 
 بر صدف تهی بسترم 
 .نویسم نامت را می 
 روی سگ لطیف و شکم پرستم 

 اش های تیز کرده بر گوش
   های نو پایش بر قدم 
 

 »یار دبستانی من«متن شعر 
 

 یار دبستانی من ، با من و همراه منی
 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

 حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
 داد و ستم، مونده هنوز رو تن ما ی بی ترکه

 فرهنگی ما هرزه تموم علفاش دشت بی
 خوب اگه خوب؛ بد اگه بد، مرده دالی آدماش

 ها رو پاره کنه دست من و تو باید این پرده
 تونه جز من و تو درد مارو چاره کنه؟ کی می

 یار دبستانی من، با من و همراه منی
 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

 حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
 ترکه بیداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما

 
 یار دبستانی من، با من و همراه منی

 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی
 حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه

 ی بیداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما ترکه
 فرهنگی ما هرزه تموم علفاش دشت بی

 های آدماش خوب اگه خوب؛ بد اگه بد، مرده دل
 ها رو پاره کنه دست من و تو باید این پرده

 تونه جز من و تو درد مارو چاره کنه؟ کی می
 یار دبستانی من، با من و همراه منی

 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی
 حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه

 داد و ستم، مونده هنوز رو تن ما ی بی ترکه
 

 ساز و ترانه سرا: منصور تهرانی آهنگ
  

 ساله 71فاطمه عسکر محمدی، انتخاب: 
 
 

 

 .نویسم نامت را می
 بر آستان درگاه خانه ام 
 بر اشیای مأنوس 
 بر سیل آتش مبارک 
 .نویسم نامت را می 
 بر هر تن تسلیم،بر پیشانی یارانم 
 بر هر دستی که فراز آید 
 .نویسم نامت را می 
 ها بر معرض شگفتی 
 های هشیار بر لب 
 بس فراتر از سکوت 
 .نویسم نامت را می 
 های ویرانم، بر پناهگاه 
 ام، های به ِگل تپیده بر فانوس 
 ام، بر دیوارهای مالل 

 .نویسم نامت را می 
 تمنا بر ناحضور بی

   بر تنهایی برهنه 
 های مرگ روی گام

 .نویسم نامت را می 
 بر سالمت بازیافته

 بر خطر ناپدیدار 
 یاد آورد روی امید بی 
 .نویسم نامت را می 
 ای قدرت واژه به 
 گیرم زندگی از سر می 
 از برای شناخت تو 
 ام من زاده 
 : نام تا بخوانمت به 
 »آزادی«

 ساله 71منتخب: سارا، 

 شعر

تو دلم  بار دیگه بغض تو دیروز واسه یه
 نشست

 ی كه عشق تو دلم نشست یاد اون لحظه به
 كرد واسه دوباره دیدنت دیروز دلم بونه می

 برای گرمی نگات واسه تو خواب بوسیدنت
 دیروز دلم تنگ شده بود برای گرمی صدات

 برای پیچیدن اون توی تمام لحظات
 دیروز دلم دوباره خواست دستاتو محكم بگیرم

 رم باور كنم مال منی برای عشقت بمی
 عشق بمونی دیروز دلم گفت چه بد عاشق بی

 كنی یا كه برای انتقام با غریبه خو به
 گه امروز دلم ساكته و هیچی تو گوشم نمی

 گه دل می جای اون چشمام كه خیلی چیزا به به
 دادی دیگری دل می امروز چشام تو رو دیده به

او هم هدیه  عشق و صدا و خندت رو به
 دادی می

  گه دونم دل من یا الل هیچی نمی فردا می
  یا كه اگه حرف بزنه

 گه دروغ می به خودم هم 
 

 ساله ٨١سبا برمایه ور 

۶صفحه   
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När skolorna öppnas så får 
jag en konstig känsla. Det är 
sista året och då behöver jag 
inte oroa mig för nästa år. 
Jag måste plugga mer i år för 
att det är ett viktigt år och för 
att komma in i universitetet så 
behöver jag att ha bra betyg. 

