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 متامی حقوق محفوظ است. فقط مربیان اجازه دارند تنها به هدف آموزش درس ها، فرم ها و جزوه های
 درسی را کپی کنند. بقیه مجوزها را از طریق مکاتبه با سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش کسب کنید.

 لوگوی سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش به سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش تعلق دارد. 
لوگوی اتحاد متعلق به تی ایکس ال فیلمز است و با مجوز دارنده آن مورد استفاده قرار می گیرد.

 با سپاس بسیار از تی ایکس ال فیلمز برای مجوز استفاده از بخش هایی از آثارشان. با سپاس بسیار از انجمن بین املللی
 رهربی شاتل ورث برای انجام تحقیقات، تهیه و اجرای آزمایشی راهنامی مربی نوجوانان مدافع حقوق برش.

به چاپ رسیده در ایاالت متحده آمریکا

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   2 7/31/2015   7:25:36 PM



راهنامی مربی نوجوانان مدافع حقوق برش 

نوشته و تهیه شده توسط 
سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش

مری شاتل ورث، دکرتای آموزش

میشل کرکلند

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   3 7/31/2015   7:25:36 PM



FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   4 7/31/2015   7:25:36 PM



فهرست

1 پیش گفتار                                                                                                                           

درباره حقوق برش—منای کلی 
5 درباره حقوق برش                                                                                                                 

اقدامات اولیه
13 تأکیدهای آموزش                                                                                                                

15 پیش از رشوع                                                                                                                     

فعالیت های غنی سازی اتحاد
21 فعالیت های غنی سازی اتحاد                                                                                                

22 ترانه اتحاد را یاد بگیرید                                                                                                       

24 یک هواپیامی کاغذی اتحاد درست کنید                                                                                  

33 نقل قول هایی در زمینه حقوق برش                                                                                        

35 سوگندنامه اتحاد                                                                                                                 

طرح درس ها
39 حقوق برش چه هستند؟                                                                                                        

درس اول
43 تاریخچه حقوق برش                                                                                                       

درس دوم
47 پیش گفتار حقوق برش                                                                                                    

درس سوم
54 ماده 1 حقوق برش                                                                                                         

درس چهارم
64 ماده 2 تا 5 حقوق برش                                                                                                   

درس پنجم
ماده 6 تا 11 حقوق برش                                                                                76

درس ششم
ماده 12 تا 18 حقوق برش                                                                        84

درس هفتم
ماده 19 تا 25 حقوق برش                                                                              90

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   5 7/31/2015   7:25:36 PM



درس هشتم
ماده 26 تا 30 حقوق برش                                                                                  99

درس نهم
106 پروژه های خالقانه حقوق برش                                                                                       

درس دهم
111 برنامه منایشی حقوق برش                                                                                              

درس یازدهم
115 کاربرد موفق حقوق برش                                                                                                

با برخی از افراد برشدوست آشنا شوید
121 دکرت محمد یونس                                                                                                         

123 روبی بریجز                                                                                                                

125 اسکار آریاس سانچز                                                                                                      

127 ماهامتا گاندی                                                                                                              

129 رالف بانچ                                                                                                                  

کارهایی که هر کسی می تواند برای حقوق برش انجام دهد
135 کارهایی که هر کسی می تواند برای حقوق برش انجام دهد                                                  

موفقیت 
139 موفقیت                                                                                                                     

واژه نامه اصطالحات
143 واژه نامه اصطالحات                                                                                                     

ضمیمه
151 ارتباط استانداردهای مدل آموزشی                                                                                 

156 پروتکل های ارزیابی                                                                                                    

157 ارزیابی آمار                                                                                                                

158 ارزیابی تفکر مستقل                                                                                                    

159 مشکالت/راه حل ها                                                                                                      

160 ارزیابی از طریق بازخورد دانش آموز                                                                               

161 ارزیابی دانش پیشین                                                                                                    

162 اعالمیه جهانی حقوق برش                                                                                             

163 اطالعات متاس                                                                                                             

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   6 7/31/2015   7:25:36 PM



وسایل کمک آموزشی دیداری-شنیداری 
و کتابچه های همراه 

دی وی دی:
تاریخچه حقوق برش: یک فیلم آموزشی که حقوق برش را برای همه تعریف می کند. این فیلم قوی، 

با بازگو کردن داستان دراماتیک تاریخ و پیرشفت حقوق برش از آغاز تا به امروز حقوق برش را 

تعریف می کند. مدت زمان: ۹:۳۰ دقیقه

۳۰ حق. ۳۰ آگهی.: داستان های برصی ۳۰ ثانیه ای و ۱ دقیقه ای که ۳۰ ماده اعالمیه جهانی حقوق 

برش سازمان ملل متحد را به تصویر می کشند. مجموع مدت زمان: ۲۸ دقیقه

موزیک ویدیوی اتحاد: این ویدیوی برنده جایزه، ابزار دیداری و شنیداری اصلی این کتاب راهنام 

است. مدت زمان: ۵ دقیقه

کتابچه:
حقوق برش چه هستند؟: این کتابچه یک نسخه کامالً مصور اعالمیه جهانی حقوق برش ویژه 

نوجوانان است که توضیح می دهد حقوق برش چه هستند و چرا اهمیت دارند. این کتابچه 

تاریخچه ای را روایت می کند که منجر به پیدایش اعالمیه جهانی حقوق برش شد.

پوسرتها:
۳۰ پوسرت، هر کدام برای یک ماده حقوق برش، به منظور استفاده به همراه درس ها تدارک دیده 

شده است. این پوسرتها برای منایش در کالس های درس یا در فضاهای عمومی مدرسه هستند تا 

پیام های درس را تقویت کنند.

مواد آموزشی چاپی قابل دانلود:
نسخه های آماده پرینت مواد آموزشی موجود در راهنامی مربی که نیاز است برای استفاده 

 youthforhumanrights org/downloads دانش آموزان در این دوره تکثیر شوند از سایت

قابل دانلود هستند. 

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   7 7/31/2015   7:25:37 PM



FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   10 7/31/2015   7:25:38 PM



1

پیش گفتار

هدف این کتاب راهنام، تسهیل شکل گیری جهانی است که در آن مردم با یکدیگر با احرتام و عزت رفتار می کنند؛ جهانی که 

در آن افراد، گروه ها و کشورها در بین خود به دنبال راه حل های مساملت آمیز هستند؛ جایی که در آن هر بچه، مرد و زنی 

می تواند از حقوق خود برخوردار شود.

این ممکن است برای برخی بیش از حد نوع دوستانه به نظر برسد، اما به این سخن برنده جایزه صلح نوبل، اسکار 
آریاس سانچز توجه کنید: »بدانید که با مبارزه برای دستیابی به غیرممکن، فرد امکان پذیر کردن آن را آغاز منوده 

است.«

راه رسیدن به این هدف با آموزش رشوع می شود. این کتاب راهنام شامل مواد آموزشی و طرح درس های امتحان شده 
و تأیید شده ای است که سطح آگاهی از حقوق برش را در میان مردم باال برده و با مطرح کردن اهمیت حقوق برش 
در زندگیشان آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. مجموعه وسایل کمک آموزشی دیداری و شنیداری و کاربردی این 
کتاب راهنام، ارائه درس های حقوق برش به شیوه ای که برای دانش آموزان جذاب باشد را برای هر معلم یا رهرب 

گروهی آسان می سازد.

تعاریف واژه ها و اصطالحات جدیدی که کالس با آنها مواجه می شود در طول منت آمده است. متامی تعاریف ساده 
هستند به طوری که معلم می تواند آنها را مستقیم به کالس انتقال دهد.

در حالی که این مواد آموزشی در درجه اول معلامن را مخاطب قرار می دهند، اما به هامن اندازه نیز برای رهربان 
گروه های نوجوان—هم مذهبی و هم غیرمذهبی—راهنامها، مشاوران، پدر و مادرها و کارفرمایان مفید هستند. 

هر فرد نوع دوستی که می خواهد درک بهرت از حقوق برش را ترویج دهد می تواند از آنها استفاده کند.

بیایید رشوع کنیم!
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درباره حقوق برش
یک منای کلی و گذرا برای معلم

هدف این خالصه رشحی بر حقوق برش نیست، بلکه منبعی است که به شام معلم یا رهرب گروه پرمشغله کمک 
می کند برای درس ها آماده شوید.

مرور و معنی کردن واژگان کلیدی در هر مطالعه ای مفید است، حتی اگر الزامی نباشد. 

بیایید به واژه حق نگاهی بیاندازیم. در حالی که بعضی واژه نامه ها این واژه را به عنوان »یک امتیاز« معنی کرده اند، 
وقتی در منت حقوق برش مورد استفاده قرار می گیرد، ما در مورد چیزی اساسی تر صحبت می کنیم.

هر فردی رصفاً به موجب این واقعیت که یک برش است، محق حقوق اساسی خاصی است. اینها حقوق برش نامیده 
می شوند. این حقوق رصفاً یک امتیاز نیستند که به خواست و میل کسی از فرد گرفته شوند. 

آنها حقوق فرد هستند زیرا چیزهایی می باشند که فرد قانوناً و اخالقاً به عنوان بخشی از وجود خود محق آنهاست. 
این حقوق را باید بیان کرده و یاد گرفت تا از خود، خانواده و وابستگامنان در برابر کسانی که می خواهند به ما آسیب 

برسانند محافظت کنیم. آنها همچنین به ما کمک می کنند با هم سازگار باشیم و در صلح و آرامش زندگی کنیم.

اعالمیه جهانی حقوق برش سازمان ملل متحد (UDHR) حقوقی که هر فرد محق آنهاست را بیان می کند. این سند 
توسط سازمان ملل متحد (UN)، که مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تأسیس گشت، 
تصویب شد. سازمان ملل متحد که به منظور ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ تأسیس شد، در حال حارض ۱۹۲ 

کشور عضو را دربرمی گیرد.  

این سازمان در آغاز کار خود کمیسیونی به ریاست النور روزولت، همرس فرانکلین روزولت (رئیس جمهور ایاالت 
متحده از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵) تشکیل داد تا سندی تهیه کند که حقوق اساسی مشرتک بین همه مردم را برشمرد.  
کمیسیون جدید حقوق برش، متشکل از منایندگان هجده کشور، ۳۰ ماده که متضمن حقوق برش واقعاً جهانی بودند را 
تدوین منود. اعالمیه جهانی حقوق برش، تعریف برابری حقوق در رسارس جهان (ماده ۱ و ۲)، حقوق مدنی و سیاسی 
(ماده ۳ تا ۲۱)، حقوق اقتصادی و اجتامعی (ماده ۲۲ تا ۲۷) و وظایف و مسئولیت ها در حامیت از این حقوق برای 
دیگران (ماده ۲۸ تا ۳۰) را دربردارد. سه مورد آخر فوق العاده مهم هستند، زیرا اگر حقوق همنوعان خود را محفوظ  

نداریم، قادر نخواهیم بود این حقوق را برای خودمان حفظ کنیم. 

این سند مهم، اساس توافقی را شکل داد که به واسطه آن کشورها می توانستند در راستای از بین بردن رشایطی که 
کشورها را در معرض جنگ قرار می دهد تالش کنند. 
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دیباچه منشور سازمان ملل با بیان نیت سازمان ملل متحد »... حفظ نسل های آینده از بالی جنگ... و تجدید ایامن 
به حقوق اساسی برش، کرامت و ارزش انسان« بر اهمیت حقوق برش تأکید می ورزد. 

سازمان ملل با اذعان به این مطلب که بدون احرتام به حقوق برش هیچ صلح و آرامش پایداری امکان پذیر نیست، 
اعالمیه جهانی حقوق برش را در سال ۱۹۴۸ رسامً علنی ساخت. اعالمیه جهانی حقوق برش، اساس هدایت گر سازمان 

ملل متحد و فعالیت های آن است. 

متأسفانه این اعالمیه خارج از سازمان ملل به طور گسرتده شناخته شده نیست. با پیش بینی این مشکل بالقوه، مجمع 
عمومی در سال ۱۹۴۸ متام کشورهای عضو را فراخواند تا »این اعالمیه را بدون متایز قایل شدن بر اساس وضعیت 
سیاسی کشورها یا رسزمین ها، عمدتاً در مدارس و سایر مؤسسه های آموزشی اشاعه داده، به منایش درآورند، خوانده 

و رشح دهند«.

اعالمیه جهانی حقوق برش به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تاکنون نوشته شده، می تواند کلید صلح و مدارا برای 
آینده متدن های روی زمین باشد. 

سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش (YHRI) می داند که اگر این اعالمیه جهانی حقوق برش در سنین 
پایین آموزش داده نشود، ارزش های مطرح شده در این سند ممکن است همچنان در اعامل روزانه در خانه ها، 

مدرسه ها و محله ها، و همچنین در امور ملی و بین املللی از ما بگریزند.  

منونه هایی از موارد نقض حقوق برش
نقض حقوق برش به گونه های بسیاری به چشم می خورد. آنها محدوده شکنجه و قاچاق انسان (برده داری مدرن) 

تا فقر و جنایات جنگی، آزار و اذیت مذهبی تا تبعیض جنسیتی و نژادی را دربرمی گیرند.

یک حوزه نقض حقوق برش که اینک شایع است، قاچاق انسان می باشد—خرید، فروش و نقل و انتقال انسان ها 
برای منفعت. این افراد مجبور به کار در رشایط غیرانسانی یا شغل های غیرقانونی هستند، بدون این که امیدی به 
گریز داشته باشند، یا امیدی ناچیز دارند. قاچاق انسان تبدیل به صنعتی چند میلیارد دالری شده است، با این حال 
چنان پنهان است که تعداد کمی از مردم از دامنه و وسعت آن تقریباً در متام کشورهای جهان آگاه هستند. سازمان 
بین املللی کار (ILO)، یکی از آژانس های سازمان ملل متحد، تخمین می زند که ساالنه ۱۲/۳ میلیون مرد، زن و کودک 
وادار به بردگی می شوند؛ برآوردهای دیگر دو برابر این رقم را ذکر می کنند. ۵۰ درصد از بیش از ۸۰۰۰۰۰ قربانی 

قاچاق در رسارس مرزهای ملی، افراد زیر سن قانونی هستند—رصفاً کودک—و اکرثاً دخرت.

یکی دیگر از اولیه ترین حقوق، یعنی حق زیسنت، دشمنی مهیب به نام اچ آی وی/ایدز پیدا می کند. با عامل گیر شدن 
اچ آی وی/ایدز، بیش از ۲۵ میلیون نفر از زمانی که اولین موارد در سال ۱۹۸۱ شناسایی شدند جان خود را از دست 

داده اند.  

عالوه بر این، با حدود ۸۸۰ میلیون نفر که در رسارس جهان قادر به خواندن و نوشنت در حد ابتدایی نیستند، بالی 
بی سوادی و فقدان آموزش مناسب اثرات وخیمی بر زندگی شخصی و کل افراد داشته است. 

نیاز به تغییر
کارهای زیادی برای برطرف منودن غم و اندوه ناشی از نقض حقوق برش باید انجام گیرد. خوشبختانه مردم خوش نیت 

تالش می کنند این کار را به طرق گوناگون، و هر یک را به صورت خالقانه و با تعهد، انجام دهند.
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درباره حقوق برش

مادر ترزا که متولد یوگسالوی بود، از فقرا، بیامران و رانده شدگان حامیت و مراقبت می منود، و با کارهای خود تأثیری 
جهانی به جای گذاشت. 

اکتاویو پاز شاعر و سفیر مکزیکی مشهور، برای بیان رشایط سخت قربانیان نقض حقوق برش و برانگیخنت حس 
نوع دوستی مردم شعر نوشته است. 

ام اس سوامیناتان متخصص ژنتیک گیاهی اهل آسیا نوعی بذر گندم بسیار پرمحصول تر از انواع دانه های باغی تولید 
کرد که غذای مردم قحطی زده را بهرت تأمین می منود.

جونیا باتیستا د کاروالهو، وکیل برزیلی برای حقوق مردم بومی کشورش در حفظ زمین های اجدادی خود مبارزه 
می کند. 

افرادی که خود را وقف حامیت از حقوق برش می کنند، هم پیر و هم جوان، خواستار بهبود در زمینه حقوق برش 
هستند.

آیا در زمینه حقوق برش امیدی هست؟
این منونه ها الهام بخش هستند، اما این کار دلهره آور و دلرسد کننده است. نقش معلامن و سایر بزرگساالن در راه حل 
بلند مدت، حیاتی است. بدون آموزش پایه، زمین برای کاشت بذرهای حقوق برش حاصلخیز منی باشد. هر بار که یک 
معلم حقوق برش را در برنامه های درسی خود جای می دهد، ما عمالً رهربان فردا که در راستای ریشه کن کردن نقض 

حقوق برش تالش می کنند را پرورش می دهیم.

امیدی هست، اگر ما آستین ها را باال زده و رشوع به کار کنیم و آموزش حقوق برش را وارد فرهنگ خود کنیم.

اطالعات بیشرت در زمینه حقوق برش را در وب سایت های زیر می توان یافت:

 Youth for Human Rights International, youthforhumanrights org

 United Nations, un org

 Human Rights Watch, hrw org

Amnesty International, amnesty org

U.S. State Department, state gov

سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش چیست؟
هدف سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش آموزش دادن به نوجوانان در زمینه حقوق برش است تا آنها به 

حامیان ارزشمند مدارا و صلح تبدیل شوند.

سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش (YHRI) تشکیل شد تا اعالمیه جهانی حقوق برش را از طریق مسابقات 
مقاله نویسی و هرنی، رویدادهای آموزنده و الهام بخش، به نوجوانان بشناساند و مواد آموزشی برای دانش آموزان و 

راهنامهای آموزش برای مدارس تهیه کند. 

محور اصلی متام برنامه های سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش، کتابچه حقوق برش چه هستند؟ مبتنی 
بر اعالمیه جهانی حقوق برش است. این یک نسخه مصور و جذاب از اعالمیه به زبانی است که بچه ها می توانند 

درک کنند. منت کامل اعالمیه جهانی حقوق برش در آخر کتابچه حقوق برش چه هستند؟ آمده است.  
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سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش توسط مری شاتل ورث، مربی پرسابقه ای که سمت ریاست سازمان 
را به عهده دارد تأسیس گشت. او که اهل آفریقای جنوبی است به بسیاری از کشورهای جهان سفر کرده است. او 
پس از این که خود مستقیامً مشاهده منود که حق تحصیل از بسیاری از افراد سلب شده و کودکان و خانواده ها 
مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، تصمیم گرفت در زمینه ای مشغول به فعالیت شود که بتواند موارد نقض حقوق 

برش را اصالح مناید.

سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش در سازمان ملل متحد در ژنو در اوج ماراتن حقوق برش اروپا در سال 
۲۰۰۱ راه اندازی شد. این سازمان در سطح بین املللی با بیش از ۱۰۰ کشور عضو فعالیت می کند. مواد آموزشی 
ویدیویی آن در بیش از ۵۰۰۰ شبکه تلویزیونی در سطح جهان پخش شده است. این سازمان با مربیان، انجمن های 
معلامن، وزرای آموزش و پرورش، سازمان های پیشاهنگی، رشکت ها، مذاهب مختلف، رسان دولت و بسیاری از افراد 
و گروه های هم عقیده دیگر کار کرده است. سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش یک سازمان مستقل 
غیرانتفاعی است. این سازمان اعضا و رشکت کنندگانی که خواستار پیشربد هدف سازمان بین املللی نوجوانان مدافع 
حقوق برش هستند را رصفنظر از ملیت، رنگ، نژاد، باورها، اعتقادات مذهبی، سن، توانایی ها، جنسیت یا وضعیت 

تأهل آنها می پذیرد، و خصوصاً نوجوانان و جوانان رسارس جهان را ارج می نهد.  

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   8 7/31/2015   7:25:39 PM



درباره حقوق برش

9

درباره اتحاد
اتحاد یک موزیک ویدیو و ملودی اصلی و مناد جنبش سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش است. این 
موزیک ویدیو یک محصول عامه فهم چند قومیتی است که قدرتی که آگاهی از حقوق برش و فعالیت های جمعی در 
آن زمینه می تواند در مهار برخورد خشونت آمیز و عدم مدارا در میان نوجوانان و جوانان داشته باشد را بیان می کند.

ایده اتحاد زمانی شکل گرفت که کارگردان جوان، تران لکسنت از مادر خود، مری شاتل ورث پرسید برای کمک به 
آموزش حقوق برش به بچه ها چه کاری می تواند انجام دهد. مری شاتل ورث به عنوان رئیس سازمان بین املللی 
نوجوانان مدافع حقوق برش از او خواست ویدیویی بسازد که بتوان از آن به عنوان ابزار آموزشی استفاده کرد. لکسنت 
ایده تهیه فیلم کوتاهی به ذهنش رسید که مربیان و رهربان اجتامعی را قادر سازد پیام حقوق برش را در همه جا به 

نوجوانان و جوانان برسانند.

بخش عمده ای از اتحاد در طول تور ۳۵ روزه و ۴۵۰۰۰ مایلی سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش به ۱۴ 
کشور در چهار قاره جهان، که »تور آموزشی جهانی« نام داشت، فیلم برداری شد. دو هزار داوطلب، از جمله ۱۵۰ 
هرنپیشه، وقت خود را به این پروژه فیلم سازی اختصاص دادند. آقای لکسنت زمانی که اتحاد را به تهیه کنندگی 
لسلی براون و یک تیم عمدتاً متشکل از کودکان و نوجوانان که پروژه را واقعاً به پروژه نوجوانان تبدیل می ساخت 

کارگردانی کرد، فقط ۱۹ سال داشت. 

ترانه اتحاد نوشته کریس توماس و هرنمند رپ ساکن فلوریدا، چارلز جی می باشد، و رپر ۱۵ ساله به نام الی الی 
استعداد درخشان خود را به این مجموعه افزوده است. موسیقی آن توسط آهنگساز برنده جایزه، جف لوین و با 

کمک هیروکو هایاتا ساخته شده است.

این فیلم شامل ایفای نقشی مخترص توسط هرنمند فقید و مشهور موسیقی سول، اسحاق هیز و بازی هرنپیشگانی 
همچون اریکا کریسشنسن، جنا الفمن، کاترین بل و لینزی بارتیلسن است. 

اتحاد که برای اولین بار در مقر جهانی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه اوت سال ۲۰۰۴ به منایش درآمد، به 
عنوان فیلم منتخب رسمی در جشنواره های فیلم متعددی در رسارس جهان پذیرفته شده است و افتخاراتی شامل 
جایزه بزرگ هیئت داوران برای بهرتین فیلم کوتاه در جشنواره بین املللی فیلم و ویدیوی مستقل نیویورک و بهرتین 
فیلم حقوق برش در جشنواره فیلم تاگلیو کورتو در فلورانس، که به طور مشرتک با یونسکو سازماندهی شده بود را 
کسب منوده است. بسیاری از چهره های برجسته متام اقشار جامعه، از فرماندار کالیفرنیا تا معاون دفرت کمیساریای 
عالی حقوق برش سازمان ملل متحد در نیویورک، ارزش آموزشی این فیلم را متوجه شده اند. این فیلم به ۱۸ زبان 

به صورت زیرنویس موجود می باشد.
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تأکیدهای آموزش 
برای کسب حداکرث نتیجه

•  هر درس یک بخش »واژگان« دارد که واژه های کلیدی که دانش آموزان برای درک کامل درس باید بیاموزند 	
در آن تعریف شده است. مهم است که این واژگان تعریف شوند و منونه هایی از استفاده آنها در جمالت 

مطرح شود.

•  اگرچه تعاریف در درس ها آورده شده، اما توضیح کلامت را فقط به آنها محدود نکنید. اگر دانش آموزان 	
به توضیحات بیشرتی نیاز دارند، به آنها بیافزایید. رد شدن از واژه ای که دانش آموزان درک نکرده اند 

می تواند باعث شود آنها عالقه خود را از دست بدهند.

•  این درس ها زمانی به بهرتین شکل درک می شوند که مثال ها و تصاویر واقعی برای کمک به فرآیند 	
یادگیری و تسهیل درک بهرت موضوع استفاده شوند. برای مثال، هنگام بحث و گفتگو در مورد سازمان 

ملل متحد، از وب سایت سازمان ملل (un org( بازدید کنید یا عکس های سازمان ملل را نشان دهید.

•  در آموزش حقوق برش، به جای این که رصفاً بر آسیب های ناشی از موارد نقض حقوق برش متمرکز شوید، 	
بر راه حل های ممکن تأکید کنید.

•  داستان هایی جالب از برخی از قابل احرتام ترین انسان های برشدوست جهان (از صفحه ۱۲۱ این راهنام 	
رشوع می شود) را در آموزش حقوق برش منظور کنید. زندگی های چنین افرادی، الگویی برای مطالعه 
دانش آموزان ارائه می دهد، زیرا افرادی را نشان می دهند که از روش های مساملت آمیز برای حل 

وضعیت های حقوق برش استفاده می کنند. 

•  بر ماده شامره ۲۹ (مسئولیت و وظایف) تأکید کنید بدین گونه که دانش آموزان را ترغیب منایید نه تنها بر 	
حقوق برش خود پافشاری کرده و از آنها دفاع کنند، بلکه در قبال آزادی های اساسی دیگران مسئولیت پذیرتر 

باشند.

•  دانش آموزان را تشویق کنید به شام گزارش دهند چگونه از دانش جدید خود راجع به حقوق برش استفاده 	
کرده اند و خارج از کالس درس چه چیزهایی مشاهده منوده اند. هر تالشی برای بهبود جهان از طریق 

کاربرد این حقوق را تحسین کنید. 
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•  موزیک ویدیوی اتحاد را مرتب منایش دهید و از آن برای ترغیب دانش آموزان به کاربرد حقوق برش 	
استفاده کنید. بدون شک دانش آموزان از شام خواهش می کنند دوباره آن را منایش دهید. این کار را 

انجام دهید—مضمون ضد ظلم و زورگویی و راه حل های مساملت آمیز آن ارزش تکرار دارد.

•  »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« موجود در دی وی دی، ابزارهای یادگیری قدرمتندی هستند که حقوق برش را احیا 	
می کنند. دانش آموزان خواهند خواست این آگهی های خدمات عمومی را چندین بار ببینند و با دیگران 

به اشرتاک بگذارند. به آنها کمک کنید چنین کنند.
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پیش از رشوع
ارزیابی دانش پیشین دانش آموزان

یک پرسشنامه برای ارزیابی قبل و بعد از آموزش تدارک دیده شده است که در صفحه بعد آن را می بینید (یا می توانید 

آن را از youthforhumanrights org/downloads دانلود منایید). پرسشنامه یکسانی برای هر دو استفاده می شود 
تا به شام کمک کند موفقیت درس ها و فعالیت ها را ارزیابی کنید. پیش از آغاز هر بحث، درس یا فعالیتی و پیش از 
پخش ویدیوی اتحاد، از دانش آموزان بخواهید این پرسشنامه را پر کنند. شام پاسخ دانش آموزان را پیش از هر اشاره ای 
به حقوق برش می خواهید. این یک عامل مهم در تعیین تأثیر این درس ها و راهی برای برانگیخنت عالقه دانش آموزان 

به این مواد آموزشی می باشد. 

دستورالعمل ها: بدون هیچ اشاره ای به بخش بعدی که مطالعه حقوق برش است، از دانش آموزان بخواهید پرسشنامه 

ارزیابی پیش از آموزش را پر کنند. دستورالعمل ها را بلند بخوانید و به دانش آموزان کالس اطمینان دهید که اگر 
نتوانستند به متام سؤاالت پاسخ درست بدهند مسئله ای نیست. آنها باید به سؤاالت به بهرتین شکلی که می توانند 

پاسخ دهند.

نکته مهم: ارزیابی های بیشرتی در بخش ضمیمه تحت عنوان »پروتکل های ارزیابی« ارائه شده است. معلم ها و 

رهربان گروهی که می خواهند ارزش این برنامه آموزشی را به مدیران و هیئت مدیره مدارس نشان دهند یا به دنبال 
کمک های مالی و بودجه های دیگر برای برنامه آموزشی حقوق برش هستند می توانند از این پروتکل ها استفاده 

(youthforhumanrights org/downloads آنها را از وب سایت ما دانلود منایید) .منایند

پرسشنامه های ویژه دانش آموزان که در باال ذکر شدند، جزء مهمی از درس ها هستند و رصفنظر از هر ارزیابی 
دیگری که معلم ممکن است از ضمیمه انتخاب کند باید انجام گیرند. 

پر کردن پرسشنامه ها رسیع و آسان می باشد. وقتی پرسشنامه ارزیابی پیش از آموزش کامل شد باید در پرونده 
دانش آموز نگهداری شود تا با پاسخ های دانش آموز در پرسشنامه ارزیابی پس از آموزش، که پرسشنامه یکسانی 
است، مقایسه گردد. لطفاً کپی این ارزیابی ها را به سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش بفرستید تا بتوانیم 

موفقیت بین املللی این برنامه را برآورد کنیم.

Youth for Human Rights International
1920 Hillhurst ave. #416, Los Angeles, CA 90027 USA

(323) 663-5799

youthforhumanrights org

e-mail: info@youthforhumanrights org
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پرسشنامه دانش آموز
حقوق برش چه هستند؟

_______________________________________________________________________ نام کالس/گروه: 

_____________________________________________________________________________ کالس: 

__________________________ ________________________________________  تاریخ: نام دانش آموز: 

دستورالعمل: پرسشنامه فرمی است شامل لیستی از سؤاالت که به قصد جمع آوری اطالعات برای یک هدف خاص 

تهیه شده است. این پرسشنامه به معلم شام کمک خواهد کرد درس ها را تهیه و تدارک ببیند. این یک امتحان نیست.  
از شام انتظار منی رود متام پاسخ ها را بدانید. اگر منی توانید متام سؤاالت را پاسخ دهید، مسئله ای نیست. رصفاً به 

سؤاالت به بهرتین شکلی که می توانید پاسخ دهید. در صورت نیاز از کاغذ بیشرتی استفاده کنید.

۱) سازمان ملل متحد چیست؟

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

۲) »حقوق برش« از نظر شام به چه معنی است؟

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

™
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حقوق برش چه هستند؟ پرسشنامه دانش آموز

۳) شام از حقوق برش برخوردارید؟

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

۴) فکر می کنید از چه حقوق برشی برخوردارید؟ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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فعالیت های غنی سازی اتحاد
یادگیری اتحاد داشنت 

این فعالیت های غنی سازی یک پیش درآمد است. این فعالیت ها برای درس های حقوق برش که در ادامه می آیند 
ایجاد شور و زمینه می کنند. 

با به منایش درآوردن موزیک ویدیوی اتحاد موجود در دی وی دی برای گروه خود، کارتان را آغاز کنید. بحث و گفتگوی 
کوتاهی راجع به اتحاد و داستانی که تعریف می کند انجام دهید. سپس سه فعالیت مرتبط موجود در این بخش را 

انجام دهید. 

دی وی دی را هر چند بار که زمان و رشایط به شام اجازه می دهد منایش دهید. اتحاد حاوی پیام مفیدی است که 
ارزش تکرار دارد. اکرث مردم—چه بزرگسال و چه کودک—با هر بار متاشا مفاهیم جدیدی را درمی یابند. پس از این 
که دانش آموزان اتحاد را برای بار دوم دیدند، بپرسید چه نکته جدیدی از آن برداشت کرده یا چه چیزی مشاهده 

کرده اند. 

منت ترانه در اینجا تهیه دیده شده است، بنابراین دانش آموزان می توانند ترانه را یاد گرفته و به دیگران یاد دهند، 
و در نتیجه پیام مدارا و درک و تفاهم آن را منترش کرده و گسرتش دهند. به دانش آموزان اجازه دهید انرژی خود 

را از طریق رقص و آواز رصف یادگیری اتحاد کنند و پیام آن را به خوبی فراگیرند!

در این زمان در برابر وسوسه منایش دادن ۳۰ داستان حقوق برش مقاومت کنید. آنها را برای درس های بعدی 
نگه دارید. طرح درس ها را اجرا منایید و اجازه دهید همینطور که درس ها یک به یک آموزش داده می شوند ایده 

خود دانش آموزان از ۳۰ ماده حقوق برش شکل گیرد. 
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ترانه اتحاد را یاد بگیرید

موسیقی توسط کریس توماس، جف لوین و هیروکو هایاتا نوشته و ساخته شده است. منت ترانه و صدا از چارلز جی 
می باشد. رپ توسط الی الی اجرا شده است.

واژگانی که باید بدانید:
همرسایی: خواندن آواز به صورت هم آهنگ و دسته جمعی. مثال: همرسایی چندین بار تکرار می شود و متام 

دانش آموزان در آن رشکت می کنند.

کینه جویی: انتقام جویی؛ دشمنی ورزیدن و آزار دادن فردی به این دلیل که سزاوار آن است یا به نظر می رسد سزاوار 

آن است. مثال: سعی کنید بدی های دیگران را فراموش کرده و کینه جویی نکنید.

 اگر ا- ت - ح - ا - د داشته باشیم 
دنیا جای بهرتی می شه ...  می دونی چی می گم؟

درد مثل جوهر قلمم تراوش می کنه از قلبم
 وقتی می دونم جایی بچه هایی گرسنه هسنت. 

دمی رها از روزمرگی، با چشامن بسته مجسم کن:
 رنگ، نفرت، کینه جویی یا تفاوتی وجود نداره. 

تلویزیون ذهنمو پر از تصاویر منفی می کنه 
اما اگر دل به همکاری بدیم، این قابل کنرتله،

 پیرشفت خوبی داشتیم، اما راه زیادی در پیشه. 
اسلحه میکشه اما تنفر خیلی بدتر نابودمون میکنه.  

و مشکل هرگز حل منیشه،
حقوق برش، واژه »برابری« رو تعریف می کنه

به هم احرتام و عشق نورزیدن رصفاً با دروغ زیستنه
چون اتحاد از من و تو آغاز می شه

فکر منی کنی؟

™
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(همرسایی)

با ا - ت - ح - ا - د
این دنیا جای بهرتی می شه

ما همه تو این بازی هستیم، می بینی؟ 
ما همه عضوی از این درخت خانواده ایم.

(به صورت همرسایی تکرار شود)

(رپ الی الی)

ما آزاد و برابر زاده شدیم،
آزاد در راه رفنت 

و حرف زدن
آزاد در رقصیدن، 
پریدن و خرامیدن

می دونی چی می گم؟  
باید متحد باشیم 

مهم نیست وضعیت چقدر بده
درست می شه،

قوی و محکم باش
چون ما همه حق آزادی داریم 

هر روز، از شب 
تا روز روشن

تبعیض قایل نشو،
قدردانی رو یاد بگیر

مجبور نیستی تقلید کنی
کسی نباش که نفرت می ورزه

هیچوقت دیر نیست
تو حق زیسنت داری

تا جرمت ثابت نشده بیگناهی
هرچی می خوای بگو
تو حق تحصیل داری 

اونو از دست نده
حقوق برش خودتو بشناس

چون یه روز به دردت می خوره.

(به صورت دسته جمعی تکرار کنید)

با ا - ت - ح - ا - د
این دنیا جای بهرتی می شه

ما همه تو این بازی هستیم، می بینی؟ 
ما همه عضوی از این درخت خانواده ایم.
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یک هواپیامی کاغذی اتحاد درست کنید

هواپیامهای کاغذی اتحاد به عنوان منادی از تالش برای برقراری ارتباط با مردم رسارس جهان و متحد کردن آنها با یک 
پیام حقوق برش استفاده شده اند. آنها به مناد کمپین سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش تبدیل شده اند 
و در میان بزرگساالن و دانش آموزان بسیار محبوب هستند. این فعالیت به دانش آموزان اجازه می دهد در حین 

فراگیری فلسفه حقوق برش، رسگرمی و تفریح داشته باشند. 

دانش آموزان نقل قول حقوق برش مورد عالقه خود را انتخاب می کنند، آن را بر روی خط نشان داده شده در 
الگوی هواپیامی کاغذی (در صفحه ۳۱) می نویسند و سپس با دنبال کردن دستورالعمل ها، با آن کاغذ یک هواپیام 

می سازند.

مواد الزم:
• صفحه »نقل قول هایی در زمینه حقوق برش« برای هر یک از دانش آموزان	

• الگوی هواپیام برای هر یک از دانش آموزان (رجوع شود به نسخه اصلی ارائه شده در صفحه ۳۱)	

• دستورالعمل های درست کردن هواپیامی کاغذی اتحاد (جزوه اختیاری صفحه ۲۹)	

youthforhumanrights org/downloads این مواد آموزشی را کپی کرده یا از این وب سایت دانلود منایید

دستورالعمل ها:
      ۱.  »نقل قول هایی در زمینه حقوق برش« را بین دانش آموزان توزیع کنید. 

     ۲.   چندین نقل قول از »نقل قول هایی در زمینه حقوق برش« را بخوانید و مورد بحث و گفتگو قرار دهید. 
شام ممکن است وقت نداشته باشید در مورد همه آنها بحث کنید، که در این صورت نقل قول هایی 
که فکر می کنید ممکن است درک آنها مشکل تر باشد را انتخاب منوده و مورد بحث قرار دهید. حتامً 

هر یک از واژه های دشواری که دانش آموزان ممکن است درک نکنند را معنی کنید.

     ۳.   یک کپی از الگوی هواپیام را (مواظب باشید از کاغذ مخصوص نامه نگاری استفاده شود، نه کاغذ 
سنگین که هنگام پرتاب می تواند خطرناک باشد) به هر دانش آموز داده و به آنها بگویید متام 
نقل قول ها را خوانده و نقل قول مورد عالقه خود را انتخاب کنند. از دانش آموزان بخواهید 
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نقل قول های مورد عالقه خود را روی خط نشان داده شده در الگوی هواپیام بنویسند. به آنها 
یادآوری کنید که کوچک، مرتب و ظریف بنویسند. شام می توانید از این فرصت برای مرور کاربرد 
عالمت نقل قول استفاده کنید و از آنها بخواهید عالمت نقل قول را استفاده کرده و منبع نقل قول 

را ذکر منایند. 

     ۴.   دستورالعمل تا کردن هواپیام را توزیع کرده یا در حالی که دانش آموزان دستورالعمل های شام را 
دنبال می کنند عمالً به آنها نشان دهید.

     ۵.   از هر دانش آموز بخواهید نقل قول خود را بخواند و سپس هواپیامی خود را به پرواز درآورد. معلم 
یا رهرب گروه مسئول این است که اطمینان حاصل کند هواپیامها با رعایت ایمنی پرتاب شوند و به 
صورت مردم نخورند. ایمن ترین اقدام احتیاطی این است که به دانش آموزان یاد دهید هواپیامها 

را به سمت دیگران پرتاب نکنند. 
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دستورالعمل:

هواپیامی کاغذی اتحاد

روی  را  خود  عالقه  مورد  قول  ۱.  نقل 
خط مورب بنویسید. حتامً بنویسید که 

این نقل قول از کیست.

۲.  به طوری که نقل قول رو به باال باشد، 
کاغذ را از وسط تا بزنید (نقل قول موقتاً 
از دید پنهان می شود). با دست محکم 

روی آن بکشید و دوباره آن را باز کنید.

™

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   26 7/31/2015   7:25:42 PM



UNITED

UNITED

یک هواپی�ی کاغذی اتحاد درست کنید

27

باال را به سمت خط چین  ۳.  گوشه های 
وسط تا بزنید.

پایین  لبه  سمت  به  را  مورب  ۵.  لبه 
(خط چین میانی) تا بزنید. سپس آن را 
برگردانید و همین کار را با طرف دیگر 

انجام دهید.

۴. از وسط تا بزنید.

۶.  لبه مورب جدیدی که تازه ایجاد کرده اید 
را به سمت لبه پایین تا بزنید. برگردانید و 
همین کار را با طرف دیگر نیز انجام دهید. 
این کار بال ها را شکل می دهد. حال تای 

هر دو بال را باز کنید (تا نصفه).
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راهنامی مربی نوجوانان مدافع حقوق برش

۷.  پایین آن را با دو انگشت گرفته و پرتاب کنید! (اما ایمنی را رعایت کرده و آن را به سمت مردم پرتاب 
نکنید.) شام همچنین می توانید یک گیره کاغذ به لبه پایین بزنید که دو طرف را کنار هم نگه دارد؛ اما 
این گیره به وزن هواپیام اضافه می کند و باعث می شود آن اندازه که باید اوج نگیرد و مسافت زیادی 

را طی نکند.
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یک هواپیامی کاغذی اتحاد درست کنید

دستورالعمل:
هواپیامی کاغذی اتحاد

۱) نقل قول مورد عالقه خود را روی خط مورب بنویسید. حتامً بنویسید
 .که این نقل قول از کیست 

۲) به طوری که نقل قول رو به باال باشد، کاغذ را از وسط تا بزنید (نقل قول موقتاً 
از دید پنهان می شود). با دست محکم روی آن بکشید و دوباره آن را باز کنید.

 .۳) گوشه های باال را به سمت خط چین وسط تا بزنید

۴) از وسط تا بزنید.

۵) لبه مورب را به سمت لبه پایین (خط چین میانی) تا بزنید. 
سپس آن را برگردانید و همین کار را با طرف دیگر انجام دهید.

۶) لبه مورب جدیدی که تازه ایجاد کرده اید را به سمت لبه پایین 
تا بزنید. برگردانید و همین کار را با طرف دیگر نیز انجام دهید. این کار 
 .(تا نصفه) بال ها را شکل می دهد. حال تای هر دو بال را باز کنید

۷) پایین آن را با دو انگشت گرفته و پرتاب کنید! (اما ایمنی را رعایت کرده و آن 
را به سمت مردم پرتاب نکنید.) شام همچنین می توانید یک گیره کاغذ به لبه پایین 

بزنید که دو طرف را کنار هم نگه دارد؛ اما این گیره به وزن هواپیام اضافه می کند و 
باعث می شود آن اندازه که باید اوج نگیرد و مسافت زیادی را طی نکند.

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   29 7/31/2015   7:25:46 PM



FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   30 7/31/2015   7:25:46 PM



UNITED

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   31 7/31/2015   7:25:46 PM



FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   32 7/31/2015   7:25:46 PM



نقل قول هایی در زمینه حقوق برش

•  »دوستان نوجوان و جوان رسارس دنیا، شام کسانی هستید که باید این حقوق را تحقق بخشید، اکنون و برای 	
همیشه. رسنوشت و آینده آنها در دستان شامست.« —کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد

• »بی عدالتی در هر کجا تهدیدی است برای عدالت در همه جا.« —مارتین لوترکینگ	

• ندهند.«	 انجام  کاری  هیچ  خوب  افراد  که  باشد  می  این  است  الزم  رش  پیروزی  برای  که  چیزی   »تنها 
—ادموند برک، سیاستمدار ایرلندی

• کنم.«	 می  دفاع  آن  بیان  برای  شام  حق  از  جان  پای  تا  اما  ندارم،  قبول  را  گویید  می  شام  آنچه   »من 
— بیان افکار و اندیشه های ولرت توسط اویلین بئاتریس هال

•  »نژادپرستی بیامری بزرگساالن است و ما باید استفاده از کودکامنان برای شیوع آن را متوقف سازیم.«	
—روبی بریجز، فعال حقوق مدنی

•  »تعریف من از جامعه آزاد، جامعه ای است که اگر کسی در آن نخواهد همرنگ جامعت شود در امنیت باشد.«	
—ادالی استیونسون، سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل متحد، ۱۹۶۵–۱۹۶۰

•  »حقوق برش باید تبدیل به یک واقعیت شود، نه یک رویای آرمانی باشد.« —ال. ران هابارد، برشدوست و 	
نویسنده آمریکایی

•  »شام منی توانید خود را مجبور کنید چیزی که احساس منی کنید را احساس کنید، اما می توانید علی رغم 	
احساستان خود را به انجام کار درست وادارید.« —پرل اس باک، نویسنده آمریکایی برنده جایزه پولیتزر

•  »ترس حالت طبیعی مردمان متمدن نیست.« —آنگ سان سو چی، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۱، برمه 	
(میامنار)

• تجملی 	 و  لوکس  امری  است،  انسانی  امری  نیست،  مذهبی  امر  یک  دوستی  نوع  و   »شفقت 
باشد.«  می  رضوری  برش  بقای  برای  همچنین  و  خودمان،  روحی  آرامش  و  صلح  برای  بلکه  نیست، 

—داالیی الما

™
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• »شام باید مظهر تغییری باشید که می خواهید در جهان ببینید.« —ماهامتا گاندی	

•  »آموخته ام که شهامت به معنای نداشنت ترس نیست، بلکه به مفهوم پیروزی بر آن است. فرد شجاع کسی 	
نیست که منی ترسد، بلکه کسی است که بر آن ترس غلبه می کند.«—نلسون ماندال، برنده جایزه صلح 

نوبل ۱۹۹۳

• عاطفی 	 و  روحی  لحاظ  از  و  پرانرژی ترین  و خالق ترین،  پردازترین  خیال  باهوش ترین،  بود  قرار   »اگر 
باثبات ترین ثلث برشیت را انتخاب کنیم، متام نژادها را دربرداشت.« —فرانتس بوئاس، انسان شناس

•  »پیرشفت، نظم، امنیت و صلح اجتامعی در هر کشوری لزوماً به پیرشفت، نظم، امنیت و صلح در همه 	
کشورهای دیگر مرتبط است.« —پاپ ژان بیست و سوم (آنجلو جیوسپ رونکالی)

•  که هیچ دموکراسی منی تواند آن را در میان شهروندان خود بپذیرد.«	  »جهل علف هرز پلیدی است ... 
—ویلیام هرنی بوریج، اقتصاددان انگلیسی

•  »حتی اگر فردی خود را از آزادی محروم سازد، فرزندانش را منی تواند محروم سازد؛ آنها افرادی هستند که 	
آزاد زاده شده اند؛ آزادی آنها متعلق به خودشان است و هیچ کس جز خودشان حق دست کشیدن از آن را 

ندارد.« —ژان ژاک روسو، فیلسوف و نویسنده فرانسوی

•  »به یاد داشته باشید هیچ کس منی تواند بدون این که خودتان بخواهید باعث شود احساس حقارت کنید...« 	
—النور روزولت، دیپلامت و نویسنده آمریکایی، همرس فرانکلین روزولت

•  »سالح ها به خودی خود شلیک منی کنند. کسانی که امید خود را از دست داده اند آنها را شلیک می کنند.«	
— دکرت اسکار آریاس سانچز، رئیس جمهور کاستاریکا
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سوگندنامه اتحاد

بعد از کمی بحث و گفتگو در مورد اتحاد، معلم یا رهرب گروه می تواند سوگندنامه یادگیری اتحاد داشنت را با معنی 
کردن واژگان کلیدی زیر مطرح سازد:

سوگند: قرار یا توافقی که قصد واقعی و صادقانه انجام کاری یا ارائه چیزی را نشان می دهد. مثال: پدر و مادر سوگند 

یاد کردند که فرزند خود را دوست داشته و خوب و بد را به او بیاموزند. 

اتحاد: یکی شدن؛ به عنوان یک تیم تالش کردن برای دستیابی به یک هدف؛ داشنت توافق و همکاری به سبب آن.  

مثال: دانش آموزان با داشنت اتحاد می توانند به موفقیت های بسیاری دست یابند.

حال از دانش آموزان بپرسید آیا شیوه ای که آن پرس در ویدیوی اتحاد برای حل مشکل خود در زمین بازی برگزید را 
دوست دارند. آنهایی که موافق هستند را دعوت به امضای یک سوگندنامه کنید. از دانش آموزان بخواهید به نوبت 

پیش از امضای سوگندنامه آن را بلند بخوانند.

سوگندنامه امضا شده را نگه دارید و با قاب کردن یا چسباندن آن بر روی تابلوی اعالنات یا دیوار آن را در معرض 
دید قرار دهید.

کپی های سوگندنامه را توزیع کرده تا هر دانش آموز نسخه خود را داشته باشد.
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یادگیری اتحاد داشنت 
  

  من بدین وسیله قول می دهم که برای رسیدگی و برخورد با افراد ظامل و زورگو  
یا دیگر افرادی که می خواهند به دیگران آسیب برسانند، با گروه خود در اتحاد مبانم.

من به عنوان یکی از اعضای اتحاد:

• به همکالسی های خود در زمین بازی کمک خواهم کرد	

• به همکالسی های خود در تکالیف مدرسه کمک خواهم کرد	

• با دیگر دانش آموزان با احرتام رفتار خواهم کرد	

• از دوستان جدید به گرمی استقبال کرده و آنها را می پذیرم	

•  هر کسی که به اعضای گروه من احرتام بگذارد را 	
 در گروه خود پذیرا هستم

• با دیگران مؤدب هستم	

• هرگز از کمک به یک دوست دریغ منی کنم	

• دیگران را به انجام کارهای خوب ترغیب می کنم	

• حقوق برش خود را یاد گرفته و به دیگران نیز کمک می کنم که چنین کنند	

من قول می دهم همواره به بهرتین شکلی که می توانم از این قوانین بدون اعامل خشونت پیروی کنم. 

امضا شده توسط:            
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حقوق برش چه هستند؟
طرح درس ها

این طرح درس ها ۳۰ حق اساسی برش که در اعالمیه جهانی حقوق برش سازمان ملل متحد ذکر شده را آموزش 
می دهند.

درس اول: راهنامی معلم
43 تاریخچه حقوق برش                                                                                                            

درس اول: طرح درس
45 تاریخچه حقوق برش                                                                                                            

درس دوم: راهنامی معلم 
47 پیش گفتار حقوق برش                                                                                                          

درس دوم: طرح درس
49 پیش گفتار حقوق برش                                                                                                          

52 خانم روزولت                                                                                                               

درس سوم: راهنامی معلم
54 ماده 1 حقوق برش                                                                                                               

درس سوم: طرح درس
56 ماده 1 حقوق برش                                                                                                               

60 الگوی نشان                                                                                                                  

62 آزاد و برابر–پرسشنامه دانش آموز                                                                                    

درس چهارم: راهنامی معلم 
64 ماده 2 تا 5 حقوق برش                                                                                                         
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درس چهارم: طرح درس
67 ماده 2 تا 5 حقوق برش                                                                                                         

73 شام حالل مشکل هستید                                                                                                 

درس پنجم: راهنامی معلم 
76 ماده 6 تا 11 حقوق برش                                                                                                       

درس پنجم: طرح درس
78 ماده 6 تا 11 حقوق برش                                                                                                       

82 دادگاه منایشی                                                                                                               

83 فرم دستگیری و محاکمه                                                                                                  

درس ششم: راهنامی معلم 
84 ماده 12 تا 18 حقوق برش                                                                                                     

درس ششم: طرح درس
86 ماده 12 تا 18 حقوق برش                                                                                                     

درس هفتم: راهنامی معلم 
90 ماده 19 تا 25 حقوق برش                                                                                                     

درس هفتم: طرح درس
92 ماده 19 تا 25 حقوق برش                                                                                                     

درس هشتم: راهنامی معلم 
99 ماده 26 تا 30 حقوق برش                                                                                                     

درس هشتم: طرح درس
101 ماده 26 تا 30 حقوق برش                                                                                                   

درس نهم: راهنامی معلم 
106 پروژه های خالقانه حقوق برش                                                                                             

درس نهم: طرح درس
109 پروژه های خالقانه حقوق برش                                                                                             

درس دهم: راهنامی معلم 
111 برنامه منایشی حقوق برش                                                                                                   
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حقوق برش چه هستند؟

درس دهم: طرح درس
113 برنامه منایشی حقوق برش                                                                                                   

114 مدرک                                                                                                                        

درس یازدهم: راهنامی معلم 
115 کاربرد موفق حقوق برش                                                                                                     

درس یازدهم: طرح درس
117 کاربرد موفق حقوق برش                                                                                                     
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درباره درس ها
مدت زمان درس ها تقریباً ۵۰ تا ۶۰ دقیقه است، اما تدریس هر کدام ممکن است چند روز طول بکشد که امکان 
بحث و گفتگو و مشارکت بیشرت دانش آموزان فراهم آید. تدریس متوالی این دروس حدود دو هفته و نیم زمان 

می برد، اما اکرث معلم ها این درس ها را در طول بیش از یک ماه تدریس می کنند. 

توصیه می شود این دروس طبق ترتیب پیشنهاد شده و هر درس به نوبه خود تدریس شود. در برابر این وسوسه که 
متام مواد آموزشی ویدیویی را در یک جلسه منایش دهید مقاومت کنید. اجازه دهید دانش آموزان خود مفهوم هر 
حق و این که برای آنها به چه معنی است را دریابند و سپس داستان تصویری ۳۰ یا ۶۰ ثانیه ای آن ماده حقوق برش 
را منایش دهید. (»۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« در دی وی دی همراه). چه درس ها به دلیل محدودیت های زمانی فرشده 
تدریس شوند و چه مدت زمان بیشرتی به آنها اختصاص داده شود تا از اشتیاق ایجاد شده بهره کامل برده شود، 
نکته مهم این است که پیام رسانده شود. این داستان های کوتاه برصی، هر ماده حقوق برش را با تأکید بسیار به 

تصویر می کشند. 

درباره مواد آموزشی
این درس ها به کتابچه حقوق برش چه هستند؟ نیاز دارند. شام یک رسی از این کتابچه را برای دانش آموزان خود 

دریافت کرده اید که می توانید آنها را برای استفاده در کالس درس نگه دارید.

پوسرتها را نیز به عنوان بخشی از این بسته تدارک دیده ایم. 
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تاریخچه حقوق برش
درس اول: راهنامی معلم

هدف: 
معنی کردن اصطالح »حقوق برش« و بررسی این که امروزه برای ما به چه معناست. ایجاد عالقه و آشنایی کلی با 

موضوع.

مواد آموزشی:
• فیلم تاریخچه حقوق برش	

• کتابچه حقوق برش چه هستند؟	

• کاغذ و قلم برای استفاده در طول مدت بحث و گفتگو	

زمان:
۱. جلب کننده توجه   ۵ دقیقه  

۱۰ دقیقه ۲. منایش فیلم   

۱۵ دقیقه ۳. بحث و گفتگو   

۱۵ دقیقه ۴. فعالیت   

مجموع مدت زمان:    45 دقیقه   

آماده سازی های معلم:
• دستگاه پخش دی وی دی را آماده کنید.	

• فیلم تاریخچه حقوق برش را متاشا منایید.	

•  کاغذ و قلم برای دانش آموزان آماده داشته باشید، اگر ترجیح می دهند در طول مدت بحث و گفتگو به 	
صورت نوشتاری پاسخ دهند.
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توصیه ها:
•  دانش آموزان ممکن است به سؤال های شام در طول دوره بحث و گفتگو روی تکه های کوچک کاغذ 	

پاسخ دهند و یا ممکن است دست خود را باال برده و پاسخ خود را با کالس به اشرتاک بگذارند.

•  انگیزنده های بحث در این درس به عنوان کمک به ترغیب دانش آموزان به بحث و گفتگو تدارک دیده 	
شده اند. شام ممکن است بخواهید انگیزنده ها را خودتان بنویسید.

• اگر دوربین فیلم برداری در اختیار دارید، می توانید از این فعالیت کالسی فیلم برداری کنید.	
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تاریخچه حقوق برش
درس اول: طرح درس

بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:

جلب کننده توجه )5 دقیقه(:
پرسش »حقوق برش چه هستند؟« را به طور گذرا در آغاز درس مطرح کنید. اجازه دهید چند دانش آموز پاسخ دهند 
و از آنها برای پاسخ هایشان تشکر منایید. از آنجا که بسیاری در پاسخ دادن تردید خواهند داشت، به آنها بگویید این 
سؤال بسیاری از مردم می باشد و در نتیجه یک فیلم برای پاسخ به این سؤال و پرداخنت به این موضوع بسیار مهم، تهیه 

شده است.

فیلم را منایش دهید )10 دقیقه(:
فیلم تاریخچه حقوق برش را منایش دهید.

بحث و گفتگو )15 دقیقه(:
۱.  بعد از فیلم یک بحث و گفتگوی کالسی ترتیب دهید. 

ابتدا از آنها بپرسید حال به سؤال »حقوق برش چه هستند؟« چه پاسخی می دهند. دانش آموزان ممکن است 
دست خود را برای پاسخ دادن باال برده یا پاسخ های خود را روی کاغذ نوشته و به جلوی کالس بفرستند. 

۲.  کتابچه های حقوق برش چه هستند؟ را بین دانش آموزان خود توزیع کنید.

۳.  از تعریف حقوق برش موجود در کتابچه برای توضیح آن استفاده منایید:

»هر فردی حقوق خاصی دارد—رصفاً به موجب این واقعیت که یک برش است. آنها »حقوق« نامیده می شوند    
زیرا چیزهایی هستند که شام مجازید باشید، انجام دهید یا داشته باشید. این حقوق برای حفاظت از شام در 
برابر افرادی که می خواهند به شام آسیب رسانده یا صدمه بزنند وجود دارند. آنها همچنین به ما کمک می کنند 

با هم سازگار باشیم و در صلح و آرامش زندگی کنیم.«  

با توجه به سطح سواد دانش آموزان خود، هر واژه ناآشنایی را با استفاده از واژه نامه موجود در این راهنام معنی 
کنید.
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۴.   سپس در مورد آن قسمت هایی از دی وی دی که توجه آنها را جلب منوده بحث و گفتگو کنید. گاهی اوقات 
با پرسشی به سادگی »نظر شام راجع به آن چیست؟« یک بحث جالب آغاز می گردد. این سؤال را در مورد 

دی وی دی که تازه متاشا کرده اند مطرح ساخته و از چندین دانش آموز بخواهید پاسخ دهند. 

۵.  سؤاالت دیگری که می توان پرسید:

• »چه اتفاقی می افتد اگر حقوق بشر نادیده گرفته شوند؟«	

•  »آیا تا به حال (نه در تلویزیون بلکه در زندگی) موردی از نقض حقوق بشر (رفتاری 	
که نامهربانانه، بی رحمانه یا ناعادالنه باشد) را دیده اید؟«

•  »آیا تاریخ می تواند به ما کمک کند قدر و ارزش حقوق بشر خود را بدانیم؟  	
چگونه؟«

•  »شما از مردان و زنانی که برای حقوق بشر تالش کرده اند چه چیزی می توانید 	
فراگیرید؟«

• »چه می شد اگر همه حقوق بشر خود را می دانستند؟«	

فعالیت )15 دقیقه(:
۱.   از دانش آموزان بخواهید بایستند و گروه های دو نفره تشکیل دهند. و یکی با دیگری مصاحبه کند. مصاحبه کننده 
در حالی که وامنود می کند یک میکروفون در دست دارد می پرسد »حقوق برش چه هستند؟« و یادداشت 
برمی دارد، درست مانند آنچه در دی وی دی اتفاق می افتد. به مصاحبه کننده ها اجازه دهید از چندین 
دانش آموز دیگر این سؤال را بپرسند، سپس نقش ها را عوض کرده و بگذارید با مصاحبه کننده ها مصاحبه شود.

۲.  سپس بحث و گفتگوی کوتاهی ترتیب دهید تا دانش آموزان آنچه رخ داد را گزارش دهند.

چالش دانش آموز )اختیاری(:
•  پس از کالس، حداقل از سه فرد نوجوان و سه فرد بزرگسال سؤال کنید »حقوق بشر چه 	

هستند؟«. آنچه اتفاق می افتد را بنویسید.

•  شما می توانید به دانش آموزانی که این چالش ها را می پذیرند، نمره اضافه تر، یک امتیاز 	
ویژه، استیکر یا هر نوع پاداش کوچک دیگری که برایشان ارزشمند است بدهید.

پایان درس �
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پیش گفتار حقوق برش
درس دوم: راهنامی معلم

هدف:
کسب اطالعات بیشرت در مورد اعالمیه جهانی حقوق برش سازمان ملل متحد و پی بردن به این که نوجوانان و جوانان 

یا به عبارتی خود دانش آموزان، قادر به ایجاد تغییر در زمینه حقوق برش هستند. 

مواد آموزشی:
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

جزوه ها و فرم ها:
• »خانم روزولت درباره حقوق برش چنین گفت«	

زمان:
۵ دقیقه ۱) جلب کننده توجه  

۱۰ دقیقه ۲) واژگان کلیدی را معنی کنید 

۳) کتابچه حقوق برش چه هستند؟ (با صدای بلند بخوانید)  ۱۰ دقیقه

۴) بحث و گفتگو   ۱۰ دقیقه

۵ دقیقه ۵) النور روزولت (این بخش را بلند بخوانید)  

۵ دقیقه ۶) توضیح و منایش  

      مجموع مدت زمان:     45 دقیقه
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آماده سازی های معلم:
•  جزوه ای که درست بعد از طرح درس آمده را تکثیر کنید. جزوه »خانم روزولت« را می توان هامن طور 	

که در چالش دانش آموز مطرح شده مورد استفاده قرار داد و یا می توان آن را به عنوان مکملی برای 
درس داده شده، به دانش آموزان داد. 

•  یک عکس از ساختامن سازمان ملل متحد برای نشان دادن به دانش آموزان بیابید (از یک دانشنامه یا 	
اینرتنت). 

توصیه ها: 
•  برای یافنت منابع ساده در مورد النور روزولت و سازمان ملل متحد به یک کتابخانه نزدیک یا به اینرتنت 	

رجوع کنید. کتاب ها یا مطالب چاپی را در کالس خود در معرض دید قرار دهید. کتاب های تصویردار 
برای جذب دانش آموزان و همچنین برای ترغیب آنها به کاوش بیشرت، بهرتین گزینه هستند. 
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بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:

جلب کننده توجه )5 دقیقه(: 
داستان زیر که در مورد یک مدافع حقوق برش نوجوان است را به عنوان مثالی از آنچه یک فرد نوجوان می تواند 
به انجام برساند بخوانید. حتامً واژه مدافع در جمله اول، و هر اصطالح ناآشنای دیگری را معنی کنید. پیش از 
رشوع، تبت و چین را روی کره یا نقشه جغرافیایی به دانش آموزان نشان دهید. به آنها بگویید که در مورد 
این دو کشور صحبت خواهید کرد. از این داستان برای جلب توجه دانش آموزان و مشارکت دادن آنها در درس 

استفاده کنید.

یک نوجوان حقوق برش را آموزش می دهد: کلر یک مدافع حقوق برش نوجوان می باشد (مدافع فردی است که از 

چیزی پشتیبانی کرده یا به نفع آن صحبت می کند). او در گروهی به نام سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق 
برش فعالیت می مناید. 

کلر در جلسات مهمی که در آن بزرگساالن به بررسی مسایل حقوق برش می پردازند سخن گفته است.

یک بار او و دوستانش به مدت پنج روز، مسافت زیادی را در اطراف شهر لس آنجلس، جایی که زندگی می کنند، با 
دوچرخه های خود پیمودند. در طول راه، آنها با دانش آموزان، رهربان محلی و خربنگاران روزنامه مالقات منودند. 
کلر و دوستانش حقوق برش را به کودکانی که مالقات کردند آموزش دادند و از مردم خواستند سوگندنامه ای در 

حامیت از حقوق برش امضا کنند. 

او در بسیاری از کالس های درس کودکان برای توضیح این که حقوق برش چه هستند و برای تشویق نوجوانان به 
یادگیری حقوق برش خود، صحبت کرده است. 

از  از بسیاری  کلر همچنین به سازمان ملل متحد در شهر نیویورک (سازمان ملل متحد سازمانی است متشکل 
کشورها که توافق کرده اند در جهت تحقق صلح و حقوق برش برای متام مردم تالش کنند) سفر کرد تا با دیگر 
نوجوانان و بزرگساالن در مورد راه حل های آموزشی مشکالت حقوق برش که مردم رسارس جهان با آنها روبرو 

هستند صحبت کنند.