 
Arman Ghannad 

 

*** 
Mina känslor 

 
I år har jag en bra magkänsla 
när jag kliver in i klassrummet 
första skoldagen, eftersom att 
det är mitt sista gymnasieår. 
Men jag känner inte bara 
glädje utan en känsla av 
rädsla smyger sig också på 
mig. Efter det här året är jag 
tvungen att stå på mina egna 
ben och fatta många beslut 
inför vad jag vill göra i framti-
den. Jag frågar mig själv: vill 
jag börja med mina universi-
tetsstudier direkt eller skulle 
jag hellre vela åka runt och 
upptäcka världens olika län-
der i sex månader?  

 
Romina Hajikhan, 17 år  

*** 
 

  
Jag känner mig trygg 
och omtycket i Sverige 

 
 

Det här året har  varit ett lätt 
år men ändå svårt år för mig. 
Jag reste till ett land som var 
okänt för mig 
utan kompisar eller familj, 
reste jag till ett nytt land. 
Fast jag kom till Sverige utan 
att känna någon. 
Sverige har gjort så att jag 
känner mig välkommen. När 
jag i mitt land aldrig skulle 
kunna se möjligheterna som 
man har här i Sverige . I Iran 
hade jag alltid velat och öns-
kat gå i skolan som mina 
andra vänner och för att 
kunna studera. 
men det var omöjligt för mig, 
för att jag inte hade legitimat-
ion och inte kunde gå till sko-
lan så kunde jag inte heller 
skaffa mig ett jobb. Trots 
dessa svåra år som jag la 
bakom mig. Men landet Sve-
rige gjorde allting 
lättare för mig. Sverige gjorde 
allt som var oväntat för mig. 
De gav mig en familj som 
gjorde att jag känner mig 
trygg och omtyckt i dagens 
läge. 
 
    Morteza 16 år 
    Översatt av Dorna 

 

  

Mina känslor 
 
Jag har en otroligt dålig 
känsla inför skolan eftersom 
att förra året, som var mitt 
allra första studieår i Sverige, 
lyckades jag inte få mitt 
språkdiplom och kunde därför 
inte heller börja gymnasiet 
trots att jag kämpade så gott 
jag kunde. Så i år, mitt andra 
studieår i Sverige, måste jag 
läsa om svenska kursen och 
har ännu tre år framför mig 
innan jag kan ta studenten, 
medan mina vänner i Iran re-
dan har påbörjat sina studier 
på universitetet. När jag tän-
ker på det här så får jag en 
dålig känsla gentemot mig 
själv, men om man ser det ur 
ett annat perspektiv så är jag 
ganska stolt över att jag plug-
gar i ett land där både kul-
turen och språket är helt an-
norlunda än det land jag har 
vuxit upp i. Här upplever jag 
och lär mig grejer som jag 
aldrig skulle kunnat vara med 
om ifall jag hade bott kvar i 
mitt hemland. 
 
Nazanins Tagavi, 17 år 
Översatt av Romina Hadji-
kani 

*** 
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Dikt om kunskap 
 

Karin Boye 
 
Alla de försiktiga med långa håvar  
träffar havets jätteskratt.  
Vänner, vad söker ni på stranden?  
kunskap kan aldrig fångas,  
kan aldrig ägas.  

 
 Men om du rak som en droppe  
faller i havet att upplösas,  
färdig för all förvandling --  
då skall du vakna med pärlemorhud  
och gröna ögon  
på ängar där havets hästar betar  
och vara kunskap. 

 
Dikten valt av Romina 

 
 

 

FRIHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Eluards 
 

 
På mina skolböcker 
På min skolbänk och träden 
På sanden på snön 
Skriver jag ditt namn 
På alla lästa sidor 
På alla blanka sidor 
Sten blod papper eller aska 
Skriver jag ditt namn 
På de uppväckta stigarna 
På de utlagda vägarna 
På torgen som svämmar över 
Skriver jag ditt namn 
På överraskningarnas ruta 
På de uppmärksamma läpparna 
Högt ovanför tystnaden 
Skriver jag ditt namn 
På den återvunna hälsan 
På den försvunna faran 
På hoppet utan minne 
Skriver jag ditt namn 
Och genom makten hos ett ord 
Börjar jag om mitt liv 
Jag föddes för att lära känna dig 
För att nämna dig vid namn 
 
FRIHET. 

 
 