او با کمک دیگر اعضای نوجوان سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش روی این پروژه ها کار می کند. 

پیش گفتار حقوق برش
درس دوم: طرح درس
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کلر اولین بار زمانی که شش ساله بود راجع به حقوق برش شنید. پدر و مادرش او را به متاشای فیلمی به نام 
هفت سال در تبت بردند. این فیلم در مورد رهرب مذهبی تبت—داالیی الما—بود که به علت جنگ با کشور 
همسایه، چین، باید خانه و کشور خود را ترک می کرد. کلر از پدر و مادر خود خواست برایش کتاب هایی در 
مورد داالیی الما بخوانند و سپس به او نامه نوشت و پرسید چه کمکی می تواند برای بازگشت او به تبت انجام 
دهد. داالیی الما در پاسخ به او پیشنهاد کرد که به گروه ها و رهربان خاصی نامه بنویسد. کلر آنچه داالیی الما 
پیشنهاد کرده بود را انجام داد و بسیار خوشحال بود که توانسته به او کمک کند. از آن زمان تاکنون او یک مدافع 

حقوق برش بوده است.

کلر عالوه بر فعالیت در زمینه حقوق برش، به مدرسه می رود، رسگرمی های خود را دارد، ورزش می کند، با دوستان 
خود بیرون می رود، به جوک های بامزه می خندد، پیانو می زند و در کارهای خانه کمک می کند. آنچه در مورد 
کلر تحسین برانگیز است این می باشد که حقوق برش برایش بسیار اهمیت دارد. این چیزی است که تقریباً هر روز 

به آن فکر کرده و برایش تالش می کند.

آیا به نظر می رسد کلر با شام تفاوت دارد؟ خب، ما همه با هم متفاوتیم و این چیزی است که شناخنت یکدیگر را 
برای ما جالب می سازد. ما شباهت های بسیاری نیز داریم. در واقع، هر یک از شام قادرید در زمینه حقوق برش 

کمک کنید، درست هامنطور که کلر کمک می کند.

پایان داستان �

واژگان )10 دقیقه(:
واژگان کلیدی زیر را معنی کنید. از دانش آموزان بخواهید برای هر یک از واژه ها، ۱ تا ۳ جمله که معنی و کاربرد 

درست آنها را نشان می دهد بنویسند.

حقوق: ادعا یا آزادی برای بودن، انجام دادن یا داشنت چیزی. مثال: قانون از حقوق او حامیت می کند. 

برش: آدم؛ انسان. مثال: ما دیگران را برای بقای نژاد برش آموزش می دهیم.

اعالمیه: عمل اعالم یا اطالع رسانی کردن؛ یک سند که نشان می دهد کسانی که آن را امضا منوده اند توافق خود با 

افکار خاصی را اعالم کرده اند. مثال: او دیروز اعالمیه را امضا کرد.

 جهانی: برای همه، مربوط به همه یا مشرتک بین همه. مثال: نیاز به غذا جهانی است.

جمعی: برنامه ریزی یا انجام شده توسط دو یا بیش از دو نفر که با هم و برای یک هدف کار می کنند. مثال: تیم به 

علت تالش جمعی متام اعضایش برنده شد.

با صدای بلند برای دانش آموزان بخوانید )10 دقیقه(:
»تاریخچه مخترصی از اعالمیه جهانی حقوق برش« در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً همینطور که پیش می روید هر واژه ای که دانش آموزان ممکن است متوجه نشوند را معنی کنید.

سؤاالتی برای بحث و گفتگو )10 دقیقه(:
آیا این حقیقت دارد که حقوق برش به ما کمک می کنند با هم سازگار باشیم و در صلح و آرامش زندگی کنیم؟ این 

چطور می تواند حقیقت داشته باشد؟ می توانید چند مثال بزنید؟
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حقوق برش چه ربطی به شام دارد؟

آیا نوجوانان می توانند در مورد حقوق برش با بزرگساالن صحبت کنند؟

با صدای بلند برای دانش آموزان بخوانید )5 دقیقه(: 
النور روزولت: النور روزولت (۱۸۸۴-۱۹۶۲) همرس فرانکلین روزولت، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در طول 

جنگ جهانی دوم بود، جنگی که در سپتامرب ۱۹۳۹ آغاز شد و در ماه اوت سال ۱۹۴۵ پایان پذیرفت. رئیس جمهور 
روزولت درست پیش از پایان جنگ درگذشت. خانم روزولت زمانی که شوهرش رئيس جمهور بود، بسیار تالش کرد 
اوضاع را برای مردم—به خصوص نوجوانان و جوانان—بهرت کند و او پس از مرگ همرسش نیز به این کار ادامه داد.  
وقتی جنگ پایان گرفت، از خانم روزولت خواسته شد به عنوان مناینده ایاالت متحده (مناینده: کسی که مأمور گروه 
خود در یک جلسه مهم یا پروژه مهم است) به سازمان ملل متحد تازه تأسیس شده بپیوندد. خانم روزولت بانی 

اصلی شکل گیری اعالمیه جهانی حقوق برش سازمان ملل متحد شد.

توضیح و منایش )5 دقیقه(:
ساختامن سازمان ملل متحد در شهر نیویورک واقع شده است (نقشه را نشان دهید).

هدف سازمان ملل متحد تالش برای برقراری صلح در میان ملل جهان از طریق ارتباطات، مذاکرات و بهبود وضعیت 
انسان ها به وسیله حقوق برش می باشد.

 یک عکس از سازمان ملل متحد را نشان دهید (از دانشنامه یا اینرتنت). 

چالش دانش آموز )اختیاری(: 
جزوه »خانم روزولت درباره حقوق برش چنین گفت« را به دانش آموزان بدهید. دانش آموزان را دعوت به خواندن و 
حفظ کردن این قسمت از نقل قول کنید: »حقوق جهانی برش، اصالً از کجا رشوع می شود؟ از جاهای کوچک، نزدیک به 
خانه—آنقدر نزدیک و آنقدر کوچک که در هیچ نقشه ای از دنیا منی توان آنها را پیدا کرد«. این متنی تکرار شونده در 
این طرح درس ها می باشد. از آنها بخواهید در درس بعدی آن را از حفظ بخوانند و سپس می توانید به دانش آموزانی 
که این چالش را پذیرفته اند، یک امتیاز اضافه تر، استیکر، جایزه یا هر نوع پاداش کوچک دیگری که برایشان ارزشمند 

است بدهید.

پایان درس�
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خانم روزولت 
 درباره حقوق برش چنین گفت

»حقوق جهانی برش، اصالً از کجا رشوع می شود؟ از جاهای کوچک، نزدیک به خانه — آنقدر نزدیک و آنقدر کوچک 
که در هیچ نقشه ای از دنیا منی توان آنها را پیدا کرد. ولی آنها هنوز دنیای خود فرد هستند؛ محله ای که در آن زندگی 
می کند، مدرسه یا دانشگاه؛ کارخانه، مزرعه یا دفرتی که در آن کار می کند. جاهایی که در آنها هر مرد و زن و کودکی 
خواهان برابری در مقابل قانون، برابری در فرصت های کاری و برابری ارزش انسان ها بدون تبعیض است. اگر این قوانین 
در اینجاها مفهومی نداشته باشند، در هیچ جای دیگری هم مفهوم چندانی نخواهند داشت. بدون عملکرد هامهنگ و 

جمعی شهروندان برای حفظ آنها در نزدیکی خانه، امید به پیرشفت در جهان بزرگرت بیهوده است.« 

واژگان:
ماده: یک بخش از یک سند که به یک موضوع خاص می پردازد. مثال: اعالمیه جهانی حقوق برش شامل ۳۰ ماده 

می باشد.

شهروند: شخصی که حق دارد در یک کشور زندگی کند چون در آنجا زاده شده است یا به این دلیل که با حقوق کامل 

در آن کشور پذیرفته شده است. مثال: من شهروند فرانسه هستم.

جمعی: برنامه ریزی یا انجام شده توسط دو یا بیش از دو نفر که با هم و برای یک هدف کار می کنند. مثال: تیم به 

علت تالش جمعی متام اعضایش برنده شد.

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   52 7/31/2015   7:25:51 PM



53

خانم روزولت

 

تبعیض: تفاوت ناعادالنه قایل شدن در رفتار؛ حقوق برابر گروه های خاصی از مردم را انکار کردن. مثال: این رشکت 

افراد را بدون تبعیض استخدام می کند؛ آنها بر اساس توانایی استخدام می شوند.

برابر: داشنت وضعیت، حقوق یا فرصت های مساوی با دیگری یا دیگران. مثال: هر دو دخرت از شانس برابر برای ورود 

به رقابت های تنیس برخوردارند.

بیهوده: بدون موفقیت. مثال: جستجوی او برای کفش خود بیهوده بود.

عدالت: عادل و منصف بودن، به ویژه در تصمیامتی که در پیاده سازی قوانین و حقوق گرفته می شود. مثال: آن مرد 

زمانی که دروغ هایی در روزنامه در موردش چاپ شد خواستار اجرای عدالت شد. 

فرصت: یک موقعیت مناسب؛ وضعیتی که به رسیدن به هدف یا خواسته ای کمک می کند. مثال: آن پرس فرصت 

یادگیری فوتبال را به دست آورده است.

 چالش دانش آموز: 

دو جمله اول نقل قول باال را حفظ کنید: »حقوق جهانی برش، اصالً از کجا رشوع می شود؟ از جاهای کوچک، نزدیک 
به خانه—آنقدر نزدیک و آنقدر کوچک که در هیچ نقشه ای از دنیا منی توان آنها را پیدا کرد.« این جمله ها را تا 

زمانی که کامالً حفظ شوید به دانش آموز دیگری بگویید.
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هدف: 

کمک به دانش آموزان که معنای »ما همگی آزاد و برابر زاده شده ایم« را درک کنند و به تفاوت ها احرتام بگذارند.

مواد آموزشی: 
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

• اتحاد (دی وی دی)	

• آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« (دی وی دی)	

جزوه ها و فرم ها: 
• پرسشنامه آزاد و برابر 	

زمان:
۵ دقیقه ۱. جلب کننده توجه     

۲. واژگان کلیدی را معنی کنید              ۵ دقیقه  

۳. حقوق برش شامره ۱—با صدای بلند بخوانید              ۲ دقیقه  

۴. بحث و گفتگو            ۱۳ دقیقه  

۵. منایش عملی              ۵ دقیقه  

۶. فعالیت            ۱۰ دقیقه  

۷. اولین آگهی خدمات عمومی از »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید  ۲ دقیقه  

     مجموع مدت زمان:                 42 دقیقه

ماده 1 حقوق برش
درس سوم: راهنامی معلم
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آماده سازی های معلم:
•  ماده ۱ حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ و همچنین منت مرشوح ماده ۱ را در آخر هامن 	

کتابچه بخوانید. هنگام خواندن نسخه مرشوح، از یک واژه نامه خوب برای معنی کردن هر واژه ای که 
از معنی آن مطمنئ نیستید استفاده کنید.

•  الگوی »نشان های شکل دار« را روی سه رنگ مختلف کاغذ مقوایی کپی کنید به طوری که هر یک از 	
نشان ها تنوع رنگی اندکی داشته باشد. اگر کاغذ مقوایی ندارید، از کاغذی که دارید استفاده منایید. آنها 

را برش دهید. ۱۰ نشان بیشرت از تعداد دانش آموزان درست کنید، زیرا به تعداد اضافه تری نیاز دارید.

• جزوه هایی که درست بعد از طرح درس آمده اند را تکثیر کنید.	

• دستگاه پخش دی وی دی یا یک کامپیوتر که قابلیت پخش دی وی دی دارد را آماده سازید.	

توصیه ها: 
•  وقتی زمان بلند خواندن یک ماده جدید حقوق برش فرارسید، بگذارید یکی از دانش آموزان آن را بخواند.  	

هر بار یک دانش آموز جدید را انتخاب کنید. 

•  در آغاز هر بحث و گفتگو، یک رسی اصول و قواعد مقدماتی را تعیین کنید. برای کنرتل زمان خود، به 	
دانش آموزان بگویید تعدادی سؤال می پرسید و تنها از دو یا سه نفر می خواهید که پاسخ دهند. موافقت 
آنها را در این مورد جلب کنید. با تعیین اصول و قواعد مقدماتی و سپس دنبال کردن آنها تا انتها، وقتی 
زمان ادامه دادن فرامی رسد شام از همکاری بیشرتی برخوردار خواهید شد و درس می تواند رسیع تر 

پیش رود.  

•  »نشان های شکل دار« موجود در صفحه الگو که مخصوص بخش های منایش عملی و فعالیت درس 	
هستند، از این جهت تصویری و متامیز در نظر گرفته شده اند که درس را برای دانش آموز روشن تر سازند.       

•  اگر شام منی توانید نشان ها را به گونه ای که گفته شد درست کنید، می توانید یک جایگزینی ساده 	
انجام دهید: از دانش آموزان بخواهید به شام کمک کنند نشان ها را به سه شکل مختلف از یک تکه 
کاغذ یا چیزی مانند آن درست کنید. اگر این عملی نیست، یکی از ویژگی های لباسی را انتخاب کرده و 
دانش آموزان را با نوع لباس دسته بندی کنید، مثالً »متام دانش آموزان آستین کوتاه« در یک گروه باشند. 
شام رصفاً باید دانش آموزان را با استفاده از شباهت ها و یک عالمت مشخصه دسته بندی کنید؛ در عین 

حال هر عالمت نشان می دهد که هر کدام از گروه ها با گروه دیگر متفاوت است. 
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بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:56

جلب کننده توجه )5 دقیقه(:
۱.   شکل های هندسی با رنگ های مختلف را آماده توزیع کنید. (رجوع شود به الگو و دستورالعمل های 

تدارک دیده شده.) اینها »نشان« هستند.

۲.   آنها را پخش کنید، و مطمنئ شوید شکل ها و رنگ های مختلف بدون نظم خاصی بین بچه ها تقسیم 
شوند.

۳.   از دانش آموزان بخواهید روی شکل های خود یک نقاشی رسیع کشیده یا چیزی بنویسند. (ببینید چقدر 
رسیع می توانند این کار را انجام دهند—بیش از ۲ دقیقه به آنها وقت ندهید.) از آنها بخواهید کارشان را 
به همکالسی های خود نشان ندهند تا زمانی که همه متام کنند. این باعث می شود آنها چیزی شخصی 

را به نشان های خود بیافزایند، که درس را اثربخش تر می کند. 

۴.   از گیره کاغذ یا چسب برای وصل کردن نشان ها به پیراهن آنها استفاده کنید تا به راحتی دیده شوند.

۵.   نکته مهم: آن را مرست بخش و مرموز سازید. به هیچ سؤالی در مورد این که چرا این کار را انجام 
می دهید پاسخ نگویید. فقط بگویید به زودی متوجه خواهند شد چرا. 

واژگان )5 دقیقه(:
آزاد: کسی که می تواند آنطور که می خواهد عمل یا فکر کند؛ تحت کنرتل ناخواسته دیگری نبودن. مثال: ما زمانی 

آزاد هستیم که در مورد شغل خود، تحصیل، مراقبت از بدن خود و این که به چه مذهبی اعتقاد داشته باشیم یا 
نداشته باشیم از حق انتخاب برخوردار باشیم.

برابر: داشنت وضعیت، حقوق یا فرصت های مساوی با دیگری یا دیگران. مثال: مردان در استخدام شدن برای این کار 

از شانس برابر برخوردار بودند.

ماده 1 حقوق برش
درس سوم: طرح درس
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با صدای بلند برای دانش آموزان بخوانید )2 دقیقه(:
کتابچه حقوق برش چه هستند؟، حقوق برش شامره ۱، »ما همگی آزاد و برابر زاده شده ایم.«

سؤاالتی برای بحث و گفتگو )13 دقیقه(:
۱.  ما همه ویژگی های منحرص به فرد و بسیار خوبی داریم (ویژگی هر خصوصیتی است که یک چیز را 
آنچه هست می سازد و به شام کمک می کند آن را از چیزهای دیگر بازشناسید). چه کسی یک ویژگی 

نادر دارد که شام آن را تحسین می کنید؟

 ۲.   همه ما توانایی های متفاوتی در زمینه های متفاوت داریم. از دانش آموزان بخواهید دو نفر خارج از 
کالس را نام بربند و به توانایی متفاوتی که هر کدام دارند اشاره منایند. (اجازه ندهید دانش آموزان یک 

ناتوانی را نام بربند. بحث را مثبت نگه دارید.)

۳.   آیا کسی دقیقاً با دیگری یکسان است؟ (موافقت آنها را جلب کنید که هیچ کس دقیقاً با دیگری یکسان 
نیست.)

۴.   به خاطر دارید واژه »برابر« به چه معناست؟ (واژه را مرور کنید.) آیا کسی دقیقاً با دیگری برابر است؟ 
(موافقت آنها را جلب کنید که هیچ کس دقیقاً با دیگری برابر نیست.)

۵.   چه تفاوتی است بین »برابر بودن« و »حقوق برابر داشنت«؟

منایش عملی )5 دقیقه(:
۱.  واژه »آزاد« را به طور گذرا مرور کنید.

۲.  از نشان های هندسی شکل که از الگوهای ارائه شده تهیه کرده اید استفاده کرده و یکی از هر کدام را 
باال بگیرید. رنگ مهم نیست. 

۳.  از یک دانش آموز بخواهید جلوی کالس بیاید.

۴.  بگذارید یکی از شکل ها را انتخاب کند. به او بگویید تصمیم با اوست که کدام را می خواهد انتخاب 
کند. یقین حاصل کنید که از انتخاب خود مطمنئ است.

۵.  از دانش آموزان بپرسید: »آیا (آن دانش آموز) به کسی آسیب رساند و تأثیر بدی بر جای گذاشت، توافقی 
را زیر پا گذاشت یا کاری کرد که دوست ندارد با خود او انجام شود؟ (پاسخ باید خیر باشد.)

۶.  بپرسید: »آیا او تصمیمش را خودش گرفت؟« (پاسخ باید بله باشد.)

۷.  آیا او آزاد است؟ (پاسخ باید بله باشد.)

۸.  شامره ۲ تا ۷ را دوبار با دانش آموزان متفاوت تکرار کنید تا بر آنها تکیه و تأکید شود. این کار را رسیع 
انجام دهید و بر سه سؤال (۵، ۶ و ۷) تأکید منایید.
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فعالیت )10 دقیقه(:
۱.   از متام دانش آموزانی که مثلث دارند بخواهید در یک گوشه اتاق جدا از دیگران جمع شوند. از 
دانش آموزانی که دایره دارند بخواهید همین کار را انجام دهند. از دانش آموزانی که مربع دارند نیز 

بخواهید همین کار را انجام دهند.

۲.   از دانش آموزان هر گروه بخواهید گروه های دو نفره تشکیل دهند و سه تفاوت در مورد نشان طرف 
مقابل (که به هامن شکل و احتامالً هامن رنگ است) به او بگویند. به عبارت دیگر، دانش آموز الف 
سه چیز که در مورد نشان دانش آموز ب متفاوت است (متفاوت از نشان خودش) را به دانش آموز ب 
می گوید. سپس دانش آموز ب سه چیز که در مورد نشان دانش آموز الف متفاوت است را به او می گوید. 
مثال: دانش آموز الف ممکن است بگوید: »شکل تو از شکل من گردتر است. نقاشی تو با جوهر آبی 
کشیده شده، مال من با مداد. نقاشی تو یک اردک است.« سپس دانش آموز ب تفاوت های موجود در 

نشان دانش آموز الف را بیان می کند.

۳.   این سؤال را بپرسید: »آیا همه شام برابر هستید؟« (پاسخ باید خیر باشد.)

۴.   حال اعالم کنید متام دانش آموزانی که مثلث دارند می توانند روی صندلی های خود بنشینند؛ اما بقیه 
منی توانند. عالوه بر این، دایره ها باید با هم مبانند و بروند کنار دیوار، رو به آن و پشت به بقیه بایستند. 

۵.   بدون این که کسی حرکت کند بپرسید: »آیا شام همه حقوق برابر دارید؟« (پاسخ باید خیر باشد.)

۶.  حال اعالم کنید که متام دانش آموزان، رصفنظر از شکل نشان های خود، حق دارند به دلخواه خود 
بنشینند یا بایستند و تا زمانی که رفتار خوبی دارند، می توانند در اطراف اتاق آزادانه راه بروند. 

۷.  یک دقیقه به آنها وقت دهید، سپس توجه همه را به خود جلب کرده و بپرسید: »آیا همه شام به عنوان 
مثلث، مربع و دایره از حقوق برابر برخوردارید؟« (پاسخ باید بله باشد.)

۸.   فعالیت را پایان دهید و از همه بخواهید رس جای خود بنشینند.

منایش )2 دقیقه(: 
درس را با منایش حقوق برش شامره ۱ از رسی داستان های برصی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« موجود در دی وی دی پایان 

دهید. تا همین جا کافی است. بقیه را همینطور که درس ها پیش می روند، در زمان مناسب منایش دهید.
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تکلیف نگارشی )اختیاری(:
یک سناریو طرح کنید: جهانی را تصور کنید که در آن هیچ کس به حقوق دیگران احرتام منی گذارد و مردم برای هم 
احرتامات معمول را قایل نیستند. آیا در چنین دنیایی شام آزاد خواهید بود؟ به دانش آموزان بگویید سه پاراگراف 
یا بیشرت در این مورد بنویسند که چرا اگر می خواهیم خودمان آزاد و برابر مبانیم باید به دیگران اهمیت دهیم 
و با احرتام با آنها رفتار کنیم. چه بر رس حقوق و آزادی های ما می آید اگر به دیگران، حتی غریبه ها، احرتام نگذاریم؟ 
از آنها بخواهید در نوشتار خود مثالی بیاورند از این که چگونه می توانند به کسی که می شناسند یا کسی که مالقات 
می کنند کمک کنند حقوق برابر را تجربه کند. مثالً، آنها می توانند به شخصی اجازه دهند در مورد یک ایده صحبت 

کند بدون این که از او انتقاد کنند یا می توانند به بچه کوچکرتی کمک کنند سهم غذای کافی داشته باشد. 

چالش دانش آموز )اختیاری(:
از جزوه »آزاد و برابر–پرسشنامه دانش آموز« استفاده کنید. به دانش آموزان بگویید: »امروز پس از ترک کالس، 

سؤاالت زیر را از سه نفر (غیر از همکالسی های خود) بپرسید: 

‹شام امروزه از چه حقی برخوردارید که پدر و مادرتان هنگام جوانی از آن بی بهره بودند؟›

‹برای حفظ آن حق چه کاری باید انجام دهیم؟›

‹چه حقی است که باید داشته باشید اما مردم آن را رعایت منی کنند؟› «

شام می توانید به دانش آموزانی که این چالش را می پذیرند، یک امتیاز اضافه تر، استیکر، جایزه یا هر نوع پاداش 
کوچک دیگری که برایشان ارزشمند است بدهید.

پایان درس�
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الگوی نشان
این الگو را بر روی سه رنگ مختلف کاغذ مقوایی کپی کرده و سپس شکل ها را جدا کنید (یا از دانش آموزان بخواهید 

آنها را جدا کنند). 
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__________________________ _______________________________________________  تاریخ: نام:

تکلیف خارج از کالس: از سه نفر (غیر از همکالسی های خود) سؤاالت زیر را بپرسید: 

۱.   شام امروزه از چه حقی برخوردارید که پدر و مادرتان هنگام جوانی از آن بی بهره بودند؟  

_________________________________________________________________ شخص الف:   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

شخص ب: ___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ شخص ج:   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

آزاد و برابر

پرسشنامه دانش آموز

™
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آزاد و برابر–پرسشنامه دانش آموز 

۲.   برای حفظ آن حق چه کاری باید انجام دهیم؟  

________________________________________________________________ شخص الف:   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

شخص ب: __________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ شخص ج:   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

۳.   چه حقی است که باید داشته باشید اما مردم آن را رعایت منی کنند؟  

________________________________________________________________ شخص الف:   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

شخص ب: __________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ شخص ج:   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   63 7/31/2015   7:25:53 PM



64
هدف: 

کمک به دانش آموزان که ماده ۲ تا ۵ اعالمیه جهانی حقوق برش و این که چگونه درک می تواند منجر به یافنت 
راه حل شود را یاد بگیرند. دانش آموزان همچنین بیشرت روی ماده ۱ کار می کنند.

مواد آموزشی: 
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

• آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« (دی وی دی)	

جزوه ها و فرم ها: 
• شام حالل مشکل هستید 	

زمان:
۵ دقیقه ۱.  جلب کننده توجه    

۱۰ دقیقه ۲.  واژگان کلیدی را معنی کنید   

۵ دقیقه ۳.  ماده ۲ تا ۵ حقوق برش (با صدای بلند بخوانید)    

۵ دقیقه ۴.  منایش آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.«      

۵ دقیقه ۵.  بحث و گفتگو    

۱۵ دقیقه ۶.  فعالیت   

۵ دقیقه ۷.  داستان جان هوارد گریفین    

50 دقیقه مجموع مدت زمان: 

ماده 2 تا 5 حقوق برش
درس چهارم: راهنامی معلم 
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آماده سازی های معلم:
•  ماده ۲ تا ۵ حقوق برش را در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ و در نسخه مرشوح آخر کتابچه بخوانید. 	

هنگام خواندن نسخه مرشوح، از یک واژه نامه خوب برای معنی کردن هر واژه ای که از معنی آن مطمنئ 
نیستید استفاده کنید. 

•  برای خودتان چند راهی که این چهار حق می توانند به زندگی دانش آموزان ربط داشته باشند را لیست 	
کنید تا برای هدایت بحث به برخی از منونه های واقعی موجود در زمین بازی یا حوادث مدرسه و یا 

اخبار آماده باشید.

• جزوه هایی که درست بعد از طرح درس آمده اند را تکثیر کنید. 	

• دستگاه پخش دی وی دی یا یک کامپیوتر که قابلیت پخش دی وی دی دارد را آماده سازید.	

توصیه ها: 
•  عالوه بر تبعیض نژادی، انواع بسیاری از تبعیض بر اساس جنسیت، معلولیت، مذهب، سبک پوشش، سن، 	

مال، و غیره وجود دارد.

•  هنگامی که دانش آموزان پس از بحث و گفتگو راه حل های خود را ارائه می دهند از تصحیح یا اشاره به 	
اشتباهات خودداری کنید، اگر که واقعاً برای خلق یک ایده باارزش تالش کرده اند. این حاصل خالقیت 
خودشان است. آنها را تحسین کرده یا به خاطر تالششان رصفاً از آنها تشکر کنید. این مترینی است که 

رصفاً تالش برای انجام آن نیز ارزش آموزشی به همراه دارد. 

•  در حالی که ممکن است شکنجه برای بسیاری از دانش آموزان مشکلی مربوط به گذشته دور به نظر آید، 	
برده داری نوین (معموالً به آن قاچاق انسان گفته می شود) چنین نیست. برای این که در مورد برده داری 
مدرن بیشرت بدانید، بخش »منونه هایی از موارد نقض حقوق برش« در فصل »درباره حقوق برش« را مرور 
کنید. این را می توان با این توضیح که رشکت های خاصی شناسایی شده اند که برای تولید محصوالت ارزان تر 
از افراد بیگاری می کشند، به زندگی خود دانش آموزان ربط داد. وقتی ما از این رشکت ها خرید می کنیم، 
از تجارت برده حامیت کرده ایم. در مورد این واقعیت ها می توان در اینرتنت تحقیق کرد. شام همچنین برای 
کمک به ملموس شدن بردگی مدرن برای دانش آموزان می توانید اشاره کنید که به خصوص کودکان بی خامنان 
یا فراری مستعد اغوا شدن به بردگی هستند. دانش آموزان ممکن است افراد نوجوان و جوانی را دیده باشند 

یا بشناسند که از خانه فرار کرده اند بدون این که جایی برای رفنت داشته باشند. 

•  فعالیت »شام حالل مشکل هستید« مستلزم میزان خاصی از مسئولیت پذیری از جانب دانش آموزان شام 	
است. اگر تعداد دانش آموزان شام یا سطح آنها برای تقسیم شدن به گروه های کوچک برای انجام کار 
مستقل مناسب نیست، شام باید با کل کالس منونه های مختلفی را مورد بررسی قرار دهید. بدون این که 
کالس را به گروه های کوچکرت تقسیم کنید، اجازه دهید آنها یکی از مثال ها را انتخاب کرده و به طور جمعی 
به شیوه توفان فکری (یک تکنیک خالقیت فردی یا گروهی که طی آن، با جمع آوری فهرستی از ایده ها 
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که خود به خود توسط اعضا تولید می شود، برای رسیدن به یک جمع بندی در مورد یک مسئله تالش 
می شود) اندیشه پردازی کنند. در حالی که خودتان به عنوان یک منشی که ایده ها را روی تخته می نویسد 
یک نقش پس زمینه ای دارید، اجازه دهید دانش آموزان خودشان توفان فکری و ایده پردازی را هدایت 
کنند. اجازه دهید که ایده ها، چه خوب و چه بد، تا زمانی که تالشی واقعی از جانب دانش آموزان هستند، 
آزادانه جریان یابند. به هنگام نیاز، رصفاً برای مثبت نگه داشنت ایده ها، با مالیمت آنها را راهنامیی کنید.
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بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:

جلب کننده توجه )5 دقیقه(:
از این مترین برای جلب توجه دانش آموزان و مشارکت دادن آنها در درس استفاده منایید. 

به دانش آموزان بگویید: »من هشت نکته در مورد مردی به نام جان هوارد گریفین برایتان می خوانم. پس از این 
که متام نکات را خواندم به من بگویید فکر می کنید او از چه قومیتی می باشد (قومیت یعنی گروهی که شخص 

بر اساس رنگ پوست یا فرهنگ به آن تعلق دارد).«

نکات زیر را بخوانید:

• جان هوارد گریفین در سال ۱۹۲۰ در تگزاس در ایاالت متحده آمریکا به دنیا آمد.	

• پدر جان در یک مغازه فروش مواد غذایی کار می کرد.	

• جان از یک مدرسه در فرانسه، جایی که در ازای تحصیالت خود کار می کرد، فارغ التحصیل شد.	

•  جان به عنوان خربنگار در یک مجله به نام سپیا که خوانندگان آن افراد آفریقایی-آمریکایی بودند کار 	
می کرد (سپیا رنگ قهوه ای تیره مایل به زرد یا قرمز است). 

• همرس جان الیزابت نام داشت. 	

• جان چهار فرزند داشت.	

•  برخی افراد جان را به خاطر ظاهری که داشت دوست نداشتند و به او اجازه ورود به رستوران خود را 	
منی دادند.

• وقتی او در ایاالت متحده با مشکالتی روبرو شد، با خانواده اش به مکزیک رفت.	

حال دوباره سؤال خود را از کالس بپرسید: »فکر می کنید او از چه قومیتی است؟«

پاسخ ها را روی تخته بنویسید. شام می توانید این را مانند یک رأی گیری انجام دهید و پاسخ ها را بشامرید. برخی 
پاسخ های احتاملی: سیاه پوست یا آفریقایی-آمریکایی، مکزیکی یا فرانسوی.

ماده 2 تا 5 حقوق برش
درس چهارم: طرح درس
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اگر وقت دارید، بدون این که از آنها انتقاد کنید بخواهید در مورد پاسخ های خود توضیح دهند.

آنها را بیشرت راهنامیی نکنید. با ادامه دادن درس حس کنجکاوی آنها را بیشرت برانگیزید. فعالً اجازه دهید معام 
همینطور باقی مباند.

واژگان )10 دقیقه(:
تبعیض: تفاوت ناعادالنه قایل شدن در رفتار؛ حقوق برابر گروه های خاصی از مردم را انکار کردن. مثال: جهل و سطح 

سواد پایین می تواند باعث شود مردم نسبت به پیروان مذهب های دیگر تبعیض قایل شوند.

زندگی: وضعیتی که حیوانات و گیاهان را از ماده بی جان متامیز می سازد و رشد و تغییر مداوم پیش از مرگ را 

دربردارد؛ حالت زنده بودن به عنوان یک انسان. مثال: او منی خواهد مبیرد؛ او زندگی را دوست دارد.

برده داری: سیستم مجبور کردن مردم به کار، معموالً با دستمزد بسیار کم یا بدون هیچ دستمزدی؛ استفاده از تهدید، 

دروغ یا فریب برای واداشنت مردم به نوعی خدمت رسانی ناخواسته. مثال: برده داری در بسیاری از کشورها اتفاق 
می افتد.

شکنجه: عمداً درد شدیدی به کسی وارد کردن، معموالً برای مجازات، متقاعد ساخنت یا در اثر تبعیض. مثال: در این 

فیلم یک صحنه وحشتناک شکنجه وجود داشت که من مجبور شدم چشامنم را ببندم.

نقض: زیر پا گذاشنت قانون، توافق، وعده و غیره؛ وضعیتی که در ضدیت با یک وعده، توافق یا یک حق طبیعی است. 

مثال: شکنجه کردن یک فرد، نقض حقوق برش به شامر می آید.

با صدای بلند برای دانش آموزان بخوانید )5 دقیقه(:
کتابچه حقوق برش چه هستند؟، حقوق برش شامره ۲ تا ۵. حتامً معنی هر یک را به طور کامل توضیح دهید و دانش آموزان 

را ترغیب به مشارکت کنید.

منایش )5 دقیقه(:
حقوق برش شامره ۲ تا ۵ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

بحث و گفتگو )5 دقیقه(:
این که این چهار حق چگونه به زندگی بچه ها ربط پیدا می کند را مورد بحث و گفتگو قرار دهید. دانش آموزان 
معموالً متایل دارند مثال هایی تاریخی را مطرح سازند، اما مطمنئ شوید منونه هایی مربوط به زندگی امروزی خود 

را نیز بیان کنند.

فعالیت )15 دقیقه(:
دانش آموزان را به پنج گروه تقسیم کنید و هر کدام از پنج ماده اول حقوق برش را به یکی از گروه ها اختصاص دهید. 

۱.   به هر گروه جزوه »شام حالل مشکل هستید« که حاوی موارد واقعی و امروزی نقض حقوق برش است   
را بدهید. 
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۲.   از هر گروه بخواهید آن بخش از جزوه که مربوط به ماده حقوق برشی است که مسئول آن می باشد 
را بخواند و سپس راه حلی برای یکی از موارد نقض آن حق بیابد. برای این کار پنج دقیقه به آنها 

وقت دهید.

به دانش آموزان یادآوری کنید:

•  قانون شماره یک این است که هیچ کس در مورد ایده دیگری نظر منفی ندهد. یک 	
ایده، چه بد و چه خوب، ممکن است الهام بخش یک ایده بهتر شود. 

• به نوبت ایده ها را بیان کنید.	

• سرگروه نباید اجازه دهد کسی حرف دیگری را قطع کند.	

• همه باید در حرف زدن احساس راحتی کنند.	

• یک نفر باید منشی باشد و ایده ها را روی تخته بنویسد.	

•  گروه ایده ها را بررسی می کند و یکی را انتخاب کرده و به یک راه حل تبدیل می سازد. 	
گروه باید ایده را طوری پاالیش کنند که عملی و مؤثر باشد.

۳.  گروه ها را دوباره گرد هم آورید و از آنها بخواهید ایده هایشان را با هم به اشرتاک بگذارند.  

با صدای بلند بخوانید )5 دقیقه(:
جان هوارد گریفین: معروفیت جان هوارد گریفین (۱۹۸۰-۱۹۲۰) بیشرت ناشی از نویسنده بودن او بود. او در داالس 

در ایالت تگزاس متولد شد و فرزند جک والرت گریفین و لینا می یانگ بود. پدر جان یک فروشنده مواد غذایی بود. 
مادر او یک موسیقی دان بود.

هنگامی که جان ۱۵ ساله بود می خواست به یک مدرسه شبانه روزی در فرانسه برود، اما برای پرداخت شهریه پول 
نداشت. بنابراین او تعهد داد که در ازای تحصیالت خود در مدرسه کار کند. پس از فارغ التحصیلی، او برای تحصیل 

در رشته پزشکی، هرن، فرهنگ و اندیشه های انسان (علوم انسانی) در فرانسه ماند. 

پس از مدتی جان به ایاالت متحده بازگشت و در آن جا الیزابت هالند را مالقات کرده و در سال ۱۹۵۲ با او ازدواج 
کرد. او طی زندگی در فرانسه، جنوب اقیانوس آرام و ایاالت متحده، تجربیات جالب بسیاری داشت. و رسانجام 

خربنگار مجله سپیا شد، یک ماهنامه برای آفریقایی-آمریکایی ها.

در سال ۱۹۵۹، وظیفه تحقیق در مورد نرخ باالی خودکشی در میان سیاهان جنوب آمریکا به او محول شد. ایاالت 
جنوب آمریکا سابقه به بردگی کشیدن سیاه پوستان را در خود داشتند. در دهه ۱۹۵۰ مدت ها بود که برده داری 
منسوخ شده بود، اما قانون هنوز هم برای متام آمریکایی ها حقوق برابر قایل نبود. طرز فکر و برخورد روزمره 
بسیاری از مردم، برخورداری از حقوق برش را برای آفریقایی-آمریکایی ها دشوار ساخته بود. مردم رسارس ایاالت 
متحده و جهان چشامن خود را بر بی عدالتی ها بسته بودند یا فکر می کردند که تبعیض ارتباط چندانی با زندگی 

خود آنها ندارد. جان با این موافق نبود. 

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   69 7/31/2015   7:25:54 PM



راهنامی مربی نوجوانان مدافع حقوق برش

70

ماده 2 تا 5 حقوق برش

جان احساس کرد برای درک بهرت وضعیت باید مانند فردی سیاه پوست در جنوب زندگی خود را بگذراند. اگرچه او قطعاً 
می توانست به جنوب سفر کرده و مدتی را آنجا زندگی کند، اما یک مشکل وجود داشت... جان سیاه پوست نبود!

جان با کمک یک دکرت توانست پوست خود را تیره کند و در نتیجه پوست خود را به رنگ قهوه ای زیبایی درآورد.  
سپس او رس خود تراشید و تحقیق در مورد تجربه آفریقایی-آمریکایی بودن در آن زمان را آغاز منود. او اتوبوس سوار 
می شد و در قسمت سیاه پوست نشین شهرها اقامت می کرد. او انتظار داشت با سختی و تعصب (داشنت تصور بد از 
فردی یا دوست نداشنت او پیش از آن که چیز زیادی در مورد او بدانیم، تنها بر اساس یک ایده نادرست در مورد گروه، 
نژاد و مذهب او و غیره) روبرو شود، اما آنچه او دریافت بدتر از چیزی بود که انتظار داشت. مردم القاب بسیار بد 
و تحقیرآمیزی به او نسبت می دادند. پیدا کردن کار یا دستشویی عمومی برایش غیرممکن بود. ساده ترین کارها به 
خاطر تعصب و نفرت غریبه ها نسبت به او دشوار می گشت. بعد از گذشت چند هفته او خسته و مأیوس بود، اما 
ادامه داد و گاهی برای تجدید روحیه و خوابیدن در یک جای راحت یک یا دو شب را با دوستان قدیمی می گذراند. 

باالخره جان که از زندگی به صورت یک مرد سیاه پوست بسیار افرسده و خسته شده بود، به طور موقت مرصف دارو 
را متوقف منود و اجازه داد پوستش روشن شده و به رنگ طبیعی خود بازگردد. سپس او آزمایشی دیگر را آغاز کرد 
و از فرهنگی به فرهنگ دیگر می رفت، بدین شکل که به عنوان یک مرد سفیدپوست به یک مکان مراجعه می کرد 
و بعد به عنوان یک سیاه پوست به آنجا می رفت. او این کار را چندین بار انجام داد و مشاهده کرد که وقتی یک 
مرد سیاه پوست است، دیگر سیاهان با او دوستانه رفتار کرده و به او توجه می کنند در حالی که رفتار سفیدپوستان 
با او تحقیرآمیز (کم ارزش نشان دادن یا کوچک شمردن شخصی) بود. از سوی دیگر، زمانی که به عنوان یک مرد 
سفید پوست به هامن محل بازمی گشت، سفیدپوستان با او بااحرتام رفتار کرده و با ترس و عدم اعتامد سیاهان مواجه 
می شد. جان متوجه شد سیاه پوستان و سفیدپوستان یکدیگر را درک منی کردند و باید راهی برای برقراری ارتباط توأم 

با مدارا با یکدیگر می یافتند.

جان در مجله سپیا در مورد این تجارب خود در جنوب مطالبی نوشت. و سپس در سال ۱۹۶۱ او کتابی تحت عنوان 
سیاه چون من را چاپ منود. این اولین یا آخرین کتاب او نبود، اما مدافعان حقوق برش می گویند مهم ترین کتاب 

او بود. 

خرب کتاب او به رسعت پخش شد. در حالی که بسیاری از مردم به او تربیک می گفتند، افرادی هم برای فاش ساخنت 
این که سیاه پوست بودن چگونه است از او متنفر بودند. در منسفیلد در ایالت تگزاس، جایی که او با الیزابت و چهار 
فرزند خود زندگی می کرد، او و خانواده اش مورد تهدید قرار گرفتند. برخی افراد تهدید کردند که او را قطعه قطعه 
می کنند، برخی عروسک متام قد او را از یک چراغ راهنام در خیابان اصلی آویزان کرده و به آتش کشیدند، و دیگران 
برای نشان دادن تنفر خود از او، صلیب به آتش کشیدند. رسانجام این وضعیت چنان بد شد که جان خانواده اش را 
برای امنیتشان تا زمانی که اوضاع آرام شود به مکزیک برد. با وجود متام اینها، جان از افرادی که تا این حد به او نفرت 
ورزیده بودند متنفر نبود. هامنطور که او کمی قبل از رفنت به مکزیک برای یک پرس جوان سیاه پوست توضیح داد، 
تبعیض واکنشی است که در سیاه پوستان یا سفیدپوستان ذاتی نیست، بلکه جامعه آن را به مردم آموزش می دهد. 

در عوض جان هوارد گریفین بقیه عمر خود را رصف تالش برای آموزش مدارا و درک به مردم از هر رنگ و نژادی کرد.  

پایان داستان�
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چالش دانش آموز )اختیاری(:
از دانش آموزان بخواهید ماده ۱ تا ۵ حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ را حفظ کنند. (الزم نیست 
توضیح زیر آنها را حفظ کنند.) دانش آموزان باید بتوانند آنها را برای یک دانش آموز دیگر یا معلم بسیار رسیع از 
حفظ بخوانند. »۱) ما همگی آزاد و برابر زاده شده ایم ۲) تبعیض قایل نشوید ۳) حق زیسنت ۴) برده داری ممنوع 
۵) شکنجه ممنوع.« اگر آنها مشکلی دارند، باید واژه ای که به طور کامل نفهمیده اند را یافته و معنی کنند. اگر 
دانش آموزان برای هر یک از این حقوق مثالی کشیده یا نشان دهند، حفظ کردن آنها را آسان تر خواهند یافت. این 
باید یک مترین بسیار آسان و رسیع باشد. (معلم می تواند انتظار داشته باشد اکرث دانش آموزان این حقوق را در ده دقیقه 

یا کمرت از آن یاد بگیرند.)

چالش دانش آموز )اختیاری(:
از دانش آموزان بخواهید نکاتی که در مورد جان هوارد گریفین در ابتدای این درس آمده را دوباره بخوانند. سپس 
از آنها بپرسید آیا فکر می کنند دانسنت رنگ پوست او مهم است. آیا آن نکات در مورد پوست او به آنها اطالعات 
می دهد یا در مورد خود او؟ برای این که واقعاً بدانند یک انسان چگونه فردی است چه چیزهایی می خواهند در 
مورد او بدانند؟ آیا می خواهند بدانند چه دستاوردهایی داشته است؟ یا چگونه به دیگران کمک کرده است؟ یا آنچه 
او باور دارد مهم است؟ یا این که اهداف او چه هستند؟ یا چه چیزی او را می خنداند؟ یا از چه چیزی لذت می برد؟ 
یا این که از چه ایده ها و آرمان هایی حامیت می کند؟ یا از نظر او چه چیزهایی مشکل به حساب می آیند و چگونه 

آنها را حل می کند؟ یا به چیزی افتخار می کند؟

از آنها بخواهید تصور کنند باید با کسی که منی شناسند برای روزنامه مدرسه مصاحبه کنند. برایشان توضیح دهید 
که آنها باید به شناخت عمیقی از این شخص برسند. از آنها بخواهید پنج تا ده سؤال که در این مصاحبه می پرسند 

را بنویسند. آنها اگر بخواهند می توانند از برخی از ایده های ذکر شده در باال استفاده کنند.

شام می توانید به دانش آموزانی که این چالش ها را می پذیرند، منره اضافه تر، یک امتیاز ویژه، استیکر یا پاداش 
دیگری که برایشان ارزشمند است بدهید.

پایان درس�
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73 دستورالعمل ها:
یک وضعیت حقوق برش از مثال های واقعی زندگی که در زیر آمده را انتخاب کنید و یک راه حل برای آن بیابید. در 
گروه خود یک نفر را به عنوان رسگروه و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب کنید. رسگروه بر جلسه بحث و گفتگو نظارت 
می کند و مطمنئ می شود همه بتوانند ایده های خود را بدون واکنش منفی از جانب دیگر افراد گروه، با دیگران به 
اشرتاک بگذارند. منشی متام ایده ها را می نویسد. اجازه دهید ایده ها آزادانه جریان یابند و رسیعاً آنها را بنویسید. سپس 
تصمیم بگیرید گروه شام کدام ایده را به یک راه حل عملی و مؤثر تبدیل می سازد. تصمیم بگیرید که چه کسی آن را 

معرفی کرده و ارائه می دهد. 

نکته مهم: 
فقط چون ایده یک دانش آموز مورد موافقت دیگران قرار نگرفته به این معنی نیست که ایده بدی می باشد. برخی 

از بهرتین ایده ها در تاریخ در ابتدا مورد موافقت قرار نگرفتند. 

1( ما همگی آزاد و برابر زاده شده ایم:
نداشنت پرس در مناطق روستایی کنیا برای بعضی از زنان بیوه می تواند مشکلی جدی محسوب شود: زنان بدون فرزند 
یا زنانی که فقط فرزند دخرت دارند اغلب بی ارزش به شامر می آیند و الیق داشنت مال و اموال نیستند. ترزا مورانگا 
بیوه ای از منطقه روستایی بونگوما می گوید: »وقتی شوهرم فوت کرد من را از خانه ام بیرون انداختند چون فقط 
دخرت به دنیا آورده بودم. مورانگا تا زمان مرگ شوهرش در سال ۱۹۹۴ در کلبه ای در مزرعه شوهرش زندگی می کرد 

و سیب زمینی و ذرت پرورش می داد. او می گوید: 

»وقتی شوهرم فوت کرد، بستگان او آمدند و همه چیز را بردند. آنها به من گفتند لباس هایم را در یک کیسه بریزم و 
آنجا را ترک کنم. من آنجا را ترک کردم چون اگر مقاومت می کردم مرا کتک می زدند. بستگان کسی را تعیین کردند که 
مرا به ارث بربد. او یکی از پرسعموهای شوهرم بود. آنها به من گفتند: ‹حاال ارزش تو کمرت شده، پس تو را به هر کسی 
که پیدا شود می دهیم تا تو را به ارث بربد.› من چیزی نگفتم. فقط آنجا را ترک کرده و به خانه پدر و مادرم رفتم.... این 
چیزی مرسوم است. اگر با پرسعموی شوهرم ازدواج کرده بودم، می توانستم هامن جایی که بودم زندگی کنم. من تصمیم 
گرفتم این کار را نکنم چون او چند همرسه بود—او پنج همرس دیگر داشت.... من می دانم که اگر یک زن به ارث برده 

شود، معموالً توسط کسی که او را به ارث برده مورد بدرفتاری قرار می گیرد. 

شام حالل مشکل هستید 
منونه هایی از موارد نقض حقوق برش

™
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»اگر به جای دخرت صاحب پرس بودم آنها مرا در زمین سهیم می کردند... وقتی به من گفتند آنجا را ترک کنم، 
گفتند هیچ راهی وجود ندارد که بتوانند دخرتان مرا پذیرفته و به رسمیت بشناسند چون آنها ازدواج کرده و مزرعه 
را ترک می کنند. آنها گفتند من اصالً نباید بچه دار می شدم.... خانواده شوهرم همه چیز را بردند—تشک ها، 
پتوها، لوازم خانه. آنها مرا مانند یک سگ از آنجا راندند. من هیچ حقی نداشتم.« منبع: دیده بان حقوق برش، 

hrw org/reports/2003/kenya0303/kenya0303-03 htm

در برخی از کشورها، نظام طبقاتی بر این باور بنا شده که برخی از مردم با توجه به طبقه ای از جامعه که در آن 
متولد شده اند بهرت یا کم ارزش تر از دیگران هستند. با توجه به طبقه اجتامعی خود، آنها باید از امتیازات خاصی 

برخوردار یا از این امتیازات محروم باشند. 

در برخی از جوامع رسیالنکا، ازدواج بین طبقات باالی جامعه و طبقات پایین تر هنوز هم از لحاظ اجتامعی منع می شود.   
آگهی های ازدواج در روزنامه های رسیالنکا معموالً پیشینه طبقاتی همرسی که خانواده جستجو می کند را مشخص 

hrw org/reports/2001/globalcaste/caste0801-03 htm ،می کنند. منبع: دیده بان حقوق برش

2( تبعیض قایل نشوید:
در کشورهای رسارس اروپا، کودکان کولی حتی اگر به مدرسه بروند، تحصیالت زیر سطح استاندارد دریافت می کنند.  
در نوامرب سال ۲۰۰۰، انجمن اولیا و مربیان مدرسه عمومی هاالسرتای یونان برای جلوگیری از ثبت نام سی و دو 
کودک کولی مدرسه را بستند. کودکان کولی تقسیم شده و به مدارس مختلف که اغلب بسیار دور از خانه هایشان 

hrw org/wr2k2/children html ،بود فرستاده شدند. منبع: دیده بان حقوق برش

در روسیه، کادر پزشکی ممکن است پدر و مادرها را تحت فشار قرار دهند که کودک معلول (ویژگی آن که عضو 
یا عضوهایی از بدنش صدمه دیده یا ناقص است و به شیوه معمول منی تواند حرکت، کار یا فعالیت کند) خود را 
هنگام تولد به یک مؤسسه که در آن به احتامل زیاد از مراقبت های پزشکی و تحصیل محروم می ماند بسپارند.  

 isec2000 org uk/abstracts/papers_j/jones_2 htm :چنین کودکانی اجازه منی یابند خواندن و نوشنت را فراگیرند. منبع

3( حق زیسنت:
انجمن پزشکی آمریکا تخمین می زند که ساالنه بیش از چهار میلیون زن قربانی حمالت شدید دوست پرسها و 
شوهرانشان می شوند. مطالعات نشان می دهد که خشونت خانوادگی در دو میلیون خانواده در ایاالت متحده 

actabuse com :اتفاق می افتد، آماری که احتامالً پایین تخمین زده شده زیرا بسیاری از حوادث گزارش منی شوند. منبع

در شهرهای رسارس آمریکا، خشونت باندی و گروهی روزانه جان کودکان و نوجوانان بی گناه را می گیرد—گذشته  
از زندگی نوجوانان و جوانانی که با مواد مخدر نابود می شود. 

safeyouth org/scripts/teens asp ،منبع: مرکز خدمات ملی پیشگیری از خشونت جوانان
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4( برده داری ممنوع:
حداقل ۲۷ میلیون نفر در رسارس جهان مجبور به کار می شوند. بعضی از آنها با حقه به گرفنت وام واداشته می شوند 

زیرا نیاز مربم به پول دارند. برای بازپرداخت وام، آنها باید ساعت های طوالنی هفت روز در هفته، ۳۶۵ روز در سال را 
کار کنند. آنها به عنوان »دستمزد« کار خود رسپناه و غذای بسیار ساده دریافت می کنند، اما ممکن است هرگز قادر 

antislavery org :به بازپرداخت وام نباشند. منبع

یک بچه ۱۱ ساله در پاکستان مجبور است برای بازپرداخت قرض پدرش فرش ببافد. او ۱۴ ساعت در روز کار 
می کند، کنار دار قالی می خوابد، و منی تواند کارخانه فرش بافی را ترک کند، در غیر این صورت او را گرفته و 

freetheslaves net :مورد رضب و شتم قرار می دهند. منبع

یک دخرت ۱۲ ساله در هند همرس یک پیرمرد ۶۰ ساله است. او هیچ چاره ای ندارد و باید به عنوان یک پیشخدمت 

freetheslaves net :در یک خانه کار کند. منبع

5( شکنجه ممنوع:
در ونزوئال، برخی از افرسان پلیس کودکان را شکنجه می کنند. چنین افرسان پلیسی مخفیانه اسلحه را در جیب یا 
دست قربانیان قرار می دهند، سپس به دروغ آنها را متهم به رشوع تیراندازی می کنند. بسیاری از این موارد گزارش 

amnesty org :منی شوند زیرا بستگان و شاهدان می ترسند یا باور ندارند که عدالت در حقشان اجرا شود. منبع

امیلیو در سن ۱۴ سالگی به خدمت ارتش گوامتاال گرفته شد. »ارتش یک کابوس بود. ما از رفتار خشنی که با ما 
می شد رنج بسیاری می بردیم. ما به طور مداوم مورد رضب و شتم قرار می گرفتیم، عمدتاً بدون هیچ دلیلی، فقط به 
این خاطر که ما را در حالت وحشت نگه دارند. من هنوز هم در اثر لگدهای وحشیانه ای که توسط رسبازان بزرگرت 
خوردم دل دردهای شدید و یک اثر زخم روی لبم دارم. غذا کم بود و آنها ما را مجبور می کردند با بارهای سنگین 
راه برویم، بارهایی بسیار سنگین تر از آنچه بدن کوچک و دچار سوء تغذیه (تغذیه نامناسب و کم) ما می توانست 
تحمل کند. آنها من را مجبور به یادگیری مبارزه علیه دشمن در جنگی که دلیل آن را منی فهمیدم می کردند.« منبع: 

library thinkquest org/07aug/01085/child html ،دیده بان حقوق برش

شام می توانید داستان هایی در مورد مردم واقعی و این که چگونه حقوق برش آنها احیا شده را در un org/works بخوانید  
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هدف: 76
آموزش ماده ۶ تا ۱۱ اعالمیه جهانی حقوق برش به دانش آموزان و این که عدالت در قانون و در روند قانونی می تواند 

حقوق برش را تضمین کند، در حالی که عکس آن حقوق برش را تضعیف می کند. 

مواد آموزشی: 
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

• آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« (دی وی دی)	

جزوه ها و فرم ها:
•  فرم دستگیری و محاکمه	

• دادگاه منایشی (اختیاری) 	

زمان:
جلب کننده توجه  ۵ دقیقه  .۱  

 ۲.  واژگان کلیدی را معنی کنید، حقوق برش ۶ تا ۱۱ را یاد
۲۰ دقیقه  بگیرید و آگهی خدمات عمومی هر یک را منایش دهید  

۱۵ دقیقه فعالیت   .۳ 

بحث و گفتگو   ۵ دقیقه  .۴ 

مجموع مدت زمان:    45 دقیقه   

ماده 6 تا 11 حقوق برش
درس پنجم: راهنامی معلم
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آماده سازی های معلم:
•  ماده ۶ تا ۱۱ حقوق برش را در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ و در نسخه مرشوح آخر کتابچه بخوانید. 	

هنگام خواندن نسخه مرشوح، از یک واژه نامه خوب برای معنی کردن هر واژه ای که از معنی آن مطمنئ 
نیستید استفاده کنید. 

• تعریف و توضیح بیشرت دادگاه منایشی (که در ادامه این طرح درس آمده) را مطالعه کنید. 	

• جزوه هایی که درست بعد از طرح درس می بینید را تکثیر کنید.	

• دستگاه پخش دی وی دی یا یک کامپیوتر که قابلیت پخش دی وی دی دارد را آماده سازید.	

توصیه ها: 
•  پیش از رشوع درس، دانش آموزانی که حقوق برش آموزش داده شده در درس قبل را حفظ کرده اند را 	

صدا کنید. از آنها بخواهید حقوق را برای شام یا برای کالس (اگر برایشان سخت نباشد) از حفظ بخوانند.  
اگر تعداد زیادی از دانش آموزان این کار را انجام داده اند، آنها را در گروه های دو نفره قرار دهید تا 

به نوبت حقوق برش را برای یکدیگر از حفظ بخوانند.  

آنها را تحسین کنید زیرا بسیار مهم است که حقوق برش خود را می دانند. این در زندگی آنها تغییر ایجاد می کند. 

•  این درس، مواد حقوق برش بیشرت و واژگان بیشرتی را پوشش می دهد.  از آنجا که در این درس نسبت 	
به درس های قبلی واژه های جدید بیشرتی پوشش داده شده، تنها مهم ترین واژه ها پیش از خواندن 
حق مربوطه معنی می شوند. روال چنین است: ۱) معنی کردن واژه ها، ۲) خواندن و توضیح، ۳) سنجش 
درک دانش آموز، ۴) منایش آگهی خدمات عمومی مربوطه از »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.«. این روال آموزش هر 

کدام از مواد حقوق برش است.

•  حتامً هنگام معنی کردن واژگان دانش آموزان را به مشارکت ترغیب کنید. بیان واژه، معنی کردن آن و 	
خواندن یک مثال، به خوبی جواب می دهد. سپس از دانش آموز الف بخواهید معنی واژه را به زبان 
خودش بگوید. در مرحله بعد از دانش آموز ب بخواهید با آن واژه یک جمله بسازد. در صورت لزوم این 
کار را تا زمانی که مطمنئ شوید دانش آموزان معنی واژه را فهمیده اند تکرار کنید. زمانی که فهمیدند، 

پیش روید. 

•  هنگامی که دانش آموزان برای اجرای قطعه منایشی محاکمه بدلی به دو گروه تقسیم می شوند، یک 	
رسگروه برای هر گروه تعیین منایید. رسگروه باید به رسعت نقش ها را با پر کردن فرمی که در ادامه این 
طرح درس آمده تعیین کند. این کمک خواهد کرد ترتیب دادن قطعه منایشی به مؤثرترین شکل انجام گیرد. 
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بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:78

جلب کننده توجه )5 دقیقه(:
از این مترین برای جلب توجه دانش آموزان و مشارکت دادن آنها در درس استفاده منایید. 

از دانش آموزان بخواهید یک تکه کاغذ برای نوشنت بردارند و به آنها بگویید این برای یک بازی است. 

عبارت »دادگاه منایشی« را روی تخته بنویسید.

به دانش آموزان بگویید نام خود را بر روی کاغذ نوشته و سپس یک تعریف برای »دادگاه منایشی« بسازند. کالس 
در مورد این که کدام تعریف درست است رأی خواهد داد و تعریفی که بیشرتین آرا را کسب کند برنده خواهد 
شد. تعریف های آنها می تواند بسیار خالقانه یا بسیار جدی باشد، اما باید سعی کنند آنها واقعی به نظر آیند. آنها 
می خواهند دانش آموزان دیگر را متقاعد سازند که تعریف آنها تعریف درست است. اگر کسی تعریف درست را می داند، 
می تواند به جای ساخنت یک تعریف، آن را روی کاغذ بنویسد. به دانش آموزان یادآوری کنید که یک دقیقه برای این 

کار وقت دارند. فعالً اجازه ندهید هیچ کس معنی آن را در واژه نامه یا دانشنامه بیابد. 

تعریف های آنها را جمع کنید. 

چندین تعریف را با صدای بلند بخوانید و از دانش آموزان بخواهید برای رأی دادن به تعریف درست دست خود را 
باال بربند. هر دانش آموز مجاز است فقط یک رأی بدهد. پاسخ ها را شمرده و برنده بازی را اعالم کنید. برنده ممکن 

است تعریف نادرستی ارائه داده باشد، اما تعریف او قانع کننده بوده، بنابراین برنده است.

حال واکنش های دانش آموزان زمانی که با صدای بلند تعریف درست را از جزوه »دادگاه منایشی« می خوانید جالب 
و دیدنی است. در این زمان جزوه دادگاه منایشی را بین بچه ها توزیع کنید. 

حقوق برش شامره 6 )3 دقیقه(-واژگان:
حقوق: ادعا یا آزادی برای بودن، انجام دادن یا داشنت چیزی. مثال: حقوق بسیار گرانبها هستند زیرا برای هر فرد 

فرصتی فراهم می آورند که در زندگی موفق شود.

ماده 6 تا 11 حقوق برش
درس پنجم: طرح درس
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ماده ۶ تا ۱۱ حقوق برش
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با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۶ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان سؤاالتی بپرسید.

منایش:
حقوق برش شامره ۶ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 7 )3 دقیقه(-واژگان:
عادالنه: از روی عدل و انصاف؛ نه بر اساس تعصب یا دشمنی. مثال: مربی در انتخاب برنده عادالنه تصمیم گرفت.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۷. حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان 

سؤاالتی بپرسید. 

منایش:
حقوق برش شامره ۷ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 8 )5 دقیقه(-واژگان:
قانون: سیستمی از مقررات و قواعد که توسط دولت برای متام مردم شهر، ایالت یا کشور ایجاد شده است. مثال: قبالً 

قانون توسط پادشاه ها و ملکه ها تعیین می شد؛ در حال حارض توسط منایندگان مردم تعیین می شود.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۸. حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان 

سؤاالتی بپرسید. 

منایش:
حقوق برش شامره ۸ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 9 )3 دقیقه(-واژگان:
توقیف: بازداشت کردن؛ به زندان انداخنت. مثال: آن مرد می خواست بداند چرا او را توقیف کرده اند. 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۹. حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. 
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راهنامی مربی نوجوانان مدافع حقوق برش
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رشب قوقح 11 ات 6 هدام

منایش:
حقوق برش شامره ۹ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 10 )3 دقیقه(-واژگان:
دادرسی: رسیدگی به دادخواهی توسط قاضی، با حضور طرفین در جلسات دادگاه و بررسی اظهارات و شواهد. مثال: 

دادرسی در حال آغاز شدن است. 

محاکمه: رسیدگی کردن به اتهام کسی با بازجویی و آوردن دلیل در دادگاه برای مشخص شدن درستی یا نادرستی 

اتهام. مثال: دولت پیش از این که رسامً تصمیم بگیرد آن مرد یک جاسوس است باید او را محاکمه کند. 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۰. حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید.

منایش:
حقوق برش شامره ۱۰ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 11 )3 دقیقه(-واژگان:
 ثابت کردن: نشان دادن این که چیزی حقیقت دارد یا درست است. مثال: او توانست ثابت کند که آن دخرت باعث 

به صدا درآمدن آژیر شده است. 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۱. حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید.

منایش:
حقوق برش شامره ۱۱ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

فعالیت )15 دقیقه(: 
کالس را برای ساخنت قطعه منایشی روند قانونی به دو گروه تقسیم کنید. به هر دو گروه فرم »دستگیری و محاکمه« 
را بدهید. گروه الف صحنه ای از یک محاکمه ناعادالنه که حقوق متهم در آن نقض می شود را خلق می کند (متهم 
کسی است که از خود دفاع می کند زیرا به او تهمت انجام کاری خالف زده شده است). گروه ب محاکمه ای را شکل 
می دهد که عادالنه است و حقوق برشی که به تازگی آموخته اند را پیاده می سازد. آنها ده دقیقه برای سازماندهی 
و مترین قطعه منایشی خود وقت دارند. دانش آموزان ۱۰ دقیقه نیز برای اجرای قطعه منایشی خود وقت دارند (هر 
کدام پنج دقیقه). با محاکمه ناعادالنه رشوع و با صحنه ای که یک محاکمه عادالنه را نشان می دهد به پایان برسانید.
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سؤاالتی برای بحث و گفتگو )5 دقیقه(:
فرض کنید هیچ محاکمه قانونی وجود نداشت، و به جای آن فردی که در حال محاکمه شدن است گناهکار شناخته 

شده و به زندان انداخته می شد فقط به خاطر این که کسی گفته بود:

»او این کار را انجام داده است.«

»او برای خود یا جامعه خطرناک است.«

»رفتار او عجیب است.«

»او به خدای درست اعتقاد ندارد.«

»این حق اوست.«

از دانش آموزان بخواهید مثال هایی که شنیده اند، در فیلم یا در تلویزیون دیده اند یا در کتاب یا مقاالت خوانده اند 
را بگویند. 

چالش دانش آموز )اختیاری(:
از دانش آموزان بخواهید ماده ۶ تا ۱۱ حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ را حفظ کنند. (الزم نیست 
توضیح زیر آنها را حفظ کنند.) دانش آموزان باید بتوانند آنها را برای یک دانش آموز دیگر یا معلم بسیار رسیع 
از حفظ بخوانند. اگر آنها مشکلی دارند، باید واژه ای که به طور کامل نفهمیده اند را یافته و معنی کنند. از آنها 
بخواهید یک مثال از آن حق کشیده یا نشان دهند تا بهرت بتوانند آن را تجسم کنند، زیرا این به آنها کمک می کند 
آن را درک کنند. این باید یک مترین بسیار آسان و رسیع باشد. (معلم می تواند انتظار داشته باشد اکرث دانش آموزان 

این حقوق را در ده دقیقه یا کمرت از آن یاد بگیرند.)

شام می توانید به دانش آموزانی که این چالش ها را می پذیرند، منره اضافه تر، یک امتیاز ویژه، استیکر، تقدیرنامه 
یا پاداش دیگری که برایشان ارزشمند است بدهید.

پایان درس �
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تعریف: افرادی که تصمیم می گیرند کسی که می خواهند مقرص جلوه دهند یا مجازات کنند را به شیوه خودشان 82

محاکمه کنند. این کار بدون رعایت حقوق برش یا احرتام به حقیقت انجام می گیرد. 

توضیح کامل
گروهی از مردم که تصمیم می گیرند کسی که می خواهند به مجازات برسانند را در دادگاه غیررسمی خاص   .۱

خود محاکمه کنند. این کار بدون رعایت حقوق برش انجام می گیرد.

   مثال: زندانیانی که تصمیم می گیرند یک زندانی دیگر را برای اشتباهی که از نظر آنها مرتکب شده مجازات 
کنند. این زندانیان دادگاه خاص خود را برگزار کرده و در مورد مجازات مجرم که در واقع ممکن است بی گناه 

باشد تصمیم گیری می منایند.

   این دادگاه ها اصول قانون و عدالت را نادیده می گیرند و خواستار مجازات های ناعادالنه هستند. اغلب تصمیم 
قبل از تشکیل دادگاه گرفته شده است.

این اصطالح ممکن است برای توصیف هر دادگاهی که متقلب و فریبکار است و در آن اصول قانون   .۲
و عدالت نادیده گرفته می شود یا وقتی یک دادگاه قضاوتی ارائه می دهد که به نظر می رسد از قبل 

تصمیم گیری شده استفاده شود.

   ریشه: دادگاه منایشی یا کانگورویی (در زبان انگلیسی) اصطالحی عامیانه است که منشأ نامشخصی دارد. تصور 
می رود که این اصطالح در ایاالت متحده، زمانی که قاضی های پیشگام برای برگزاری دادگاه ها از شهری به 
شهر دیگر می رفتند، شکل گرفته باشد. آنها توسط اهالی شهرها استخدام می شدند. این »جهش ها« از شهری 

به شهر دیگر ایده کانگورو را شکل داد.

دادگاه منایشی

™
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83 دستورالعمل: نام دانش آموزانی که قطعه منایشی محاکمه را بازی می کنند در فرم بنویسید. این به شام 
کمک می کند منایش خود را ترتیب دهید.

قاضی:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ مأمور پلیس:

______________________________________________________________________ متهم:

_______________________________________________________________ قربانی )اختیاری(:

_________________________________________________________________ وکیل )متهم(:

_________________________________________________________________ وکیل )شاکی(: 

______________________________________________________________________ شاهد:

______________________________________________________________________ شاهد:

_________________________ عضو هیئت منصفه:________________________ عضو هیئت منصفه:

_________________________ عضو هیئت منصفه:________________________ عضو هیئت منصفه:

_________________________ عضو هیئت منصفه:________________________ عضو هیئت منصفه:

_________________________ عضو هیئت منصفه:________________________ عضو هیئت منصفه:
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هدف: 84
کمک به دانش آموزان در آگاه شدن از ماده ۱۲ تا ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق برش.

مواد آموزشی: 
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

• آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« (دی وی دی)	

جزوه ها و فرم ها:
• ندارد	

زمان:
۱۰ دقیقه ۱. جلب کننده توجه   

۲.  واژگان کلیدی را معنی کنید، حقوق برش ۱۲ تا ۱۸ را یاد  
۲۳ دقیقه بگیرید و آگهی خدمات عمومی هر یک را منایش دهید 

۱۵ دقیقه ۳. فعالیت   

   مجموع مدت زمان:    48 دقیقه

ماده 12 تا 18 حقوق برش 
درس ششم: راهنامی معلم
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ماده ۱۲ تا ۱۸ حقوق برش 

85

 رشب قوقح 18 ات 12 هدام

آماده سازی های معلم:
•  ماده ۱۲ تا ۱۸ حقوق برش را در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ و در نسخه مرشوح آخر کتابچه بخوانید. 	

هنگام خواندن نسخه مرشوح، از یک واژه نامه خوب برای معنی کردن هر واژه ای که از معنی آن مطمنئ 
نیستید استفاده کنید. 

• دستگاه پخش دی وی دی یا یک کامپیوتر که قابلیت پخش دی وی دی دارد را آماده سازید.	

توصیه ها: 
•  اینها برخی سؤاالتی است که شام می توانید بپرسید تا مطمنئ شوید دانش آموزان مواد آموزشی را درک 	

می کنند: این برای شام به چه معنا است؟ آیا تا به حال این را مشاهده کرده اید؟ آیا مثالی به ذهنتان 
می رسد؟ این چطور می تواند اتفاق بیافتد؟ 

•  در صورت داشنت زمان کافی، داستان یک فرد برشدوست را از بخش »افراد برش دوست« بخوانید. ممکن است 	
بخواهید زندگینامه افراد برشدوست را در کتابخانه مدرسه یا کتابخانه عمومی یافته و در کالس درس نشان 

دهید. دانش آموزان را تشویق کنید آنها را به منظور رسگرمی و لذت بردن بخوانند. 

•  در درس نهم، دانش آموزان آثار رسگرم کننده یا هرنی خلق می کنند تا در برنامه منایشی حقوق برش به منایش 	
بگذارند. در درس دهم آنها خالقیت خود را به منایش می گذارند. در نظر داشته باشید که برای برنامه 
منایشی از میهامنان و مخاطبین دعوت به عمل آورید. مخاطبین می توانند افراد مهم و رسشناس محلی، 
باشگاه های محلی، گروه های ساملندان، کالسی دیگر، مدیر و کارکنان مدرسه و پدر و مادرها باشند. این 
کار اهمیت تالش های دانش آموزان را تأیید کرده و انگیزه و همچنین هیجان در آنها ایجاد می مناید. اگر 
میهامن و مخاطب دعوت می کنید، ممکن است بخواهید مدت زمان درس نهم را متدید کنید تا به دانش آموزان 
زمان بیشرتی برای کار روی برنامه منایشی بدهید تا آن را بهرت ارائه کنند. برنامه خود را معین کنید و سپس 

متاس گرفته یا دعوت نامه ارسال منایید.
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بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:

جلب کننده توجه )10 دقیقه(:
بپرسید: »ستون مشاوره چیست؟« از یک دانش آموز بخواهید آن را توضیح دهد. در صورت لزوم توضیح بیشرت ارائه 
دهید. (ستون یک مقاله ثابت در یک مجله یا روزنامه است که همیشه توسط یک شخص نوشته می شود یا همیشه 
در مورد یک موضوع کلی است، بنابراین ستون مشاوره ستونی است که در آن مردم نامه فرستاده و در مورد مشکالت 
شخصی خود درخواست مشاوره می کنند و همیشه پاسخ توسط یک نویسنده داده می شود—یا به ظاهر توسط 
یک نویسنده داده می شود. این نویسنده در یک حوزه خاص، مطلع، دانا یا کارشناس محسوب می شود. گزیده ای 
از این مشکالت همراه با پاسخ آنها به عنوان نامه منترش می شوند.) بپرسید: »چه کسی تا به حال یک ستون مشاوره 

خوانده است؟«

اگر منونه ای از ستون مشاوره را با خود به کالس آورده اید، آن را برای دانش آموزان بخوانید. 

به دانش آموزان بگویید آنها نویسنده ستون مشاوره دانا و مطلعی به نام خانم فاضل هستند. خانم فاضل نامه زیر 
را که یک درخواست کمک است دریافت منوده است. آن را برای دانش آموزان بخوانید.

خانم فاضل گرامی،  

برادر بزرگ من مخفیانه به اتاق من رفته و خاطرات مرا خوانده است. او نباید این کار را می کرد چون من اجازه   

نداده بودم. وقتی به او گفتم که می دانم او چه کرده، گفت دالیل خوبی برای کار خود دارد. او به من نگفت این دالیل به 

اصطالح خوب چه هستند. او همیشه فکر می کند متام کارهایی که انجام می دهد به صالح من است. من چه کاری می توانم 

انجام دهم؟

امضا،             
کسی که توسط برادر بزرگرت تحت نظر است       

۵ دقیقه به بچه ها وقت دهید تا مشاوره و نصیحت خود را بنویسند. آن را با »تحت نظر گرامی« آغاز و با »ارادمتند 
شام، خانم فاضل« به پایان برسانند. سپس کاغذها را جمع کرده و چند پاسخ را برای کالس بخوانید.

ماده 12 تا 18 حقوق برش 
درس ششم: طرح درس
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ماده ۱۲ تا ۱۸ حقوق برش 

87

 رشب قوقح 18 ات 12 هدام

حقوق برش شامره 12 )5 دقیقه(-واژگان:
حریم خصوصی: مصونیت از مورد مشاهده، دخالت یا توجه مخفیانه دیگران قرار گرفنت؛ مصونیت از مورد مشاهده، 

دخالت یا توجه اجباری و ناخواسته قرار گرفنت. مثال: حریم خصوصی من وقتی دخرت ساکن خانه روبرو به مدت دو 
ساعت با دوربین آشپزخانه مرا زیر نظر داشت شکسته شد. 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۲ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید، و این که هیچ کس نباید سعی کند نام نیک ما را لکه دار کند. 
از دانش آموزان بخواهید مثال بزنند. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. در صورت لزوم، معنی واژه »حق« را 

در واژه نامه مرور کنید. 

منایش:
حقوق برش شامره ۱۲ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

بحث و گفتگو:
غیبت و بدگویی چیست؟ (صحبت در مورد افراد دیگر و مسایل شخصی آنها بدون هیچ هدف مفیدی، وقتی که 
حضور ندارند، به خصوص استفاده از داده های کاذب یا ناقص برای رشمسار یا کوچک کردن آنها.) از بچه ها بخواهید 

مثال هایی بزنند از این که غیبت چگونه می تواند نام نیک دیگران را لکه دار کند. 

حقوق برش شامره 13 )3 دقیقه(-واژگان:
آزادانه: با آزادی؛ بدون مانع. مثال: او آزادانه به همه جا رفت و آمد می کند.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۳ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان سؤاالتی بپرسید.

منایش:
حقوق برش شامره ۱۳ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 14 )3 دقیقه(-واژگان:
برخورداری: بهره مند شدن. مثال: او با برخورداری از قدرت، اصالحاتی انجام داد.
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 با صدای بلند بخوانید:

حقوق برش شامره ۱۴ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 
حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان سؤاالتی بپرسید.

منایش:
حقوق برش شامره ۱۴ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 15 )3 دقیقه(-واژگان:
تابعیت: وضعیت شخص از جهت تعلق او به کشوری معین. مثال: از آنجا که او شهروند اسپانیا است، تابعیت 

اسپانیایی دارد.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۵ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. 

منایش:
حقوق برش شامره ۱۵ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 16 )3 دقیقه(-با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۶ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید.

منایش:
حقوق برش شامره ۱۶ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 17 )3 دقیقه(-با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۷ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. 

منایش:
حقوق برش شامره ۱۷ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.
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ماده ۱۲ تا ۱۸ حقوق برش 
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حقوق برش شامره 18 )3 دقیقه(-واژگان:
مذهب: اعتقاد به ماهیت روحانی انسان؛ مجموعه ای از اعتقادات و اعامل معنوی مربوط به علت، ماهیت و هدف 

جهان که به فرد کمک می کند مشکالت هستی را درک کرده و بر آنها غلبه مناید. مثال: بررسی مذهب های مختلف 
باعث شد او درک بهرتی از مردم پیدا کند. 

اندیشه: ایده ها، طرح ها، نظرات و تصور خالق. مثال: رهربان کشور به اندیشه های مردم خود احرتام گذاشتند.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۸ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. در صورت لزوم، معنی 
واژه »آزادانه« را در واژه نامه مرور کنید.

منایش:
حقوق برش شامره ۱۸ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

فعالیت )15 دقیقه(:
به دانش آموزان بگویید به کتابی که خوانده اند یا فیلمی که دیده اند و در آن یکی از حقوقی که مورد بحث قرار 
گرفت نقض شده است فکر کنند. از آنها بخواهید داستان را چنین بازگو کنند که چه می شد اگر شخصیتی که حقوقش 

پایامل شده، حقوق برش خود را شناخته یا یاد می گرفت.

این دستورالعمل ها را به آنها ارائه دهید: نام کتاب یا فیلم را بنویسید. در یک پاراگراف به طور خالصه بگویید 
داستان اصلی درباره چه بود. سپس یک پایان جدید یا یک صحنه محوری و تعیین کننده جدید برای آن کتاب یا 

فیلم بنویسید. 

به عنوان مثال، در داستان سیندرال، ناخواهری ها و نامادری او عالوه بر مواد دیگر حقوق برش، ماده ۱۲ حقوق برش 
(حق داشنت حریم خصوصی)، ماده ۱۳ (حق رفت و آمد و اقامت آزادانه) و ماده ۱۷ (حق مالکیت) را نقض منودند.  
دانش آموزان می توانند صحنه ای را بنویسند که در آن سیندرال می فهمد حقوقی دارد و بنابراین داستان تغییر 

می کند. چگونه تغییر می یابد؟ شخصیت ها چگونه تغییر می کنند؟ سیندرال در مورد حقوق خود چه می کند؟ 

چند دانش آموز را انتخاب کنید (هر تعداد که زمان اجازه می دهد) که داستان خود را با صدای بلند بخوانند. 

چالش دانش آموز )اختیاری(:
از دانش آموزان بخواهید ماده ۱۲ تا ۱۸ حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ را حفظ کنند. دانش آموزان 
باید بتوانند آنها را برای یک دانش آموز دیگر یا معلم از حفظ بخوانند. آنها باید یک مثال از آن حق را کشیده یا بیان 

کنند تا بهرت بتوانند آن را تجسم کرده و درک کنند.

پایان درس �

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   89 7/31/2015   7:25:59 PM



هدف:90
کمک به دانش آموزان در آگاه شدن از ماده ۱۹ تا ۲۵ اعالمیه جهانی حقوق برش و درک بهرت این که واقعیت از 

نظر دیگران چیست.

مواد آموزشی:
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

• آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« (دی وی دی)	

جزوه ها و فرم ها:
• ندارد	

زمان:
۱. جلب کننده توجه      ۵ دقیقه  

۲.  واژگان کلیدی را معنی کنید، حقوق برش ۱۹ تا ۲۵  
را یاد بگیرید و آگهی خدمات عمومی هر یک را منایش دهید    ۳۵ دقیقه

۳. فعالیت (این می تواند کوتاه تر شود—رجوع شود به »توصیه ها«)   ۲۵ دقیقه  

   مجموع مدت زمان:          65 دقیقه (دو جلسه کالس)

آماده سازی های معلم:
•  ماده ۱۹ تا ۲۵ حقوق برش را در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ و در نسخه مرشوح آخر کتابچه 	

بخوانید. هنگام خواندن نسخه مرشوح، از یک واژه نامه خوب برای معنی کردن هر واژه ای که از 
معنی آن مطمنئ نیستید استفاده کنید.

ماده 19 تا 25 حقوق برش 
درس هفتم: راهنامی معلم
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ماده ۱۹ تا ۲۵ حقوق برش 

91

 رشب قوقح 25 ات 19 هدام

• یک کرونومرت یا تایمر برای استفاده در بحث و گفتگو داشته باشید. 	

• دستگاه پخش دی وی دی یا یک کامپیوتر که قابلیت پخش دی وی دی دارد را آماده سازید.	

توصیه ها: 
•  به اولین حق مورد بحث در این درس، یعنی »آزادی در بیان آنچه می خواهید بگویید«، باید با دقت 	

بسیار بیشرتیپرداخته شود تا آنچه دانش آموزان می گویند مورد انتقاد قرار نگرفته یا اصالح نشود. رصفاً 
از دانش آموزان برای پاسخی که می دهند تشکر کرده و برای این که فکر خود را به زبان می آورند آنها 
را تحسین کنید، حتی اگر با آنها اختالف نظر دارید. بحث را در صورت لزوم با پرسیدن سؤاالت عمیق و 

متفکرانه و بدون هیچ گونه لحن انتقادی یا قضاوتی هدایت منایید. 

•  دانش آموزان عالقه زیادی به بحث و گفتگو دارند. جریان بحث و گفتگو در حدود ۳۰ دقیقه طول 	
می کشد، و این درس را کمی طوالنی تر از سایر درس ها می سازد. شام می توانید آن را مخترص منوده 
و زمان را با حذف رد ادعای حریف و نطق رسمی پایانی (مراحل ۹ تا ۱۱) کاهش دهید. اما در پایان به 
هر تیم یک دقیقه فرصت دهید بدون آماده سازی، یک رد ادعای حریف رسیع و یا نطق پایانی بگویند.  

•  دانش آموزان را تشویق کنید برای دفاع از موضع خود مثال بزنند. این یک بحث غیررسمی است، بنابراین 	
انتظار بیان اعداد و ارقام منی رود، اما می توانند بدون هیچ گونه تحقیق قبلی مثال هایی عنوان کنند.  

این رصفاً یک مترین برای نشان دادن آزادی بیان است. 

• اطالعات بیشرت در مورد مناظره کردن را می توان در http://debate uvm edu و debatabase org یافت  	

•  یک توپ ساحلی سبک وزن یا چند بادکنک به کالس آورده و پنهان سازید تا هنگام کار بر روی ماده ۲۴ (حق 	
اسرتاحت و تفریح) از آنها استفاده کنید. برای بازی، توپ و بادکنک ها را برای بچه ها پرتاب کنید. برای نشان 

دادن این ماده حقوق برش، اجازه دهید دانش آموزان چند دقیقه آنها را برای یکدیگر پرتاب کنند. 
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جلب کننده توجه )5 دقیقه(:
از این مترین برای جلب توجه دانش آموزان و مشارکت دادن آنها در درس استفاده منایید.  

به دانش آموزان بگویید گاهی اوقات مردم سعی می کنند دولت را متقاعد سازند قانونی وضع کند که کتاب های 
خاصی نباید در یک کتابخانه، در کتاب فروشی ها یا مدارس ارائه شوند. این افراد سانسورچی نامیده می شوند. 
سانسورچی ها بر این باور هستند که مردم را از ایده های اشتباه محافظت می کنند. سال ها پیش، دولت ها حتی 

کتاب هایی که فکر می کردند اشتباه هستند را به این امید که کسی قادر به خواندن آنها نباشد می سوزاندند. 

در سال ۲۱۳ پیش از میالد، یک حاکم چینی، شی هوانگ، متام نسخه های کتاب های کنفوسیوس، به جز یک نسخه از 
هر کدام که او در کتابخانه خود نگه داشته بود را سوزاند. کنفوسیوس یک فیلسوف (کسی که به تحقیق در مورد معنای 
زندگی، این که حقیقت واقعاً چیست، مسئله درست و غلط و دیگر سؤاالت در مورد زندگی می پردازد) و یک معلم بود 
که باور داشت مردم را می توان با افکار و ایده ها به انجام کار خوب هدایت کرد، نه با قدرت یک حاکم. کنفوسیوس 
عقیده داشت آموزش مهم ترین راه ایجاد یک جامعه خوب است. شی هوانگ از این نوع آموزش هراس داشت. او 
می ترسید اگر مردم صاحب دانش شوند، او نتواند آنها را کنرتل کند و قدرت خود را از دست بدهد. شی هوانگ 

منی خواست مردم زیاد بفهمند و از آنچه او انجام می داد انتقاد کنند، بنابراین او کتاب های کنفوسیوس را سوزاند. 

چه کسی فکر می کند سوزاندن کتاب فقط در زمان های بسیار قدیم اتفاق می افتاد؟ (بخواهید دست هایشان را 
باال بربند.)

اما در سال های نه چندان دور در دهه ۱۹۳۰ در ایاالت متحده، برخی از مسئوالن یک کتابخانه در سنت لوئیس، در 
ایالت میزوری، تصمیم گرفتند که یک رمان (کتاب داستانی) به نام خوشه های خشم نوشته جان استاینبک، بد است 

و متام نسخه های موجود در کتابخانه را سوزاندند. 

ماده 19 تا 25 حقوق برش 
درس هفتم: طرح درس
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از دانش آموزان بپرسید: »کدام یک از کتاب های زیر یا سوزانده شده یا از کتابخانه ها، مدارس و کتاب فروشی ها 
سانسور شده اند؟« (سانسور به معنای بررسی کتاب ها، سخرنانی ها، اخبار، فیلم ها، نامه ها و بسته های پستی، و 
غیره و دستور تغییر یا حذف آنها است، تا مردم نتوانند آنها را ببینند یا بشنوند، زیرا شخصی فکر می کند آنها مرض 

هستند.) به دانش آموزان بگویید اگر فکر می کنند کتابی سوزانده یا سانسور شده است دست خود را باال بربند.

• ماجراهای هاکلربی فین نوشته مارک تواین	

• تا ابد ... نوشته جودی بلوم	

• بخشنده نوشته لوییس لوری	

• هری پاتر(مجموعه) نوشته جی.کی. رولینگ	

• آشپزخانه شبانه نوشته موریس سنداک	

• مجموعه ترس و لرز نوشته آر ال استاین	

• چین و چروک در زمان نوشته مادلین ال انگل	

• هدر دو مادر دارد نوشته لسلی نیومن	

• والدو کجاست؟ نوشته مارتین هنفورد	

• هالووین ای بی سی نوشته ایو مریام	

• جیمز و هلوی غول پیکر نوشته رولد دال	

متام کتاب های فوق سوزانده یا سانسور شده اند. 

حقوق برش شامره 19 )5 دقیقه(-واژگان:
بیان: ابراز افکار یا احساسات از طریق کلامت گفتاری یا نوشتاری، هرن، فیلم، موسیقی، منایش و غیره. مثال: ماریا 

ایده های خود را خوب بیان می کرد، زیرا واژه های بسیاری را می دانست. 

قضاوت: توانایی نظر دادن در مورد چیزها؛ قدرت مقایسه و تصمیم گیری؛ درک. مثال: هر قانونی باید با درک و 

قضاوت پیاده شود. (این یک واژه کلیدی در بحث و گفتگوی زیر است.) 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۱۹ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید.
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بحث و گفتگو:
به دانش آموزان بگویید:

۱. برخی از طریق یافنت حقایق یا پرسیدن سؤال به منظور کسب اطالعات حقیقی تصمیم می گیرند.   

   برخی افراد با مشاهده کردن تصمیم می گیرند.

   برخی افراد در واقع تصمیامتشان را خودشان منی گیرند. بلکه تسلیم فشار وارده از جانب شخصی دیگر 
می شوند، حتی اگر از این موضوع راضی نباشند. 

   اگر کسی از شام خواست در مورد پیوسنت یا عدم پیوسنت به یک گروه تصمیم بگیرید، چگونه تصمیم 
می گیرید؟

۲.  اگر ما آزادیم آنچه می خواهیم را بگوییم، آیا می توانیم دروغ گفته یا شایعه پخش کنیم؟ (یک شایعه   
گزارش یا جمله ای می باشد که طوری گفته می شود گویی درست است، اما ممکن است نباشد.) حق 
شامره ۱۲ »حق داشنت حریم خصوصی« و »هیچ کس نباید سعی کند نام نیک ما را لکه دار کند« را 

مد نظر داشته باشید.

   از دانش آموزان بپرسید: »پس قضاوت چه می شود؟« (اشاره کنید به تعریف قضاوت در صفحه قبل) یا 
»قضاوت چگونه به این حق مربوط می شود؟« بخواهید چند مثال بزنند.

منایش:
حقوق برش شامره ۱۹ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 20 )5 دقیقه(-واژگان:
گردهامیی: دور هم جمع شدن مردم برای بحث در مورد یک هدف مشرتک یا کار بر روی آن؛ نشست مردم برای 

همکاری با یکدیگر یا برای به انجام رساندن چیزی. مثال: گردهامیی دوستان او در پارک برای راه اندازی یک باشگاه 
حقوق برش بود.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۰ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. 

بحث و گفتگو: 
چه کاری می توانید انجام دهید اگر کسی تالش می کند شام را مجبور به پیوسنت به یک گروه کند؟ دوست دارید به 

چه نوع گروهی تعلق داشته باشید؟

منایش:
حقوق برش شامره ۲۰ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.
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حقوق برش شامره 21 )5 دقیقه(-واژگان:
دموکراسی: شکلی از حکومت که در آن مردم کشور می توانند در چگونگی اداره کشور رشکت کرده و رأی دهند.  

مثال: در دموکراسی ما، افکار هر فرد به حساب می آید. 

حکومت: شخص یا اشخاص مجاز به اجرای قوانین؛ قدرت حاکم؛ دولت. مثال: حکومت ایاالت متحده در واشینگنت، 

دی. سی. مستقر است. 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۱ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید.

منایش:
حقوق برش شامره ۲۱ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 22 )5 دقیقه(-واژگان:
امنیت: احساس اطمینان یا در امان بودن؛ نگرانی نداشنت در مورد خطر، بقا یا این که چه خواهد شد. مثال: همه ما  

می خواهیم احساس امنیت کنیم که وقتی مسن تر شدیم می توانیم از خود مراقبت کنیم. 

اجتامعی: مربوط به زندگی کردن انسان ها با هم در یک گروه یا گروه ها؛ شیوه تعامل و همکاری مردم در گروه ها. 

مثال: مطالعات اجتامعی به مردم و شیوه زندگی آنها با هم می پردازد. 

امنیت اجتامعی: سیستمی که در آن دولت کمک مالی یا خدمات ارائه می دهد. این تضمین می کند که هر کسی که به 

جامعه خدمتی رسانده به هنگام نیاز، از لحاظ مواد غذایی، مراقبت های پزشکی، تحصیل، و غیره کمک دریافت کند، 
به ویژه اگر به علت ناتوانی (داشنت رشایطی که باعث می شود فرد قادر به انجام کاری نباشد، مانند بیامری، شکستگی 
استخوان، و غیره) یا سن باال دیگر قادر به کار کردن نباشد. مثال: امنیت اجتامعی می تواند به ما اطمینان خاطر دهد که 

در سنین باال اگر نیاز باشد کمک دریافت خواهیم کرد. 

استطاعت مالی: توانایی و قدرت مالی داشنت. مثال: استطاعت مالی برای خرید آن ماشین را دارم.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۲ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید.
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منایش:
حقوق برش شامره ۲۲ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 23 )5 دقیقه(-واژگان:
 اتحادیه صنفی: گروهی از کارگران که به یکدیگر می پیوندند تا رشایط را در رشکت هایی که کار می کنند بهرت کنند.  
یک اتحادیه صنفی ممکن است برای کسب دستمزد بهرت با رؤسای رشکت صحبت کند. به عنوان یک گروه متحد، 
آنها قدرت بیشرتی برای بهبود رشایط در رشکت خود دارند. صنف به معنی نوعی تجارت یا کسب و کار است که فرد 
دارد. اتحادیه یعنی با هم بودن به عنوان یک واحد برای دستیابی به یک هدف مشرتک. مثال: اتحادیه صنفی معلامن 

می تواند تضمین کند به همه معلامن یک میز برای کار داده شود. 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۳ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان سؤاالتی بپرسید.

منایش:
حقوق برش شامره ۲۳ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 24 )5 دقیقه(-با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۴ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. 

بحث و گفتگو: 
آیا ما حق داریم متاماً اسرتاحت و تفریح کنیم و هیچ کاری انجام ندهیم؟ اشاره کنید که ما حق اسرتاحت از کار را 
داریم. این بدان معنی نیست که ما بدون این که به جامعه و مردم پیرامون خود خدمت کنیم حق اسرتاحت و 

تفریح داریم. 

منایش:
حقوق برش شامره ۲۴ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 25 )5 دقیقه(-واژگان:
ناتوان: فردی که به شیوه معمول منی تواند حرکت، کار یا فعالیت کند؛ کسی که منی تواند برخی از وظایف اساسی 

روزانه را بدون مشکل انجام دهد. مثال: دخرت ناتوان با وجود این که روی صندلی چرخدار می نشیند، دانشجوی 
ممتاز کالس است و همه او را دوست دارند. 
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با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۵ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید.

منایش:
حقوق برش شامره ۲۵ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

فعالیت )25 دقیقه(-واژگان:
مناظره: یک بحث سازمان یافته در انظار عمومی؛ معموالً دو نفر یا دو تیم که هر کدام دیدگاه مخالفی در مورد 

یک ایده دارند به نوبت به مطرح کردن عقاید و نظرات خود می پردازند. مثال: مناظره پس از این که دو تیم با هم 
دست دادند آغاز گشت.

رد ادعای حریف: گفنت این که چیزی درست نیست یا حقیقت ندارد با ارائه حقایق یا دالیل قانع کننده. مثال: آن دخرت 

برای رد ادعای حریف حقایق بسیاری در دست داشت.

متعهد: اعتقاد راسخ داشنت به چیزی و مشتاق تالش در جهت آن بودن؛ زندگی خود را اختصاص دادن به چیزی. مثال: 

او خود را متعهد به بهبود و پیشربد حقوق برش در کشور خود می دانست. 

مناظره )با اسرتاتژی انتخاب نفر بعدی(:
۱.  توضیح دهید که مناظره به افراد اجازه می دهد افکار خود را بیان کنند. و راهی است برای بیان نظر   

خود در مأل عام. 

۲.  موضوع مناظره را بیان کنید: یک گروه کوچک از افراد نوع دوست و متعهد می توانند جهان را تغییر   
دهند. در واقع این تنها چیزی است که تاکنون موفق به انجام چنین کاری شده است. 

   (موضع مخالف چنین خواهد بود: ما باور نداریم که یک گروه کوچک از افراد نوع دوست و متعهد 
می توانند جهان را تغییر دهند.)

   موضوع این مناظره بر اساس نقل قول های مارگارت مید می باشد، یک انسان شناس (کسی که به مطالعه 
پیرشفت و فرهنگ انسان، به ویژه مطالعه تاریخی آن می پردازد) و نویسنده: »هرگز شک نکنید که یک 
گروه کوچک از شهروندان نوع دوست و متعهد می توانند جهان را تغییر دهند؛ در واقع این تنها چیزی 

است که تاکنون موفق به انجام چنین کاری شده است.« 

۳.  اجازه دهید پنج دانش آموز برای هر طرف مناظره نام نویسی کنند. »موافق« و »مخالف« را روی تخته   
بنویسید و اجازه دهید دانش آموزانی که مایل به مناظره هستند نام خود را زیر موضع انتخابی خود 
بنویسند. هر تیم باید یک نفر را به عنوان رسگروه خود تعیین کند. بقیه کالس مخاطبان رأی دهنده 

خواهند بود.
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۴.  قوانین را بیان کنید:  

• هیچ گونه اهانت و تحقیری نباید صورت گیرد	

• به هیچ وجه نباید حرف یکدیگر را قطع کنند	

• هنگام صحبت کردن دیگری هیچ حرف یا زمزمه ای نباید شنیده شود	

۵.  یکی از دانش آموزان مخاطب را به عنوان وقت نگه دار انتخاب کنید. وقت نگه دار در آخر کالس   
نشسته و وقتی زمان تقریباً رو به امتام است برای این که نشان دهد بیست ثانیه زمان باقی مانده دو 
مرتبه ۱۰ انگشت خود را باز و بسته می کند، برای نشان دادن این که ۱۰ ثانیه باقی مانده یک مرتبه 
۱۰ انگشت خود را باز و بسته می کند یا برای نشان دادن پنج ثانیه، پنج انگشت خود را باال می گیرد.  

۶. چند دقیقه به تیم ها فرصت دهید ایده های خود را جمع آوری کرده و برنامه خود را آماده کنند.   

۷.  از گروه موافق بخواهید اول رشوع کند و بدین طریق مناظره را آغاز منایید. هر تیم پنج دقیقه وقت   
دارد موضع خود را بیان کرده و مخاطبین را متقاعد سازد که دیدگاه آنها درست ترین دیدگاه می باشد.  

هر یک از اعضای تیم یک دقیقه وقت دارد به استدالل تیم خود کمک کند. 

۸.  رسگروه تیم با یک سخن مقدماتی در مورد موضوع و موضع تیم خود مناظره را رشوع می کند. او پیش   
از پایان یک دقیقه باید یکی دیگر از دانش آموزان را انتخاب کرده و به او اشاره کند. آن دانش آموز 
استدالل را از جایی که شخص قبلی صحبت خود را پایان داد ادامه می دهد. دانش آموزانی که مشتاق 
صحبت کردن هستند می توانند دست خود را باال برده تا انتخاب شوند. بدین شکل، سخنگوی فعلی 
می داند که چه کسی آماده است مناظره را ادامه دهد. اگر کسی قبالً صحبت کرده، تا زمانی که همه 

دانش آموزان تیم فرصت صحبت کردن نیافته اند منی تواند دوباره صحبت کند. 

۹.  پس از این که هر تیم پنج دقیقه صحبت کرد، یک دقیقه به آنها فرصت دهید تا رد ادعای حریف را   
آماده کنند. هر تیم می تواند دو دقیقه برای ارائه رد ادعا فرصت داشته باشد و تیم موافق باید اول 

رشوع کند. معموالً یک فرد رد ادعا را ارائه می دهد. 

۱۰. یک دقیقه دیگر به تیم ها فرصت دهید خود را برای جمع بندی و نطق پایانی آماده سازند.   

۱۱. هر تیم دو دقیقه وقت دارد جمع بندی خود را ارائه دهد و تیم موافق اول رشوع می کند.   

۱۲. زمانی که این کار به پایان رسید، مخاطبان به قانع کننده ترین تیم رأی خواهند داد.   

چالش دانش آموز )اختیاری(:
از دانش آموزان بخواهید ماده ۱۹ تا ۲۵ حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ را حفظ کنند. (الزم نیست 
توضیح زیر آنها را حفظ کنند.) دانش آموزان باید بتوانند آنها را برای یک دانش آموز دیگر یا معلم از حفظ بخوانند. 

شام می توانید به دانش آموزانی که این چالش ها را می پذیرند، منره اضافه تر، یک امتیاز ویژه، استیکر یا پاداشی 
که برایشان ارزشمند است بدهید.

پایان درس�
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99 هدف: 
کمک به دانش آموزان که ماده ۲۶ تا ۳۰ اعالمیه جهانی حقوق برش را یاد بگیرند و بفهمند برای بهره مند شدن 

دیگران از این حقوق چه کاری می توانند انجام دهند. 

مواد آموزشی:
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

• دی وی دی آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« 	

جزوه ها و فرم ها:
•  کارهایی که هر کسی می تواند برای حقوق برش انجام دهد (در بخش »کارهایی که هر کسی می تواند 	

انجام دهد« در صفحه ۱۳۵)

زمان:
۱. جلب کننده توجه   ۵ دقیقه  

۲.  واژگان کلیدی را معنی کنید، حقوق برش ۲۶ تا   
۳۰ دقیقه ۳۰ را یاد بگیرید و آگهی خدمات عمومی هر یک را منایش دهید  

۲۰ دقیقه ۳. نگارش   

   مجموع مدت زمان:    55 دقیقه

ماده 26 تا 30 حقوق برش
درس هشتم: راهنامی معلم
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آماده سازی های معلم:
•  ماده ۲۶ تا ۳۰ حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ و در نسخه مرشوح آخر کتابچه را بخوانید. 	

هنگام خواندن نسخه مرشوح، از یک واژه نامه خوب برای معنی کردن هر واژه ای که از معنی آن 
مطمنئ نیستید استفاده کنید. 

•  جزوه »کارهایی که هر کسی می تواند برای حقوق برش انجام دهد« را که در صفحه ۱۳۵ در بخشی با 	
همین نام می یابید را تکثیر منایید. 

توصیه ها: 
•  در این مرحله، دانش آموزان باید مشتاق نوشنت یک منت و انجام کاری در زمینه حقوق برش باشند. اگر 	

دانش آموزی چنین نیست، معلم باید به طور جداگانه با او صحبت کند، زیرا ممکن است دانش آموز 
چیزی را نفهمیده باشد و در آن زمینه نیاز به کمک داشته باشد.

•  حتی ساده ترین کارها را در نگارش »کاری که من انجام خواهم داد« (در طرح درس) بپذیرید. رصفاً 	
صحبت کردن با شخص دیگری در مورد حقوق برش نیز یک گام به جلو است.

•  پیشنهاد کنید که دانش آموزان یک باشگاه نوجوانان مدافع حقوق برش تشکیل دهند و با هم در زمینه 	
حقوق برش فعالیت کنند. پروژه های باشگاه می توانند آیتم هایی از »کارهایی که هر کسی می تواند برای 
حقوق برش انجام دهد« یا پروژه هایی از ابتکارات دانش آموزان را دربرگیرند. یا دانش آموزان می توانند 
برای باال بردن آگاهی از حقوق برش، بازی و مسابقه منایش دادن ویدیوی اتحاد برای هر تعداد از افرادی 
که ممکن است را ترتیب دهند. آنها می توانند ترانه اتحاد یا اعالمیه جهانی حقوق برش را به افراد یاد دهند 
و بحث و گفتگوهایی که منجر به تالش هایی در زمینه بهبود حقوق برش می گردند را آغاز کنند. وقتی 
آنها یک باشگاه تشکیل دادند، سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش را مطلع سازید، بدین ترتیب 

باشگاه می تواند حامیت کافی و مواد آموزشی برای فعالیت های خود را دریافت کند.
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101 بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:

جلب کننده توجه )5 دقیقه(:
از این مترین برای جلب توجه دانش آموزان و مشارکت دادن آنها در درس استفاده منایید. 

(un org/works :منبع) :به دانش آموزان نقشه ماداگاسکار و آفریقا را نشان دهید. سپس داستان زیر را بخوانید

لولونا از ماداگاسکار: لولونا تا سن ۳۰ سالگی سواد خواندن و نوشنت نداشت. او منی توانست به بستگان خود نامه بنویسد 

یا نامه های آنها را بخواند. کسب و کار ماهیگیری و ماهی فروشی او و شوهرش رضر می داد زیرا او ریاضیات منی دانست 
و منی توانست هزینه های خانه یا کسب و کار را مدیریت کند. 

سپس سازمان ملل متحد و گروهی به نام ماهومبی ماداگاسکار به هم پیوستند تا امکان تحصیل را برای لولونا و دیگر 
روستاییان در منطقه او فراهم آورند. 

لولونا منی توانست آن طور که می خواهد هر روز به مدرسه جدید برود، زیرا او دو بار در هفته ۲ ساعت و نیم راه 
را تا فیانارانسوا، شهری دور از روستای خودش ماروهارونا، پیاده طی می کرد. لولونا در فیانارانسوا، ماهی هایش 
را می فروخت و سپس غروب دو ساعت و نیم راه را تا خانه پیاده طی می کرد. با این وجود، او سخت کار کرد تا 
برنامه آموزشی بزرگساالن را به پایان برساند. این حدود دو ماه برای او زمان برد و در پایان او گفت: »زندگی من 

کامالً تغییر کرده است.« 

حال او از خواندن و نوشنت نامه به خانواده اش لذت می برد. وضعیت کسب و کار او و همچنین وضعیت هفتاد 
دوست و همسایه اش که هامن برنامه را با او گذراندند بسیار بهرت شده است. کل روستا تغییر کرده است.

در ماداگاسکار از هر ده کودک پنج نفر به کالس پنجم می رسند. بقیه یا اصالً به مدرسه منی روند یا پیش از 
یازده سالگی مدرسه را رها می کنند. بسیاری پس از یادگیری خواندن و نوشنت نام خود تحصیل را رها می کنند، زیرا 
پدر و مادرشان فکر می کنند حال به اندازه کافی سواد دارند. پدر و مادرها وقتی کودکانشان خواندن و نوشنت نام 

خود را یاد گرفتند، از آنها می خواهند کار کنند تا همه افراد خانواده بتوانند غذا برای خوردن داشته باشند. 

بیش از ۹۹۰ میلیون نفر در جهان قادر به خواندن نیستند. برای این که داده ای برای مقایسه در اختیار داشته باشید، 
جمعیت یونان در حدود ۱۱ میلیون، سوئیس حدود ۷ میلیون، ایاالت متحده ۳۰۰ میلیون و کره ۴۸ میلیون جمعیت 

دارد. بنابراین ۹۹۰ میلیون بیش از مجموع جمعیت بسیاری از کشورها می باشد. این رقم تکان دهنده است. 

ماده 26 تا 30 حقوق برش
درس هشتم: طرح درس
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102

در مناطقی که افراد برای امرار معاش و زنده ماندن یا غلبه بر مشکالت، بسیار سخت تالش می کنند بسیاری از مردم 
احساس می کنند تحصیل برای دخرتان بی فایده است: بیسوادی در میان دخرتان روستای لولونا معمول بود. حال 
شوهر لولونا، راکوتازافی امانوئل، می گوید: »من بسیار افتخار می کنم که همرسم باسواد است.« در حال حارض آنها 
یک دخرتبچه دارند و راکوتازافی می گوید: »زنان باید تحصیل کنند. این برای خود آنها و فرزندانشان مهم است. همه 

فرزندان ما، رصفنظر از جنسیتشان (چه پرس و چه دخرت) به مدرسه خواهند رفت. 

پایان داستان�

بحث و گفتگو: 
گاهی اوقات با پرسشی به سادگی »نظر شام راجع به آن چیست؟« یک بحث جالب آغاز می گردد. این سؤال را مطرح 

کنید و تا جایی که زمان اجازه می دهد و دانش آموزان عالقه مند هستند، از تعدادی از آنها بخواهید پاسخ دهند.

حقوق برش شامره 26 )6 دقیقه(-واژگان:
تحصیل: کسب دانش و توانایی، معموالً از طریق آموزش و یادگیری، به ویژه در مدرسه یا محلی مشابه. مثال: تحصیل 

زمانی بسیار باارزش است که ما آموخته های خود را به کار می گیریم.

تحصیالت ابتدایی: در تعدادی از کشورها، این به معنی پایه ای ترین تحصیالت از کودکستان تا کالس ششم است. سن 

معمول آن، پنج سال تا یازده یا دوازده سال می باشد. مثال: تحصیالت ابتدایی خواندن و نوشنت و جمع و تفریق را 
دربرمی گیرد.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۶ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. درک و فهم دانش آموزان را بسنجید. 

بحث و گفتگو: 
چرا بخشی از این ماده حقوق برش این است که پدر و مادر می توانند نوع آموزشی که ما دریافت می کنیم را 

انتخاب کنند؟

آیا شام می توانید چیزهایی که خودتان می خواهید را نیز یاد بگیرید؟

شام چه چیزی می خواهید یاد بگیرید؟ (اجازه ندهید دانش آموزان بگویند چه چیزی را منی خواهند یاد بگیرند.  
بحث را مثبت نگه دارید.)

منایش:
حقوق برش شامره ۲۶ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.
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حقوق برش شامره 27 )6 دقیقه(-واژگان:
فرهنگ: هرن، موسیقی، ادبیات (آثار مکتوب خالق و باارزش یک جامعه)، ایده ها، پیرشفت های علمی و دیگر 

آفرینش ها و آثار یک فرد یا مردم به طور کلی. مثال: من به فرهنگ کشور خودم افتخار می کنم. 

حق تکثیر: حق قانونی مبنی بر این که تنها کسی هستید که حق دارید یک منت نوشته شده، یک نقاشی، مجسمه، عکس، 

موسیقی یا یک آفرینش هرنی دیگر را کپی یا تکثیر کنید. اگر شام آن را خلق کرده اید، پس متعلق به شام است، مگر 
این که شام به شخص دیگری اجازه دهید آن را کپی یا تکثیر کند. مثال: حق تکثیر شام را در برابر کسانی که آهنگتان 

را کپی کرده و برای کسب درآمد می فروشند محافظت می کند.

رسقت ادبی: استفاده از اثر فردی دیگر یا تکثیر آن بدون اجازه او به منظور کسب درآمد (غیرقانونی). مثال: او به 

جرم رسقت ادبی دستگیر شد.  

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۷ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان سؤاالتی بپرسید. 

منایش عملی:
از دانش آموزان بخواهید یک کتاب را باز کنند و مناد حق تکثیر یا کپی رایت را بیابند. این مناد معموالً به همراه 

اطالعات مربوط به نارش در یکی از صفحات آغازین می آید. 

بحث و گفتگو: 
آیا این عادالنه است که اثر کسی را بردارید و از آن برای خودتان درآمد کسب کنید؟ چرا بله یا چرا خیر؟

آیا این عادالنه است که بدون پرداخت هزینه یا کسب اجازه، از آثار دیگران استفاده کنیم؟ 

اگر کسی یک کپی از اثر شخص دیگری (مانند یک سی دی موسیقی) را به شام ارائه دهد و شام بدانید که برای آن 
هزینه ای پرداخت نکرده، اما آن را با قیمت بسیار پایین ارائه دهد، چطور. آیا او یک دزد است؟ (پاسخ باید بله 

باشد.) شام چه می کنید؟

فکر می کنید چرا این نسخه های غیرقانونی را »نسخه رسقت شده« می نامند؟ سارقان چه می کنند؟ (آنها چیزهای 
باارزش افراد دیگر را به رسقت می برند.)

منایش:
حقوق برش شامره ۲۷ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.
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رشب قوقح 30 ات 26 هدام

حقوق برش شامره 28 )5 دقیقه( -واژگان:
 آزاد: کسی که می تواند آنطور که می خواهد عمل یا فکر کند؛ تحت کنرتل ناخواسته دیگری نبودن. مثال: ما زمانی 
آزاد هستیم که در مورد شغل خود، تحصیل، مراقبت از بدن خود و این که به چه مذهبی اعتقاد داشته باشیم یا 

نداشته باشیم از حق انتخاب برخوردار باشیم.

نظم: رشایطی صلح آمیز که در آن مردم از قوانین اطاعت کرده و به یکدیگر احرتام می گذارند. مثال: هنگامی که در 

شهر ما نظم برقرار است، می توانیم بدون نگرانی رفت و آمد کنیم. 

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۸ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان سؤاالتی بپرسید.

منایش:
حقوق برش شامره ۲۸ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 29 )10 دقیقه(-واژگان:
مسئولیت: حارض به عهده دار شدن کاری برای این که چیزی اتفاق بیافتد؛ پذیرش این که باعث چیزی هستیم و به 

پرداخنت به آن ادامه دهیم. مثال: او مسئولیت آموزش حقوق برش به دیگران را به عهده گرفت.

وظیفه: یک تعهد اخالقی یا حقوقی؛ یک مسئولیت. مثال: من وظیفه دارم به پدر و مادرم کمک کنم.

با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۲۹ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

حتامً معنی این حق را به طور کامل توضیح دهید. برای سنجش درک و فهم دانش آموزان سؤاالتی بپرسید.

بحث و گفتگو:
کپی های جزوه »کارهایی که هر کسی می تواند برای حقوق برش انجام دهد« را بین بچه ها توزیع کنید. بپرسید: »چگونه 
می توانید از حقوق و آزادی های فرد دیگری حامیت کنید؟« اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان مثال های واقعی 
بزنند. اگر مثال های آنها مربوط به آینده دور هستند یا »وقتی که من رئيس جمهور دنیا هستم...«، رصفاً تشکر کنید 
و بخواهید مثال هایی از آنچه در حال حارض می توانند انجام دهند بزنند. متام پاسخ ها را روی تخته بنویسید. 

دانش آموزان را ترغیب کنید ایده های جدید را در جزوه هایشان بنویسند.
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منایش:
حقوق برش شامره ۲۹ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

حقوق برش شامره 30 )3 دقیقه(-با صدای بلند بخوانید:
حقوق برش شامره ۳۰ در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 

اگر دانش آموزان به راحتی این را درک می کنند، فقط آن را بخوانید. معموالً توضیحی الزم نیست.

منایش:
حقوق برش شامره ۳۰ از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را منایش دهید.

نگارش )20 دقیقه(:
»کاری که من انجام خواهم داد: بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق برش برای خودم و دیگران.« این نگارش باید شامل 
این موارد باشد: ۱) اهمیت حقوق برش، ۲) دانش آموز چه اقدامات خاصی برای بهبود وضعیت حقوق برش در هر 
بخشی از زندگی (خانواده، مدرسه، زمین بازی، محله، باشگاه، کشورش، جهان، و غیره) انجام خواهد داد، ۳) دانش آموز 

به چه کسی کمک خواهد کرد و ۴) انتظار چه نتایجی را دارد. 

توجه: بچه ها را از طرح درس بعدی مطلع سازید. این کمک خواهد کرد از قبل ایده هایی در ذهنشان شکل بگیرد. 

چالش دانش آموز )اختیاری(:
از دانش آموزان بخواهید ماده ۲۶ تا ۳۰ حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ را حفظ کنند. دانش آموزان 

باید بتوانند آنها را برای یک دانش آموز دیگر یا معلم از حفظ بخوانند. 

شام می توانید به دانش آموزانی که این چالش ها را می پذیرند، منره اضافه تر، یک امتیاز ویژه، استیکر یا پاداشی 
که برایشان ارزشمند است بدهید.

پایان درس �
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هدف: 106
کمک به دانش آموزان تا با عهده دار شدن یک پروژه خالقانه، حقوق برش خود را بهرت درک کنند. این مترین مستلزم 

مشارکت آنها است و احساس مسئولیت آنها در قبال داده های حقوق برشی که یاد گرفته اند را افزایش می دهد.

 

مواد آموزشی: 
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

• اتحاد (دی وی دی)	

جزوه ها و فرم ها:
• ندارد	

زمان:
۵ دقیقه ۱. بحث و گفتگو    

۵ دقیقه ۲. واژگان کلیدی را معنی کنید    

۳. منایش و بحث و گفتگو در مورد اتحاد  ۱۰ دقیقه  

۴. فعالیت  ۳۰ دقیقه  

۵ دقیقه ۵. مرتب کردن محیط    

   مجموع مدت زمان:     55 دقیقه

پروژه های خالقانه حقوق برش
درس نهم: راهنامی معلم
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آماده سازی های معلم:
•  شام به چیزهایی مانند کاغذ رنگی، مداد و مداد رنگی نیاز دارید. اگر در مدرسه مجموعه لباس دارید، از 	

آنها برای قطعه های منایشی استفاده کنید. در صورت امکان خمیِر بازی تدارک ببینید.

• دستگاه پخش دی وی دی یا یک کامپیوتر که قابلیت پخش دی وی دی دارد را آماده سازید. 	

توصیه ها: 
•  گاهی اوقات دانش آموزان با ایده های خالقانه ای که به ذهنشان می رسد هیجان زده می شوند. به 	

آنها بگویید برای برنامه ریزی و ترتیب دادن پروژه خود، که می تواند شامل طرح اولیه برای اثر هرنی یا 
تعیین موضوع قطعه منایشی و انتخاب بازیگران باشد، حداکرث ۱۰ دقیقه وقت دارند. سپس پنج دقیقه 

مانده به مرتب کردن، به آنها اطالع دهید که پنج دقیقه بیشرت وقت ندارند. 

•  برای اجراها، شعرخوانی، خواندن داستان و چیزهایی مانند آن زمان تعیین کنید. متام این اجراها باید در 	
چارچوب زمانی درس بعدی شام جای بگیرند. هیچ کس منی خواهد به این دلیل که زمان به پایان رسیده 
نادیده گرفته شود. طرح درس بعدی ۴۰ دقیقه زمان به اجراها اختصاص می دهد. زمان خود را طبق آن 

تقسیم بندی کنید، مثالً پنج دقیقه برای هر اجرا در صورتی که هشت اجرا وجود داشته باشد. 

•  اگر زمان اجازه دهد، ممکن است بخواهید چندین جلسه از کالس را به این اختصاص دهید که دانش آموزان 	
آثار هرنی حقوق برش خلق کنند. 

•  ممکن است اگر دانش آموزان هنوز متام ۳۰ ماده حقوق برش را حفظ نکرده اند بخواهید به آنها پیشنهاد 	
کنید چنین کنند. فرصتی برای دانش آموزان فراهم آورید که در درس بعدی ۳۰ ماده حقوق برش را 
برای کالس از حفظ بخوانند. آنها می توانند یکی پس از دیگری به نوبت رشوع به خواندن کنند و هر 

دانش آموز یک یا دو حق را بخواند. 

•  هر یک از افراد برشدوستی که در بخش زندگینامه »افراد برشدوست« معرفی شده می تواند موضوع یک 	
پروژه خالقانه باشد. به عنوان مثال، یک قطعه منایشی در مورد شجاعت روبی بریجز می تواند آسان و 

جذاب باشد. 

•  اگر تاکنون میهامنان و مخاطبان برنامه منایشی را دعوت نکرده اید، هنوز زیاد دیر نشده است. می توانید 	
از یک کالس دیگر، مدیر و کارکنان مدرسه و/یا پدر و مادرها دعوت به عمل آورید. این کار به دانش آموزان 
نشان می دهد که برای تالش هایشان اهمیت قایل هستید و در آنها انگیزه و همچنین شور و هیجان 
ایجاد می کند. اگر قبالً دعوت نامه ها را برای میهامنان فرستاده اید، اکنون زمان خوبی برای یادآوری به 

آنها است. 

•  یک کالسور از آثار دانش آموزان تهیه منایید و از کاور مخصوص برای آنها استفاده کنید. نگارش ها، 	
نقاشی ها، عکس های فعالیت هایتان، سوگندنامه های اتحاد، و غیره را در آن قرار دهید. اگر آن را در 
برنامه منایشی آتی در معرض منایش قرار دهید یا مدتی در کالس درس به منایش بگذارید، دانش آموزان 

خوشحال خواهند شد. 
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109 بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه دهید:

بحث و گفتگو )5 دقیقه(:
از دانش آموزان بخواهید به کتابچه حقوق برش چه هستند؟ رجوع کنند. از آنها بپرسید: »حقوق برش مورد عالقه شام 

کدام است؟« بیشرت آنها در مورد پاسخ خود توضیح خواهند داد.

واژگان )5 دقیقه(:
پیام: منتقل ساخنت یک ایده یا تصویر به شخص دیگری به منظور این که آن را دریافت و درک کند. پیام می تواند با 

استفاده از صدا، نوشنت، اجرا، موسیقی، عکس و سایر شیوه های خالق یا عملی منتقل شود. مثال: وقتی من به نقاشی 
نگاه کردم، پیام هرنمند را دریافت و درک کردم. 

هرن: فرمی از بیان شامل خلق آثار که زیبایی و قدرت تخیل را دربردارد و به منظور انتقال ایده های جدید به شیوه 

خالق انجام می گیرد. مثال: هرن دنیای ما را زیبا و جذاب می سازد.

منایش و بحث و گفتگو )10 دقیقه(: 
موزیک ویدیوی اتحاد را منایش دهید. بپرسید: »آیا این هرن است؟ آیا پیامی در خود دارد؟«

فعالیت )30 دقیقه(:
دانش آموزان حقوق برش مورد عالقه خود را با استفاده از شیوه هرنی انتخابی خود به تصویر می کشند. کاغذ را 

دست به دست کرده تا دانش آموزان مقابل گزینه انتخابی، نام خود را بنویسند.

• کشیدن یک نقاشی. 	

• تهیه یک قطعه منایشی با دیگر دانش آموزان.	

• عکس گرفنت از یک صحنه که تجسم حقوق برش است.	

• ساخنت یک آهنگ.	

پروژه های خالقانه حقوق برش
درس نهم: طرح درس
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• نوشنت یک شعر.	

• نوشنت یک داستان.	

• ساخنت یک مجسمه گلی یا به تصویر کشیدن صحنه ای با استفاده از گل.	

• طراحی یک رقص.	

• ساخنت یک ویدیو.	

• خواندن ترانه اتحاد.	

• سایر موارد (شیوه های مختلف و ایده های دیگری می تواند وجود داشته باشد).	

به دانش آموزان یادآوری کنید زمانی که آنها آثار خود را منایش می دهند، قطعه منایشی را اجرا کرده یا ترانه اتحاد 
را می خوانند، میهامنانی حضور دارند پس بنابراین باید مترین داشته باشند. آنها می خواهند تأثیر خوبی بر جای 

بگذارند. 

به دانش آموزان بگویید همه آنها فرصت نشان دادن خالقیت خود را خواهند داشت. آنها می توانند در درس بعدی 
یا بعدتر، هرن خود را منایش داده، داستان ها یا ترانه های خود را بخوانند، و غیره. 

از دانش آموزان بخواهید آنچه می خواهند انجام دهند را تکمیل منایند و بر روی اجراها و قطعه های منایشی خود 
کار کنند به طوری که برای اجرا در حضور میهامنان و مخاطبان آماده باشند. 

مرتب کردن محیط )5 دقیقه(:
از دانش آموزان بخواهید کار خود را به پایان رسانده و محیط را مرتب کنند. 

چالش دانش آموز )اختیاری(:
از دانش آموزان بخواهید متام ۳۰ ماده حقوق برش در کتابچه حقوق برش چه هستند؟ را حفظ کنند. (الزم نیست 
توضیح زیر آنها را حفظ کنند.) دانش آموزان باید بتوانند آنها را برای یک دانش آموز دیگر یا معلم از حفظ بخوانند. 

(این رصفاً چالشی است برای دانش آموزانی که آنها را در طرح درس های پیشین حفظ نکرده اند.) 

شام می توانید به دانش آموزانی که این چالش ها را می پذیرند، منره اضافه تر، یک امتیاز ویژه، استیکر یا پاداشی 
که برایشان ارزشمند است بدهید.

پایان درس�
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111 هدف:
تدارک دیدن یک برنامه منایشی برای دانش آموزان به منظور به اشرتاک گذاشنت برداشت ها و ایده هایشان از حقوق 

برش. تقویت درک دانش آموز از ۳۰ ماده حقوق برش با مشاهده سخرنانی های همکالسی های خود. 

مواد آموزشی:
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

جزوه ها و فرم ها:
• مدرک ها (از youthforhumanrights org/downloads دانلود منایید)	

زمان: 
۱. آمادگی   ۵ دقیقه   

۴۰ دقیقه ۲. برنامه منایشی   

۱۰ دقیقه ۳. مدرک ها   

۴. مرتب کردن محیط   ۵ دقیقه  

   مجموع مدت زمان:    60 دقیقه

آماده سازی های معلم: 
•  چک کنید که مطمنئ شوید چه کسانی در مراسم حضور پیدا می کنند (افراد مهم و رسشناس، پدر و 	

مادرها، معلامن دیگر، و غیره). پیش بینی کنید برنامه منایشی را کجا برگزار می کنید که جا برای نشسنت 
متام میهامنان باشد. یک دوربین برای عکس گرفنت و ثبت اجراها با خود بیاورید. 

•  اختیاری: به یک قاب فروشی یا فروشگاه محصوالت هرنی بروید و درخواست کنید کادرهایی مشکی برای اثر 	

هرنی دانش آموزان به شام بدهند. (ترجیحاً مشکی، قهوه ای و رسمه ای. رجوع شود به توصیه های زیر.)

برنامه منایشی حقوق برش
درس دهم: راهنامی معلم
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راهنامی مربی نوجوانان مدافع حقوق برش

رشب قوقح یشیامن همانرب

• پدر و مادرها و مدیر و کارکنان مدرسه یا کالسی دیگر را دعوت کنید.	

• مدرک ها را به نام دانش آموزان و با امضای خودتان آماده سازید. 	

توصیه ها: 
•  اگر متام دانش آموزان ۳۰ ماده حقوق برش را حفظ هستند، از آنها بخواهید بایستند و آنها را یکصدا 	

بخوانند (یا می توانند به نوبت یکی پس از دیگری یک ماده حقوق برش را از حفظ بخوانند). آن را پرشور 
و نشاط و رسا سازید. آنها را تحسین کرده و به آنها تربیک بگویید. آنها توانسته اند با خوب آموخنت متام 

مواد حقوق برش، در مورد آنها صحبت کنند، آنها را رعایت کرده و بهرت پیاده سازند. 

•  اگر دانش آموزان قرار است ترانه اتحاد را بخوانند، از آنها بخواهید گروهی آن را مترین کرده تا زمانی که 	
بتوانند آن را به خوبی اجرا منایند. 

•  دانش آموزانی که قصد اجرای قطعه منایشی را دارند باید چند بار از اول تا آخر آن را مترین کنند تا آن 	
را روان و راحت ارائه دهند. 

•  اگر زمان اجازه می دهد، از هر دانش آموز بخواهید اثر هرنی خود را جلوی کالس آورده و به همه نشان 	
دهد. هر دانش آموز را ترغیب کنید اثر خود را به طور خالصه توضیح دهد. به منظور بهرت جلوه دادن 
اثرهای دو بعدی می توانید کادری روی آنها قرار دهید و آنها را باال بگیرید. اگر زمان کافی وجود ندارد 
که هر دانش آموز نقاشی خود را به گروه نشان دهد، یک میز برای منایش متام آثار هرنی فراهم آورید تا 

مخاطبین بتوانند آثار را ببینند. 

• اتحاد را برای مخاطبین خود منایش دهید.	

•  اگر در پایان با کمبود وقت مواجه شدید، می توانید به جای این که دانش آموزان را تک تک برای دریافت 	
مدرک صدا کنید به صورت گروهی این کار را انجام دهید. 
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برنامه منایشی حقوق برش
درس دهم: طرح درس

این درس برنامه منایشی آثار دانش آموزان است که در درس آخر خلق کرده اند. آنها فرصتی خواهند یافت که 
کارهای خود را نشان دهند، اجرا کرده یا از حفظ بخوانند. 

آماده سازی دانش آموزان )5 دقیقه(:
در صورت لزوم، به دانش آموزان برای آماده کردن و چیدن کارهایشان، مترین خواندن داستان ها یا شعرها و هر گونه 

آماده سازی دیگر پنج دقیقه وقت دهید. 

برنامه منایشی دانش آموزان )40 دقیقه(:
به میهامنان خوش آمد بگویید و کمی در مورد برنامه حقوق برش و درس هایی که آموزش داده اید برایشان صحبت کنید. 

 به نوبت هر دانش آموز یا هر گروه از دانش آموزان را صدا کرده تا کارهای خود را نشان دهند. 

توجه: اگر برخی از دانش آموزان ۳۰ ماده حقوق برش را حفظ کرده اند، به طور پراکنده از آنها بخواهید آن حقوق را 

برای کالس از حفظ بخوانند. به عبارت دیگر، از دانش آموز الف بخواهید نقاشی خود را نشان دهد، دانش آموز ب 
شعر خود را بخواند، بعد دانش آموز ج ۳۰ ماده حقوق برش را از حفظ بخواند، پس از آن دانش آموز د، ه، و، و 
دانش آموز ز قطعه منایشی خود را اجرا کنند، و سپس دانش آموز ح ترانه خود را بخواند، پس از آن از دانش آموز ط 
بخواهید ۳۰ ماده حقوق برش را از حفظ بخواند و غیره. این کار باعث تقویت درک دانش آموزان و مخاطبین از ۳۰ 

ماده حقوق برش می شود.

مدرک ها )10 دقیقه(:
این یک جشن فارغ التحصیلی کوچک و مخترص برای دانش آموزان است. آن را باشکوه و با افتخار برگزار کنید. 
دانش آموزان را فراخوانده، به خاطر موفقیت ها و دستاوردهایشان و برای کمکی که اکنون می توانند در زمینه 

حقوق برش ارائه دهند به آنها تربیک بگویید و مدرک پایان دوره را به آنها اهدا منایید. 

مرتب کردن محیط (۵ دقیقه):

از دانش آموزان بخواهید کار خود را به پایان رسانده و محیط را مرتب کنند. 

پایان درس�
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کاربرد موفق حقوق برش
درس یازدهم: راهنامی معلم

هدف: 
جمع آوری بازخورد برای ارزیابی موفقیت بخش مطالعه مواد حقوق برش و تحسین دانش آموزان برای تبدیل شدن 

به حامیان آگاه و فعال حقوق برش.

مواد آموزشی: 
• کتابچه حقوق برش چه هستند؟ 	

•  فیلم تاریخچه حقوق برش	

جزوه ها و فرم ها: 
• یادگیری اتحاد داشنت—موفقیت (رجوع شود به »موفقیت« در صفحه ۱۳۹ یا از 	

youthforhumanrights org/downloads دانلود شود.)

• پرسشنامه دانش آموز (رجوع شود به »پیش از رشوع« در صفحه ۱۵)	

زمان:
۱۰ دقیقه ۱. فیلم تاریخچه حقوق برش   

۱۵ دقیقه ۲. بحث و گفتگو   

۳. تعریف واژگان    ۵ دقیقه  

۱۵ دقیقه ۴. نگارش   

۱۰ دقیقه ۵. پرسشنامه   

   مجموع مدت زمان:    55 دقیقه
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رشب قوقح قفوم دربراک

آماده سازی های معلم: 
• جزوه ها را تکثیر کنید. 	

توصیه ها:  
•  از یک دانش آموز بخواهید سؤاالت قسمت نگارش را روی تخته بنویسد تا دانش آموزان بتوانند در حین 	

نوشنت به آنها رجوع کنند. 

•  به مدت چند هفته پس از امتام این درس ها، گهگاهی در مورد حقوق برش به بحث و گفتگو بپردازید. 	
دریابید دانش آموزان کدام مواد حقوق برش را پیرامون خود مشاهده کرده اند، مورد استفاده قرار داده 
یا کاری در رابطه با آن انجام داده اند. سؤاالتی شبیه به آنهایی که در بخش بحث و گفتگوی این درس 

استفاده شده را بپرسید.

•  هنگامی که بخش مطالعه مواد حقوق برش به پایان رسید، ببینید کدام دانش آموزان در رفتار با دیگران 	
حقوق برش را ترویج می دهند، کدام دانش آموزان با صحبت در مورد حقوق برش دیگران را در این زمینه 
آگاه تر می سازند یا کدام از آنها برای بهبود وضعیت حقوق برش پروژه هایی را به عهده می گیرند. هنگامی 
که شام متوجه چنین رفتارهای قابل تحسینی شدید، آنچه اتفاق افتاده را نوشته و از طریق پست یا پست 
الکرتونیکی به سازمان نوجوانان مدافع حقوق برش ارسال منایید. این ممکن است در وب سایت سازمان 

نوجوانان مدافع حقوق برش قرار داده شود. به این دانش آموزان بگویید که به آنها افتخار می کنید.

•  نتایج بخش مطالعه مواد حقوق برش را به مدیران و کارکنان مدرسه و همکاران خود نشان دهید و آنها را 	
تشویق کنید این برنامه را در کالس های خود یا در حوزه اختیارات خود به اجرا درآورند.
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کاربرد موفق حقوق برش
درس یازدهم: طرح درس

این درس، بخِش مطالعه مواد حقوق برش چه هستند؟ را تکمیل می کند. بخش های طرح درس را به ترتیب زیر ارائه 
دهید.

منایش )10 دقیقه(:
یک بار دیگر تاریخچه حقوق برش را منایش دهید. این بار معنی آن برای دانش آموزان حتی بیشرت هم خواهد شد.  
اگرچه دفاع از حقوق برش موضوعی مادام العمر است، اما تاریخچه حقوق برش حال که مجدداً در پایان منایش داده 

می شود این درس ها را به یک نتیجه گیری مناسب و شایسته می رساند. 

بحث و گفتگو )15 دقیقه(:
از دانش آموزان بپرسید آیا از آغاز بخش مطالعه مواد حقوق برش تاکنون، موردی از نقض حقوق برش را در محله 

خود، در زمین بازی، در تلویزیون، و غیره مشاهده کرده اند. 

بپرسید از وقتی مشغول یادگیری این درس ها شده اند آیا فرصتی پیش آمده به کسی در زمینه حقوق برش کمک کنند. 

بپرسید آیا کسی به دلیل آگاهی از حقوق برش خود، قادر بوده به وضعیتی بهرت رسیدگی کند. 

بپرسید آیا در مورد حقوق برش با کسی به بحث و گفتگو پرداخته اند—پدر و مادرشان، دوستان، غریبه ها، همسایه ها، و 
غیره. از آنها بخواهید بحث و گفتگو و نتیجه آن را رشح دهند. آیا آنها از آن فرد چیزی آموختند؟ آیا آن فرد از دانش آموز 

چیزی آموخت؟ آیا آنها در مورد چیزی به توافق رسیدند؟

از آنها بپرسید کدام بخش از درس های حقوق برش را بیشرت دوست داشتند.

واژگان )5 دقیقه(:
موفقیت: نتیجه خوب؛ پایان خوب پس از تالش برای چیزی؛ داشنت حس پیروزی یا کامیابی. مثال: او در تالش برای 

شنا کردن کل طول یک استخر موفقیت قابل توجهی کسب منود. 
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رشب قوقح قفوم دربراک

نگارش )15 دقیقه(:
فرم »یادگیری اتحاد داشنت—موفقیت!« را توزیع منایید. از دانش آموزان بخواهید یک منت کوتاه بنویسند. آنها باید 
حداقل سه سؤال از سؤاالت زیر را برای پاسخگویی انتخاب کرده و یک پاراگراف در مورد هر یک بنویسند: چه 
چیزی را در یادگیری حقوق برش خود دوست داشتید؟ به چه ایده جدیدی دست یافتید؟ آیا موردی از نقض حقوق برش را 
مشاهده کردید؟ آیا به کسی در رابطه با حقوق برش کمک کردید؟ آیا چون حقوق برش خود را می دانستید بهرت قادر به 
کنرتل وضعیتی بودید؟ آیا شام در مورد حقوق برش با کسی صحبت کردید و چه گفتید؟ در نتیجه این درس های حقوق 
برش چه چیزی برای شام تغییر کرده است؟ نگارش باید با این پاراگراف به پایان برسد که دانش آموز می خواهد آنچه 

که آموخته است را با چه کسی به اشرتاک بگذارد و چرا. 

پرسشنامه ارزیابی پس از آموزش )10 دقیقه(:
به دانش آموزان بگویید که در حال توزیع هامن پرسشنامه ای هستید که در ابتدای آموزش به آنها داده شد. از دانش آموزان 
بخواهید به سؤاالت به بهرتین شکلی که می توانند پاسخ دهند. این یک امتحان نیست. رصفاً برای این است که دریابید 

اکنون چقدر می دانند. 

پایان درس�
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121 گاهی اوقات جنبش های بسیار عظیم برشدوستانه آغاز ساده ای داشته اند. محمد یونس به عنوان فرزند یک پدر و 
مادر ثرومتند در بنگالدش، کمک به مردم فقیر را از مادر خود آموخت. او از رهرب پرسان پیشاهنگ، کوازی شهیب، 

ارزش دوستان خوب، رهربی، عضوی از گروه بودن، مستقل فکر کردن و سختکوشی را فراگرفت. 

او سخت درس خواند و بورس تحصیلی دانشگاه فاندرویلت واقع در نشویل ایالت تنسی را دریافت کرد، جایی که او 
مدرک دکرتای اقتصاد خود را گرفت. هنگامی که او به بنگالدش بازگشت و رشوع به تدریس اقتصاد در دانشگاه کرد، 
پی برد که ایده هایی که آموخته بود و به دانشجویان خود تدریس می کرد به مردم فقیر کشورش کمک نخواهند کرد. 

در سال ۱۹۷۴، زمانی که قحطی بیش از یک میلیون نفر را در بنگالدش از بین برد، دکرت یونس تصمیم گرفت برای 
کشف این که چه می تواند انجام دهد به روستاهای فقیر سفر کند. در کنار جاده او یک زن بسیار فقیر ۲۱ ساله 
به نام سوفیا بیگم را دید که سبدهایی از نوار بامبو می بافت. هنگامی که با او صحبت کرد، پی برد که او برای خرید 
بامبو مجبور به قرض گرفنت پول از تاجر ثرومتندی بود که سبدهای او را پس از بافته شدن می خرید. تاجر در قبال 

پولی که به او قرض می داد سود زیادی از او می گرفت—تا ده سنت برای هر دالر در هفته. 

او پس از به پایان رساندن کار خود و خرید بامبوی بیشرت و بازگرداندن پولی که قرض گرفته بود، فقط دو سنت در 
ازای یک سبد به دست می آورد. متام سود به آن تاجر تعلق می گرفت.

دکرت یونس متوجه شد که اگر این زن کمی پول داشت—دوازده دالر—می توانست خودش بامبو را به قیمت پایین تر 
بخرد، درآمد بیشرتی کسب کند و دیگر نیازی به آن تاجر حریص نداشته باشد. 

دکرت یونس این پول را از جیب خود به او قرض داد و اطمینان داشت که او آن را بازمی گرداند. دوستانش به او گفتند 
او دیگر هرگز پول خود را منی بیند. آنها فکر می کردند او فقط به امید کاذب پول خود را از دست داده است. اما 

مدتی بعد، زن متام آن پول را به او بازگرداند. 

زندگی او بهرت شده بود. مستقل تر شده بود و چندان فقیر نبود. او و خانواده اش در حال تغییر دادن رشایط خود 
بودند. رسانجام جای امیدی بود.

دکرت یونس زنان روستایی را به گروه های وام گیرنده تقسیم بندی کرد. در ابتدا این کار مشکلی بود. آنها بدون 
اطمینان داشنت از این که می توانند پول را پس دهند حارض به قرض گرفنت آن نبودند. اما وقتی یکی پس از دیگری 

رشوع به موفق شدن کردند، این ایده رواج یافت. 

معجزات پیاپی
دکرت محمد یونس
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دکرت یونس تالش منود بانک ها را متقاعد سازد این پروژه را تقبل کنند، اما آنها معتقد بودند که مردم فقیر قادر به 
بازپرداخت وام خود نخواهد بود و کار بانک ها تنها به دست آوردن پول است. وام شخصی دکرت یونس برای یک 
نفر جواب داد، اما برای کمک به یک روستا کافی نبود. او تصمیم گرفت یک بانک مستقل برای فقرا تأسیس کند، 

اما بانک ها این ایده را باور نداشتند. 

خوشبختانه او ابوملال عبداملحیط، که بعدها وزیر دارایی بنگالدش شد را مالقات کرد. آقای محیط به دکرت یونس 
کمک کرد بانک گرامین را در سال ۱۹۸۳ بر اساس این ایده که به فقیرترین فقرا می توان اعتامد کرده و »وام خرد« 
پرداخت کرد تأسیس مناید—وام هایی بسیار کوچک فقط در ازای قول فرد مبنی بر بازپرداخت وام. فشار عضوی از 

گروه وام گیرنده بودن، به تضمین شدن بازپرداخت پول کمک می کرد. 

در ابتدا دکرت یونس می خواست به مردان و زنان به تعداد مساوی وام دهد، اما متوجه شد که زنان وام را بهرت پس 
می دهند. در حال حارض ۹۴ درصد از مشرتیان این بانک زنان هستند. زنان پول را رصف حامیت از کل خانواده می کنند.  

بانک گرامین گسرتش یافته و در ۳۶۰۰۰ روستا در بنگالدش به فعالیت پرداخت و به مزارع برنج، مزارع پرورش 
ماهی، خانه سازی، تولید پارچه و دیگر کسب و کارهای کوچک وام خرد پرداخت منود. امروز این بانک یک نهاد 

بسیار موفق است.

به گفته دکرت یونس: »این فقرا نیستند که قابل اعتامد نیستند، بلکه بانک ها هستند که شایسته اعتامد مردم نیستند.«

دکرت محمد یونس در کشور خود و در رسارس جهان برای فقرا یک قهرمان واقعی است. تا حدی که در سال ۲۰۰۶ به 
او جایزه صلح نوبل اهدا شد.

قهرمانان با نگرِش »من راجع به این چه کاری می توانم انجام دهم؟« نه این که »آنها راجع به این چه کاری می توانند 
انجام دهند؟«، به قهرمان تبدیل می شوند.
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123 در ۱۴ نوامرب سال ۱۹۶۰، روبی بریجز شش ساله چند خیابان را از خانه خود تا مدرسه عمومی ویلیام فرانتس در 
نیواورلئان در ایالت لوئیزیانا راه رفت.

دوربین های تلویزیون او را دنبال کردند. 

مردم خشمگین با پالکاردهای توهین آمیز در دست، بر رس دخرت آفریقایی-آمریکایی که روبانی در موهایش داشت 
فریاد زدند، و تهدید کردند که به او صدمه می رسانند. 

رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، دوایت آیزنهاور، به مارشال های فدرال مسلح دستور داده بود جمعیت عصبانی 
را وقتی روبی به سمت مدرسه می رفت عقب نگه دارند. نه پلیس شهر و نه پلیس ایالتی کمکی منی کرد. مارشال ها 

برای این که جمعیت را تحت کنرتل نگه دارند مجبور بودند آنها را تهدید به دستگیری کنند. 

روبی چیزی منی گفت. او فقط هامنطور که مادرش گفته بود رس خود را باال گرفته و وارد مدرسه می شد. 

روبی یکی از چهار دخرت آفریقایی-آمریکایی بود که انجمن ملی پیرشفت رنگین پوستان (NAACP) برای امتحان لغو 
قانون قدیمی ایالتی لوئیزیانا که می گفت بچه های سفیدپوست و سیاه پوست باید به مدارس متفاوت بروند برگزیده 
شده بود. یک قاضی ایاالت متحده گفت که قانون لوئیزیانا در مورد فرستادن کودکان سیاه پوست و سفیدپوست به 
مدرسه های مختلف قوانین ایاالت متحده را نقض می کند. او قانون ایالتی ناعادالنه را لغو کرد، و در نتیجه به کودکان 
سیاه پوست و سفیدپوست اجازه داد در یک مدرسه حضور پیدا کنند. روبی نقش اولین فرزند آفریقایی-آمریکایی 

که در یک مدرسه متاماً سفیدپوست تحصیل کرد را پذیرفت.

اما قوانین مردم را تغییر منی دهند. خود مردم مردم را تغییر می دهند.

در سال اول، روبی تنها شاگرد کالس خود بود. ماه ها او تنها شاگرد مدرسه بود! مادران و پدران سفیدپوست 
منی خواستند فرزندانشان با یک دخرت سیاه پوست به یک مدرسه بروند و اجازه ندادند فرزندانشان با روبی در یک 

مدرسه باشند. 

او هیچ همبازی ای نداشت، هیچ کس نبود که با او درس بخواند، هیچ کس با او ناهار منی خورد، اما او به مدرسه می رفت 
و کار خود را با لبخند انجام می داد. او اجازه نداد خشم دیگران او را از انجام آنچه فکر می کرد درست است بازدارد. 

روبی خواندن و نوشنت را در یک کالس درس خالی در یک ساختامن خالی یاد گرفت. 

کوچک ترین قهرمان حقوق مدنی
روبی بریجز
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یک روز معلم او، خانم هرنی، دید روبی ایستاد و رو به جمعیت کرد. او فکر کرد روبی در حال گفنت چیزی به 
جمعیت است. روبی در پاسخ به سؤال خانم هرنی گفت: »من صحبت منی کردم، داشتم دعا می کردم... داشتم برای 

آنها دعا می کردم.«

روبی هر روز در راه مدرسه، پیش از رسیدن به جمعیتی که در حال فریاد زدن بودند، یک دعا کرده بود. در آن روز تا پیش 
از رسیدن به جمعیت فراموش کرده بود این کار را انجام دهد. مردم شگفت زده شدند وقتی روبی در پیاده رو ایستاد و 
دعای خود را با صدای بلند به زبان آورد، گویی هیچ کسی در آن اطراف وجود نداشت: »خدایا لطفاً سعی کن این مردم رو 
ببخشی. چون با وجود این که آن حرف های بد را می زنند، منی دانند که چه می کنند. بنابراین می توانی آنها را ببخشی، 

درست هامن کاری که با آن مردمی کردی که خیلی وقت پیش در مورد خودت چیزهای بدی می گفتند.«

پدر روبی یک رسایدار بود. مادر او شب ها پس از این که فرزندان خود را می خواباند در یک بانک زمین را متیز می کرد. 
با این که پدر و مادرش هر دو کار می کردند، خانواده روبی گاهی اوقات گرسنه می ماندند. مادر روبی فرزندان خود را از 
روزی که به دنیا آمده بودند هر یکشنبه به کلیسا می برد. او می خواست آنها از هامن ابتدا به خدا نزدیک باشند. روبی 
بسیار شجاع بود. او هر روز به مدرسه رفت، کار خود را انجام داد و هرگز شکایت نکرد. کل خانواده او دعا می کردند که 
توان گذر از هر گونه مشکلی که امکان داشت به دلیل تصمیم دادگاه پیش بیاید را داشته باشند. پدر و مادر او هر دو 

افتخار می کردند که روبی انتخاب شده تا تاریخ را بسازد. 

پس از چند ماه دو کودک سفیدپوست به مدرسه بازگشتند، و بعد از آن تعداد بیشرتی برگشتند. پدر و مادر آنها 
موافق نبودند که بودن یک دخرت سیاه پوست در مدرسه دلیل خوبی برای محروم ساخنت فرزندانشان از تحصیل باشد. 

سال بعد جمعیت عصبانی از تالش برای فراری دادن روبی از مدرسه دست کشیدند. روبی تحصیالت ابتدایی را در 
مدرسه فرانتس به پایان رساند و تا فارغ التحصیلی از دبیرستان ادامه داد. 

سال ها بعد مادر روبی به تجربیات دخرتش نگریست و گفت: »روبی ما به ما چیزهای زیادی آموخت. او کسی شد 
که به تغییر کشور کمک کرد. او بخشی از تاریخ شد، درست مانند ژنرال ها و رئیس جمهورها که بخشی از تاریخ 
هستند. آنها رهرب هستند و روبی هم چنین بود. او ما را از نفرت دور کرد و ما مردم سیاه پوست و سفیدپوست را 

به هم نزدیک تر ساخت تا یکدیگر را بشناسیم.«

داستان روبی بریجز در نقاشی نورمن راکول به نام مشکلی که همه ما با آن زندگی می کنیم و در کتاب رابرت کولز 
به نام داستان روبی بریجز به تصویر کشیده شد. او همچنین کتاب خود به نام از نگاه من را منترش ساخته است.

امروز روبی در بسیاری از مدارس و مراسم ها در رسارس کشور صحبت می کند تا داستان خود را تعریف کرده و 
پیام خود که ما باید بدون توجه به رنگ همه مردم را گرامی بداریم را به گوش مردم برساند. روبی بنیاد غیرانتفاعی 
روبی بریجز را برای گسرتش این باور که تعصب و نژادپرستی را می توان از طریق آموزش و الهام بخشیدن به کودکان 
حذف منود تأسیس کرد. او می گوید: »نژادپرستی بیامری بزرگساالن است و ما باید استفاده از کودکامنان برای شیوع 

آن را متوقف سازیم.«
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125 کاستاریکا (»ساحل غنی« در زبان اسپانیایی) در آمریکای مرکزی است، آن نوار باریکی از خشکی که اقیانوس آرام 
را از دریای کارائیب و شامل آمریکا را از جنوب آمریکا جدا می سازد. این خشکی مدت زمان زیادی کشوری آرام و 

بدون سابقه ای از برده داری بوده است.

در این رسزمین آرام بود که، در سال ۱۹۴۱، اسکار آریاس سانچز در یکی از ثرومتندترین خانواده های کشور که در 
کار کاشت و پرورش قهوه بودند متولد شد.

همسایه های کشور او کشورهای دیگر آمریکای مرکزی با سابقه ای طوالنی از آشفتگی—پاناما و نیکاراگوئه—و 
شامل نیکاراگوئه، السالوادور و هندوراس هستند. همینطور که اسکار در حال بزرگ شدن بود، راهزنان و اربابان مواد 

مخدر، انقالبیون و دیکتاتورها به طور مداوم این کشورهای همسایه را آشفته و ناامن می ساختند. 

اسکار دانش آموز بسیار خوبی بود. او از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به مطالعه اقتصاد و حقوق در دانشگاه 
کاستاریکا پرداخت و در سال ۱۹۶۶ فارغ التحصیل شد. او تحصیالت خود را در خارج از کشور ادامه داد و سه سال 
آتی را در انگلستان در دانشگاه اسکس و دانشکده اقتصاد لندن، جایی که مدرک دکرتای خود را دریافت منود، به 
تحصیل پرداخت. پایان نامه او تحت عنوان »گروه های فشار در کاستاریکا«، که در سال ۱۹۷۱ منترش شد، جایزه 

ملی مقاله را از آن خود کرد. 

به واسطه تحصیل و سفرهایش به خارج از کشور، عالقه او به سیاست و حقوق برش افزایش یافت. او به آمریکای 
مرکزی که هم فقیر و هم دچار آشفتگی بود بازگشت. او می دانست که مردم می توانند بهرتین منابع هر کشوری 
باشند، اگر توسعه و پیرشفت انسانی، تحصیل و دموکراسی تشویق شود و اگر کسی می توانست ارتش را متقاعد به 

متوقف ساخنت جنگ کند. 

دکرت آریاس سانچز رشوع به برنامه ریزی و تالش برای صلح کرد. در سال ۱۹۷۲، او وزیر برنامه ریزی و سیاست های 
اقتصادی کاستاریکا شد. او در سال ۱۹۷۸ مناینده مجلس شد و در سال ۱۹۸۱ دبیر کل حزب آزادی بخش ملی گردید.  

در سال ۱۹۸۶ او رئيس جمهور کاستاریکا شد.

به عنوان رئيس جمهور، او اغلب به تنهایی بیرون رفته و به نگرانی های مردم خود گوش فرامی داد. 

از هامن آغاز روشن بود که او نه تنها در پی این است که کشوری در صلح با خود را رهربی کند، بلکه می خواست 
یک فلسفه صلح و کرامت انسانی بنا نهد که جهان از آن پیروی مناید. او گفت: »مردمان کشور من افرادی غیرمسلح 
هستند که کودکانشان هرگز یک جنگنده یا یک تانک یا یک کشتی جنگی ندیده اند.« او این را نه یک نقطه ضعف 

پیام آور صلح
اسکار آریاس سانچز
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بلکه به عنوان یک مزیت می دید، زیرا او همچنین گفته بود »سالح ها خود به خود شلیک منی شوند. کسانی که 
امید خود را از دست داده اند آنها را شلیک می کنند.«

در حالی که جنگ رسارس مرزهای کشورش را فراگرفته بود، او سطح باالیی از انسانیت را حفظ می کرد. او گفت: 
»کشور من کشور معلامن است. بنابراین کشور صلح است.« »فرزندان ما کتاب در دست به اطراف می روند، نه 

تفنگ بر دوش.«

نیکاراگوئه، کشور همسایه، که توسط اتحاد جامهیر شوروی و کوبا حامیت می شد درگیر یک جنگ خونین با 
»ضد« شورشیانی بود که اکرثاً مخفیانه توسط دولت ایاالت متحده حامیت مالی می شدند. این درگیری مرز منی شناخت، 
جان بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر را در گوامتاال گرفته بود و خطر آن می رفت که با همین شدت به السالوادور نیز گسرتش یابد. 
با وجود موفقیت کاستاریکا در اجتناب از درگیری های مسلحانه، شورشیان نیکاراگوئه و السالوادور تهدید کرده بودند 
که در کاستاریکا اردو زده و جنگ را به درون مرزهای آن گسرتش می دهند. دکرت آریاس سانچز که محکم ایستاده بود، 

هر دو ارتش را عقب نگه داشته، و برای برقراری صلح در منطقه بسیار سخت تر تالش می منود. 

دکرت آریاس سانچز پس از پیروزی در انتخابات، در حالی که برای دوره ریاست جمهوری خود آماده می شد، به رسارس  
آمریکای مرکزی و جنوبی سفر کرد، و از رسان دولت خواست برای مراسم تحلیف در سن خوزه پایتخت کاستاریکا به 
او بپیوندند. در نتیجه، روزی که پست ریاست جمهوری را تحویل گرفت رؤسای جمهور نه کشور آمریکای التین با او 
بودند. در مالقات با آنها، او با تأکید بر این که متام کشورهای آمریکای مرکزی مستحق آزادی ها و تضمین های اجتامعی 
و اقتصادی یکسانی هستند که دموکراسی به همراه می آورد، خواستار توافق بر رس دفاع از دموکراسی و آزادی شد؛ 
و این که مردم هر کشوری، از طریق انتخابات آزاد و عادالنه، حق انتخاب نوع حکومتی که تصمیم می گیرند بهرتین 

است را دارند—و فقط اراده مردم می تواند عامل تعیین کننده باشد.

رئيس جمهور آریاس سانچز ناراحت بود که همکارانش نتوانسته بودند به یک توافق برسند، اما مالقات با او باعث شد 
آنها طور دیگری بیاندیشند. با توجه به تالش زیادی که فقط گرد هم آوردن این گروه ناهمگون نیاز داشت، بسیاری اگر 
در موقعیت مشابهی قرار می گرفتند یک قدم به عقب بازگشته یا حتی از تالش دست می کشیدند. اما رئیس جمهور 
آریاس سانچز این گونه نبود؛ او می دانست که گفتگوی چهره به چهره سالحی قدرمتندتر از هر تهدید، اسلحه یا ترفندی 
است—اما مستلزم شهامت بسیار بیشرتی می باشد. او در سال ۱۹۸۷ وقتی که طرح صلح آریاس را برای پایان دادن 
به بحران ارائه داد راهی برای رسیدن به توافق اولیه با دیگر رهربان آمریکای التین ابداع منود. بازگو کردن مزیت ها، 
آشکار ساخنت ایده های خود و شنیدن ایده های دیگران روزهای طوالنی بسیاری زمان برد. در پایان، متام نه کشور 

طرح را امضا کردند.

این تالش، احرتام رهربان و افراد برشدوست رسزمین هایی بسیار فراتر از خاک آمریکای مرکزی که زمانی خونین بود 
را به خود جلب منود. اندکی بعد در هامن سال ۱۹۸۷، رئیس جمهور آریاس سانچز جایزه صلح نوبل را برای برقراری 
صلح در آمریکای مرکزی دریافت منود. او هنگام دریافت این افتخار گفت: »پرس من اسکار فیلیپه... امروز هشت 
ساله است. من به او و از طریق او به متام فرزندان کشورم می گویم که ما هرگز به خشونت متوسل نخواهیم شد، 

ما هرگز از راه حل های نظامی برای مشکالت آمریکای مرکزی حامیت نخواهیم کرد.«

دکرت آریاس سانچز به رسارس جهان سفر کرده و پیام های حیاتی خود را به متام مردم رسانده است، و مهم ترین آنها 
این است: »صلح یک روند بی پایان است، و نتیجه تصمیم های بسیاری می باشد« و »امنیت برش مسئله کرامت 
انسان است. کودکی است که منی میرد، یک بیامری است که گسرتش پیدا نکرد، تنش قومی است که فوران نکرد، یک 

مخالف که رسکوب نشد، یک روح انسانی است که خرد نشد.«

اینها درس هایی هستند که ما می توانیم در شیوه برخوردمان با یکدیگر پیاده سازیم.
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127 مهانداس کارمچاند گاندی (۱۹۴۸-۱۸۶۹) رهرب تالش ملت هند در راه آزادی از بریتانیا بود که نزدیک به ۹۰ سال بر 
این کشور حکومت کرده بود. به خاطر قامتش، به او ماهامتا یعنی »روح بزرگ« می گفتند.

او در ۲ اکترب سال ۱۸۶۹ در پور بندر در کشور هند متولد شد. پدر او که یک رهرب محلی شناخته شده بود وقتی گاندی 
تنها شانزده سال داشت فوت کرد. 

وقتی او سیزده ساله بود، پدر و مادرش قرار ازدواج او با دخرتی که منی شناخت به نام کاستوربا را گذاشتند. این 
ازدواج های سنتی در آن زمان رسم بودند. اولین پرس از چهار پرس این زوج در سال ۱۸۸۸ متولد شد، درست پیش از 

این که گاندی برای وکیل شدن به لندن در کشور انگلستان برود. 

گاندی در سال ۱۸۹۱ به هند بازگشت، اما در کشور خود به عنوان یک وکیل موفق نبود. او تصمیم گرفت به آفریقای 
جنوبی نقل مکان کند، و قصد داشت فقط مدت کوتاهی آنجا مباند. او در سال ۱۸۹۳ وارد آنجا شد و رشوع به وکالت کرد. 

در آفریقای جنوبی، که در آن زمان بخشی از امپراتوری بریتانیا بود، گاندی با تعصب وحشتناکی علیه هندی ها روبرو 
شد. اگر سفیدپوستان حضور داشتند آنها منی توانستند سوار واگن های درجه یک قطار شوند. بسیاری از هتل ها ورود 

آنها را ممنوع کرده بودند. آنها مورد رضب و شتم و توهین قرار می گرفتند.

گاندی بدون اعامل خشونت از قانون برای مبارزه برای حقوق مردم هند استفاده کرد. در اعرتاض به بی عدالتی، او 
نامه ها و مقاله هایی نوشت و عدم همکاری مساملت آمیز را در پیش گرفت: نپذیرفنت خدمات دولتی، خودداری 
از همکاری با مقامات و اعامل مقاومت منفعل، مانند ایستادن در مقابل یک قطار برای جلوگیری از پیش رفنت آن. 
پس از هفت سال دولت آفریقای جنوبی تسلیم خواسته گاندی مبنی بر اجرای عدالت شد. کار »کوتاه مدت« او در 
زمینه حقوق در آفریقای جنوبی به یک مبارزه ۲۰ ساله برای حقوق برش تبدیل شده بود. او آماده بازگشت به خانه 

بود و باالخره در سال ۱۹۱۴ دوباره در هند ساکن شد. 

در سن چهل و پنج، گاندی تالش برای رهایی میهن خود از سلطه بریتانیا و استقالل کشور و مردمش را آغاز کرد. او 
از هموطنان خود خواست از خرید هر کاالی ساخت بریتانیا خودداری کنند. او راهپیامیی های صلح را رهربی کرده 

و چندین بار اعتصاب غذا کرد. او به هزاران نفر گفت از پیروی از هر قانون ناعادالنه بریتانیا امتناع کنند. 

دولت بریتانیا آنچه او انجام می داد را دوست نداشت، و در سال ۱۹۲۲ او به مدت دو سال زندانی شد. همکار او، 
جواهر لعل نهرو، مبارزه برای آزادی سیاسی هند را ادامه داد.

مبارز آزادی که مبارزه منی کرد
ماهامتا گاندی
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اما گاندی تسلیم نشد و در این پانزده سالی که به هند بازگشته بود، به رهرب جنبش استقالل هند تبدیل شده بود. 
بریتانیا دوباره او را دستگیر کرد، اما او معتقد بود که برای یک هدف درست زندانی بودن افتخارآمیز است. 

در ۱۵ اوت سال ۱۹۴۷، هند یک کشور مستقل گردید و نهرو اولین نخست وزیر آن شد. اما بین ادیان بزرگ هند 
درگیری صورت گرفت: هندو و اسالم. در ژانویه سال ۱۹۴۸، در سن ۷۸ سالگی، گاندی روزه ای را به هدف توقف 
خونریزی آغاز کرد. پس از پنج روز، رهربان مخالف قول دادند که درگیری را پایان دهند و گاندی روزه خود را شکست.

او دوازده روز بعد ترور شد.

گاندی الگوی میلیون ها نفر است. دکرت مارتین لوترکینگ بسیاری از روش های گاندی را برای ایجاد تغییر اجتامعی در 
ایاالت متحده به کار برد. برخی پیام های گاندی عبارتند از:

•  »خوشبختی زمانی است که آنچه فکر می کنید، آنچه می گویید، و آنچه انجام می دهید با هم هامهنگ 	
باشند.«

• »همیشه هدفتان پاالیش افکار باشد و بدین طریق همه چیز خوب خواهد بود.«	

• »از گناه نفرت داشته باش، نه از گناهکار.«	

• »تفاوت های صادقانه اغلب نشانه خوبی مبنی بر پیرشفت هستند.«	

• »من آزادی را برای بیان و ابراز کامل شخصیت خود می خواهم.«	

• »ضعیف هرگز منی تواند ببخشد. بخشش ویژگی انسان های قوی است.«	

• »شام باید مظهر تغییری باشید که می خواهید در جهان ببینید.«	
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129 دیرتویت در ایالت میشیگان در ۷ اوت سال ۱۹۰۴ جایی بود که مردم نژادهای مختلف مجزا می شدند، جایی که در 
آن »بله آقا« پاسخی بود که از هر فرد رنگین پوستی انتظار می رفت. سیاه پوستان آزاد و برابر نبودند. این دنیای 
ِفرِد بانچ، آرایشگر سیاه پوستی که مشرتیانش فقط سفیدپوست بودند، در روزی بود که او و همرسش آلیو صاحب 

فرزند جدید خود و برنده جایزه صلح نوبل آتی رالف جانسون بانچ شدند. 

این پدر و مادر شاد تصوری از آینده غیرمعمول پرسشان نداشتند. مادربزرگ کودک، »نانا« جانسون، که برده متولد 
شده بود نیز همینطور. اما هر سه به قدرت ایامن و عشق باور داشتند و سخاومتندانه عشق می ورزیدند. 

سال ها بعد رالف زندگی خانواده اش را چنین توصیف می کند: »ما یک خانواده رسافرازیم—خانواده جانسون. ما 
در برابر هیچ کس تعظیم نکردیم؛ ما سخت کار کردیم و هرگز از این که پول چندانی نداشتیم احساس رشمندگی 

نکردیم.«

هنگامی که رالف ده ساله بود، ِفرد بانچ خانواده کوچک خود را به نیومکزیکو برد. نه او و نه همرسش از لحاظ 
سالمت جسمی در وضعیت خوبی نبودند و فرد معتقد بود هوای خشک بیابان برای زندگی بهرت از هوای دیرتویت 

است. 

پدر و مادر رالف دو سال بعد درگذشتند، بنابراین »نانا« جانسون رالف و خواهرش را به لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا 
برد. زندگی در لس آنجلس آسان نبود، اما مادربزرگ او نانا یک زن قوی و مصمم بود. رالف روزنامه فروشی کرد و 

به عنوان کارگر در منزل یک بازیگر فیلم کار کرد تا پول مورد نیاز خانواده اش را تأمین کند. 

رالف هر کاری که انجام می داد را به بهرتین شکلی که می توانست انجام می داد. او در مدرسه ابتدایی موفق 
به کسب جوایزی گردید و به عنوان شاگرد ممتاز از دبیرستان جفرسون فارغ التحصیل شد. او در بحث و گفتگو 
فوق العاده بود و ورزشکاری بود که در زمینه های مختلف استعداد داشت و در فوتبال، بیسبال، بسکتبال و دو 

به رقابت می پرداخت. 

برای  او  او وارد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس (UCLA) شود.  به تحصیل کمک کرد  پشتکار و عالقه رالف 
هزینه های دانشگاه بورس تحصیلی دریافت کرد، اما برای مواد غذایی، اجاره و سایر هزینه های زندگی باید به عنوان 
یک رسایدار کار می کرد. در سال ۱۹۲۷، عزم و ایامن او به رویایش، نتیجه داد. او به عنوان شاگرد ممتاز کالس خود 

فارغ التحصیل شد و فرصت حضور در دانشگاه هاروارد را به دست آورد.

مدافع حقوق برش
رالف بانچ
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جامعه سیاه پوست لس آنجلس به رالف بانچ افتخار می کرد، آنها هزار دالر—که در سال ۱۹۲۷ پول زیادی بود—برای 
کمک به او برای رفنت به دانشگاه هاروارد و کسب مدرک کارشناسی ارشد جمع کردند. 

او تا کسب مدرک دکرتای خود به مدت شش سال در دانشگاه هاروارد بود. او با توانایی خود در انجام کارهای مهم 
مردم را بسیار تحت تأثیر قرار می داد تا جایی که پول در اختیار او قرار دادند تا به آفریقا سفر کند و مستعمره های 
(مناطقی که توسط یک کشور بسیار دور از آنها کنرتل می شوند) فرانسه به نام های توگو و داهومی را برای پایان نامه 
دکرتی خود مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. عالقه او به مستعمرات بعدها به ِسمت مهمی در سازمان ملل متحد 

انجامید.

هرچند دکرت رالف بانچ باالترین مدرکی که یک دانشگاه ارائه می دهد را کسب کرده بود، وی به منظور کسب 
اطالعات بیشرت در مورد جهان تحصیالت خود را ادامه داد. او همچنین سمت های مهمی در دانشگاه هاروارد، 

دانشگاه هوارد و هیئت آموزش شهر نیویورک به عهده داشت. 

اما او خود را به تدریس محدود نساخت. او در جنبش حقوق مدنی رو به رشد در ایاالت متحده فعال بود. بسیاری 
از مردم نیازمند کمک او بودند و دکرت بانچ سخت تر از همیشه برای بهبود رشایط افرادی که از حقوق اساسی برش 

بی بهره بودند تالش کرد. 

در دهه ۱۹۳۰، دکرت بانچ در حالی که در دانشگاه هوارد تدریس می کرد، هامیش هایی ترتیب داد و تالش هایی 
را برای بهبود وضعیت مردم سیاه پوست در آمریکا رهربی منود. در یکی از هامیش های ۱۹۳۵، او مردم متام اقشار 
جامعه را گرد هم آورد تا هر کدام بتوانند در مورد رفتار نابرابر با مردم سیاه پوست صحبت کنند. او می خواست همه 
از فرصت برابر برای صحبت کردن برخوردار باشند. از چه راه دیگری همه می توانستند کل وضعیت را درک کنند؟

در سال ۱۹۴۴، پس از پنج سال طوالنی به نظر می رسید جنگ جهانی دوم رو به پایان است. افراد از کشورهای چین، 
روسیه، ایاالت متحده و بریتانیا، با علم به این که جنگ چقدر بد بوده است، به هم پیوستند تا ببینند چگونه می توانند 

از جنگ های آتی جلوگیری منایند. از دکرت بانچ دعوت به عمل آوردند تا آنها را راهنامیی کرده و یاری برساند. 

در ۲۴ اکترب سال ۱۹۴۵، تنها یک ماه و نیم پس از این که جنگ با تسلیم شدن امپراتوری ژاپن پایان پذیرفت، برنامه ها 
و موافقت نامه های نهایی (که منشور نامیده می شود) برای تأسیس یک نهاد حفظ صلح به نام سازمان ملل متحد، 

توسط پنجاه و یک کشور در سان فرانسیسکو امضا شد. 

دکرت بانچ گفت: »سازمان ملل متحد تنها امید بزرگ ما برای جهانی آرام و صلح آمیز و آزاد است.« خود این می توانست 
کار عظیمی در زندگی باشد. اما دکرت بانچ هنوز راضی نبود. کارهای بیشرتی باید انجام می گرفت. 

در حالی که رهربان بر صلح توافق کرده بودند، اما این منی توانست چیزی پایدار باشد اگر شهروندان کشورهای جهان 
از حقوق برش بهره مند نبودند. دکرت بانچ با النور روزولت، که رئیس کمیته تهیه پیش نویس یک لیست از حقوق 
اولیه برش بود، کار کرد. این لیست، یعنی اعالمیه جهانی حقوق برش، به راهنامی متام تالش های سازمان ملل متحد 

در زمینه صلح و امنیت تبدیل شد.

 دکرت بانچ کار برای سازمان ملل متحد را ادامه داد. بسیاری از کشورهای عضو مستعمراتی در آسیا، آفریقا، هند و 
در تعدادی از جزایر داشتند. 

پس از جنگ جهانی دوم این کشورها کم کم مستعمرات خود را آزاد کردند. در سال ۱۹۴۶، دبیر کل سازمان ملل 
متحد (رهرب سازمان ملل متحد) دکرت بانچ را مسئول بخشی ساخت که کمک می کرد این مستعمرات سابق یاد بگیرند 
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خودشان کشورشان را اداره کنند. در نتیجه کار او، نزدیک به یک میلیارد نفر رنگین پوست آزادی کسب کردند که 
تصمیامت سیاسی خود را خود بگیرند و دولت های خود را تشکیل دهند. 

مهم ترین و سخت ترین کار دکرت بانچ از ماه ژوئن سال ۱۹۴۷ آغاز شد. فلسطین، مستعمره بریتانیای کبیر، قرار بود 
آزاد شود و وظیفه سازمان ملل متحد این بود تدابیری بیاندیشد این پروسه صلح آمیز باشد. اما اعراب و یهودیانی که 
در آنجا زندگی می کردند مدت های مدیدی بود در حال جنگ با یکدیگر بودند. صدها سال بود که هر یک احساس 

می کردند سزاوار مالکیت کل رسزمین هستند. 

این اولین آزمون بزرگ سازمان ملل متحد در حوزه حفظ صلح در جهان بود. این همچنین یکی از سخت ترین 
چالش های شخصی دکرت بانچ بود، زیرا او پس کشته شدن اولین رهرب هیئت دیپلامتیک سازمان ملل متحد در فلسطین 
رهرب آن هیئت شد. دکرت بانچ هر روز با این احتامل که از جانب یکی از طرفین مورد شلیک قرار بگیرد به کار خود 
ادامه می داد. پس از یازده ماه مذاکره، دکرت بانچ به ایجاد کشور جدید ارسائیل کمک کرده و توافق چهار کشور عرب 

همسایه برای متوقف ساخنت جنگ و گفتگوی صلح آمیز را کسب منوده بود. 

به خاطر نقش رهربی که او در کمک به این کشورها در به صلح رسیدن در خاورمیانه داشت، شهر نیویورک یک 
رژه برای او ترتیب داد، لس آنجلس روزی را به نام رالف بانچ نامگذاری کرد، انجمن ملی پیرشفت رنگین پوستان 

(NAACP) او را رهرب خود اعالم منود و، در سال ۱۹۵۰، او جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

اما دکرت بانچ منی توانست آرام بگیرد. او به عنوان یک مناینده سازمان ملل متحد، به تالش برای برقراری صلح در 
بسیاری از کشورها و جلوگیری از رخ دادن جنگ ادامه داد. هامن زمان او به کار در زمینه موارد نقض حقوق برش در 
وطن خود ادامه داد، و شانه به شانه دکرت مارتین لوترکینگ، برای رفتار منصفانه و عادالنه با آفریقایی-آمریکایی ها 
راهپیامیی منود. هر وضعیتی که او در آن فعالیت داشت زندگی میلیون ها نفر از مردم را تحت تأثیر قرار می داد. 

دکرت بانچ با اشتیاق برای مردم تالش می کرد زیرا باور داشت که آنها باطناً خوب هستند. او می دانست که اعامل 
اشخاص مهم تر از تفاوت های آنها از لحاظ زبان، رنگ، سن، مذهب یا اعتقادات است. او در یک سخرنانی گفت: 
»مردم جنگ طلب نیستند—فقط رهربان هستند که جنگ طلب هستند.« او یک برشدوست واقعی است که موانع 

بین مردم را درهم شکست و مشکالت را مساملت آمیز حل منود. 

او مردی بود که نشان داد »کمبودها« منی توانند فردی که مصمم به موفقیت است را متوقف سازند. دکرت رالف 
بانچ همیشه معتقد بود و هر روز ثابت می کرد که »قلب ها وقتی در پاسخ به آرمان های اصیل می تپند قوی ترین 

حالت ممکن را دارند.«
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۱.  به فردی اتحاد (روی دی وی دی) را نشان دهید. در مورد آن صحبت کنید. بپرسید می خواهد   
به چه کسی آن را نشان دهد. او را از وب سایت سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش 

youthforhumanrights org :مطلع سازید تا بتواند اطالعات بیشرتی کسب کند

به فردی کتابچه حقوق برش چه هستند؟ را بدهید. از او بخواهید آن را بخواند.  .۲  

۳.  یک نسخه از آگهی های خدمات عمومی »۳۰ حق. ۳۰ آگهی.« را تهیه کنید و حداقل ۳ آگهی از   
آن را به خانواده، دوستان و هر تعداد از افراد که ممکن است نشان دهید.

۴.  به مقامات عالی رتبه شهر و رهرب کشور خود نامه بنویسید و بگویید می خواهید اعالمیه جهانی   
حقوق برش کامالً پیاده شود. بپرسید قصد دارند برای عملی شدن این موضوع چه کاری انجام 

دهند و چگونه شام و دوستانتان می توانید در این راه کمک کنید. 

به فردی ۳۰ ماده حقوق برش او در اعالمیه جهانی حقوق برش سازمان ملل متحد را آموزش دهید.   .۵  

۶.  داوطلبانه زمانی را به حامیت از کتابخانه محلی خود، مراکز مطالعه یا روزنامه مدرسه اختصاص   
دهید و کمک کنید دیگران آگاه تر شوند. 

۷.  یک کتاب داستان در مورد یک فرد برشدوست یافته و برای یک فرد کوچک تر بخوانید. در مورد   
نقض حقوق برشی که در داستان اتفاق افتاد و این که چگونه برطرف شد صحبت کنید. 

۸.  از محیط زیست خود مراقبت کنید تا خود و دیگران بتوانید از سالمت خوبی بهره مند شوید   
و همچنین از اوقات فراغت خود در طبیعت لذت بربید. به عنوان مثال، یک درخت بکارید یا 

زباله ها را جمع آوری منایید. 

۹.  به یک بانک غذا (برای توزیع کمک های غذایی به فقرا) یا رسپناه افراد بی خامنان کمک رسانی   
کنید. به طور مثال شام می توانید مرکز خیریه جمع آوری غذا در مدرسه یا در محله خود 

راه اندازی کنید.

۱۰.  یک باشگاه نوجوانان مدافع حقوق برش برای آموزش حقوق برش به دیگران راه اندازی کنید و با   
دوستانتان پروژه های حقوق برش انجام دهید. 

کارهایی که هر کسی می تواند 
برای حقوق برش انجام دهد

™
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۱۱.  اگر می بینید کسی برای آنچه می گوید مورد آزار و متسخر قرار می گیرد، به دفاع از حق او در به   
اشرتاک گذاشنت نظراتش با دیگران، بدون هیچ ترسی صحبت کنید. 

۱۲.  اگر شخصی چیزی دارد که شام دوست دارید از آن استفاده کنید، بپرسید آیا او مایل است آن   
را با شام سهیم شود و چیزی که مایل هستید در عوض آن با او سهیم شوید را پیشنهاد یا عرضه 
کنید. اگر او منی خواهد آن را با شام سهیم شود، به حق مالکیت و کنرتل داشنت بر اموالش احرتام 

بگذارید. 

۱۳.  یک نقاشی، قطعه منایشی، آهنگ، ویدیو، شعر یا مقاله در مورد یکی از ۳۰ ماده حقوق برش یا   
به طور کلی در مورد موضوع حقوق برش تهیه کنید و با دیگران به اشرتاک بگذارید. 

۱۴.  اگر کسی در مورد دیگری چیزهای مخرب می گوید تا او بد به نظر برسد، بدون هیچ ترسی اعرتاض   
کنید. از او بخواهید مستقیامً با آن فرد صحبت کند تا هر گونه سوء تفاهم، دروغ یا ناراحتی بجایی   

برطرف گردد. 

۱۵.  حقوق خود را از حفظ بدانید و به کسی اجازه ندهید آنها را نقض کند. دیگران را از حقوقشان   
آگاه سازید. با دوستانتان در مورد حقوق برش صحبت کنید. برخی از وب سایت هایی که در مورد 

حقوق برش اطالعات می دهند را به آنها نشان دهید. 

۱۶.  با مقام ارشد محله خود مالقات کنید و اتحاد و سپس ۳ تا ۵ آگهی از داستان های تصویری   
(آگهی های خدمات عمومی) را به او نشان دهید. معموالً بهرتین آگهی خدمات عمومی برای نشان 
دادن به کسی ۱ تا ۳ و ۲۹ است به اضافه هر کدام که مورد توجه خاص می باشد. از آن مقام برای 

نشان دادن آگهی های خدمات عمومی به هر تعداد از افراد که ممکن است، کمک بخواهید. 

۱۷.  اگر به سن رأی دادن رسیده اید، حتامً رأی دهید. دیگران را تشویق به رأی دادن و رشکت در امور   
عمومی کنید. 

۱۸.  مردم را مطلع سازید که در مورد بدرفتاری با دیگران در جامعه خود، در کشور خود یا در جهان   
چه احساس و نظری دارید. به عنوان مثال، شام می توانید در مراسم های اجتامعی یا جلسات 
عمومی صحبت کنید، نامه هایی برای انتشار در روزنامه های محلی خود بنویسید یا به منایندگان 

کشورتان که به طور قانونی انتخاب شده اند نامه بفرستید. 

۱۹.  اگر شام کسی را می بینید یا می شناسید که بدون پرداخت پول از اینرتنت موزیک دانلود منوده   
و قوانین کپی رایت یا حق تکثیر را نقض کرده است، با او صحبت کنید و او را آگاه سازید که با 
این کار او قانون و همچنین حقوق دیگران را نقض کرده و خالقیت هرنی آنها را بی ارزش شمرده 

است. 

۲۰.  سازمان ها یا گروه های حقوق برش که برای حفاظت از یک یا بیش از یک ماده از ۳۰ ماده حقوق   
برش تالش می کنند را حامیت کنید. 

۲۱.  حداقل یکی از کارهای باال را انجام دهید و دوستان و خانواده خود را تشویق کنید که چنین کنند.   
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ما توصیه می کنیم که رضایت نامه و رشح موفقیت کتبی از دانش آموزان دریافت کنید. با چشم باز به دنبال 
دانش آموزانی باشید که در مورد آنچه یاد گرفته اند خشنودند، دانش آموزی که با دیگران با اشتیاق صحبت می کند، 
دانش آموزی که دیدگاهش تغییر کرده، دانش آموزی که درس ها و فعالیت ها را دوست دارد یا کسی که می خواهد 
در زمینه حقوق برش کاری انجام دهد. از دانش آموز بپرسید: »آیا می خواهی یک رشح موفقیت بنویسی؟« یا »میشه 
آن را به صورت کتبی به من بگویی؟« یا »میشه موفقیت خودت را با دیگران تقسیم کنی؟« و فرم موفقیت سفیدی 

که در صفحه بعد ارائه شده را در اختیار او قرار دهید. 

فرصت های دیگری نیز در طول درس ها پیش خواهد آمد که دانش آموزان موفقیت های خود را می نویسند. و در 
طول درس یازدهم متام دانش آموزان یک رشح موفقیت می نویسند. 

 (YHRI) تجربه شام به عنوان یک معلم حقوق برش باارزش است. سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش
می خواهد که با شام در ارتباط باشد. به ما بگویید درس های شام چگونه پیش می روند و دانش آموزانتان برای حقوق 
برش چه کاری انجام می دهند. لیستی از نام دانش آموزان خود و نسخه باکیفیتی از رشح موفقیت ها و عکس های آنها 
را برای ما بفرستید. گزارش خود از نتایج را نیز بفرستید تا سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش بتواند همه یا 
برخی از داده های شام را در وب سایت خود قرار دهد. اگرچه ما منی توانیم تضمین کنیم که عکس ها استفاده شوند، 
اما سعی خواهیم کرد تا جایی که ممکن است عکس هایی که گروه های مختلف را به تصویر می کشند در وب سایت 
قرار دهیم. تا جایی که نام ها خوانا باشند، متام دانش آموزان برای موفقیت ها و دستاوردهایشان در وب سایت نام 

برده می شوند. (درخواست های محرمانه بودن رعایت خواهند شد.)

ما منی توانیم عکس ها، موفقیت ها یا آیتم های دیگر را به شام بازگردانیم، پس لطفاً فقط نسخه هایی که مایل هستید 
به طور دامئی به اشرتاک بگذارید را برای ما ارسال کنید.

ما همچنین می خواهیم دانش آموزانی که مدرک »یادگیری اتحاد داشنت« دریافت کرده اند را مورد تقدیر قرار دهیم. 
نام و دستاوردهای آنها را برای ما بفرستید و ما برخی از آنها را برای قرار دادن بر روی وب سایت انتخاب خواهیم کرد. 

شام و دانش آموزانتان سزاوار شناخته شدن هستید! بازخوردها، نام دانش آموزان و عکس ها را بفرستید به:

Youth for Human Rights International
1920 Hillhurst Ave. #416

Los Angeles, CA 90027 USA

e-mail: info@youthforhumanrights org

موفقیت
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youthforhumanrights org

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ نام: 

 ____________________________________________________________________________ نام مدرسه یا گروه: 

 _______________________________________ شهر و کشور: ___________________________________  تاریخ: 

یادگیری اتحاد داشنت 
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آزاد: کسی که می تواند آنطور که می خواهد عمل یا فکر کند؛ تحت کنرتل ناخواسته دیگری نبودن. مثال: ما 

زمانی آزاد هستیم که در مورد شغل خود، تحصیل، مراقبت از بدن خود و این که به چه مذهبی اعتقاد داشته 
باشیم یا نداشته باشیم از حق انتخاب برخوردار باشیم.

آزادانه: با آزادی؛ بدون مانع. مثال: او آزادانه به همه جا رفت و آمد می کند.

اتحاد: یکی شدن؛ به عنوان یک تیم تالش کردن برای دستیابی به یک هدف؛ داشنت توافق و همکاری به سبب 

آن. مثال: دانش آموزان با داشنت اتحاد می توانند به موفقیت دست یابند.

اتحادیه صنفی: گروهی از کارگران که به یکدیگر می پیوندند تا رشایط را در رشکت هایی که کار می کنند بهرت 

کنند. یک اتحادیه صنفی ممکن است برای کسب دستمزد بهرت با رؤسای رشکت صحبت کند. به عنوان یک گروه 
متحد، آنها قدرت بیشرتی برای بهبود رشایط در رشکت خود دارند. صنف به معنی نوعی تجارت یا کسب و کار 
است که فرد دارد. اتحادیه یعنی با هم بودن به عنوان یک واحد برای دستیابی به یک هدف مشرتک. مثال: 

اتحادیه صنفی معلامن می تواند تضمین کند به همه معلامن یک میز برای کار داده شود. 

اجتامعی: مربوط به زندگی کردن انسان ها با هم در یک گروه یا گروه ها؛ شیوه تعامل و همکاری مردم در 

گروه ها. مثال: مطالعات اجتامعی به مردم و شیوه زندگی آنها با هم می پردازد. 

استطاعت مالی: توانایی و قدرت مالی داشنت. مثال: استطاعت مالی برای خرید آن ماشین را دارم.

اعالمیه: عمل اعالم یا اطالع رسانی کردن؛ یک سند که نشان می دهد کسانی که آن را امضا منوده اند توافق خود 

با افکار خاصی را اعالم کرده اند. مثال: او دیروز اعالمیه را امضا کرد.

امنیت: احساس اطمینان یا در امان بودن؛ نگرانی نداشنت در مورد خطر، بقا یا این که چه خواهد شد. مثال: همه 

ما می خواهیم احساس امنیت کنیم که زمانی که مسن تر شدیم می توانیم از خود مراقبت کنیم. 

امنیت اجتامعی: سیستمی که در آن دولت کمک مالی یا خدمات ارائه می دهد. این تضمین می کند که هر کسی 

که به جامعه خدمتی رسانده به هنگام نیاز، از لحاظ مواد غذایی، مراقبت های پزشکی، تحصیل و غیره کمک 
دریافت کند، به ویژه اگر به علت ناتوانی (داشنت رشایطی که باعث می شود فرد قادر به انجام کاری نباشد، مانند 
بیامری، شکستگی استخوان، و غیره) یا سن باال دیگر قادر به کار کردن نباشد. مثال: امنیت اجتامعی می تواند 

به ما اطمینان خاطر دهد که در سنین باال اگر نیاز باشد کمک دریافت خواهیم کرد. 

اندیشه: ایده ها، طرح ها، نظرات و تصور خالق. مثال: رهربان کشور به اندیشه های مردم خود احرتام گذاشتند.

واژه نامه اصطالحات
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برابر :داشنت وضعیت، حقوق یا فرصت های مساوی با دیگری یا دیگران. مثال: هر دو دخرت از شانس برابر برای 

ورود به رقابت های تنیس برخوردارند.

برخورداری: بهره مند شدن. مثال: او با برخورداری از قدرت، اصالحاتی انجام داد.

برده داری: سیستم مجبور کردن مردم به کار، معموالً با دستمزد بسیار کم یا بدون هیچ دستمزدی؛ استفاده از 

تهدید، دروغ یا فریب برای واداشنت مردم به نوعی خدمت رسانی ناخواسته. مثال: برده داری در بسیاری از کشورها 
اتفاق می افتد.

 برش: آدم؛ انسان. مثال: ما دیگران را برای بقای نژاد برش آموزش می دهیم.

بیان: ابراز افکار یا احساسات از طریق کلامت گفتاری یا نوشتاری، هرن، فیلم، موسیقی، منایش و غیره. مثال: ماریا 

ایده های خود را خوب بیان می کرد، زیرا واژه های بسیاری را می دانست. 

بیهوده: بدون موفقیت. مثال: جستجوی او برای کفش خود بیهوده بود.

پروتکل: یک روند استاندارد یا طرح دقیق برای تحقیق یا آزمایش های علمی. مثال: به عنوان یک دانشمند، او 

در هر آزمایش باید پروتکل را دقیقاً دنبال می کرد. 

پیام: منتقل ساخنت یک ایده یا تصویر به شخص دیگری به منظور این که آن را دریافت و درک کند. پیام می تواند 

با استفاده از صدا، نوشنت، اجرا، موسیقی، عکس و سایر شیوه های خالق یا عملی منتقل شود. مثال: وقتی من 
به نقاشی نگاه کردم، پیام هرنمند راجع به بهرتین دوستانش را درک کردم. 

 تابعیت: وضعیت شخص از جهت تعلق او به کشوری معین. مثال: از آنجا که او شهروند اسپانیا است، تابعیت 

اسپانیایی دارد.

تبعیض: تفاوت ناعادالنه قایل شدن در رفتار؛ حقوق برابر گروه های خاصی از مردم را انکار کردن. مثال: جهل و 

سطح سواد پایین می تواند باعث شود مردم نسبت به پیروان مذهب های دیگر تبعیض قایل شوند.

تحصیل: کسب دانش و توانایی، معموالً از طریق آموزش و یادگیری، به ویژه در مدرسه یا محلی مشابه. مثال: 

تحصیل زمانی بسیار باارزش است که ما آموخته های خود را به کار می گیریم.

تحصیالت ابتدایی: در تعدادی از کشورها، این به معنی پایه ای ترین تحصیالت از کودکستان تا کالس ششم است.  

سن معمول آن ۵ سال تا یازده یا دوازده سال می باشد. مثال: تحصیالت ابتدایی خواندن و نوشنت و جمع و تفریق 
را دربرمی گیرد.

تحقیرآمیز: همراه با تحقیر؛ کم ارزش نشان دادن یا کوچک شمردن شخصی. مثال: رفتار آنها با سیاه پوستان 

تحقیرآمیز بود. 

تعصب: داشنت تصور بد از فردی یا دوست نداشنت او پیش از آن که چیز زیادی در مورد او بدانیم، تنها بر اساس 

یک ایده نادرست در مورد گروه، نژاد و مذهب او و غیره. مثال: متأسفانه، تعصبش او را از مصاحبت با برخی 
از مردم بسیار خوب بازمی داشت. 

توقیف: بازداشت کردن؛ به زندان انداخنت. مثال: آن مرد می خواست بداند چرا او را توقیف کرده اند.

ثابت کردن: نشان دادن این که چیزی حقیقت دارد یا درست است. مثال: او توانست ثابت کند که آن دخرت باعث 

به صدا درآمدن آژیر شده است. 
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جمعی: برنامه ریزی یا انجام شده توسط دو یا بیش از دو نفر که با هم و برای یک هدف کار می کنند. مثال: 

تیم به علت تالش جمعی متام اعضایش برنده شد.

جهانی: برای همه، مربوط به همه یا مشرتک بین همه. مثال: نیاز به غذا جهانی است.

حریم خصوصی: مصونیت از مورد مشاهده، دخالت یا توجه مخفیانه دیگران قرار گرفنت؛ مصونیت از مورد 

مشاهده، دخالت یا توجه اجباری و ناخواسته قرار گرفنت. مثال: حریم خصوصی من وقتی دخرت ساکن خانه روبرو 
به مدت دو ساعت با دوربین آشپزخانه مرا زیر نظر داشت شکسته شد. 

حق تکثیر: حق قانونی مبنی بر این که تنها کسی هستید که حق دارید یک منت نوشته شده، یک نقاشی، مجسمه، 

عکس، موسیقی یا یک آفرینش هرنی دیگر را کپی یا تکثیر کنید. اگر شام آن را خلق کرده اید، پس متعلق به 
شام است، مگر این که شام به شخص دیگری اجازه دهید آن را کپی یا تکثیر کند. مثال: حق تکثیر شام را در برابر 

کسانی که آهنگتان را کپی کرده و برای کسب درآمد می فروشند محافظت می کند.

حقوق: ادعا یا آزادی برای بودن، انجام دادن یا داشنت چیزی. مثال: قانون از حقوق او حامیت می کند. 

حقوق برش: هر فردی رصفاً به موجب این واقعیت که یک برش است، محق حقوق اساسی خاصی است. اینها 

حقوق برش نامیده می شوند. این حقوق رصفاً یک امتیاز نیستند که به خواست و میل کسی از فرد گرفته شوند.  
آنها حقوق هستند به این دلیل که چیزهایی هستند که فرد قانوناً و اخالقاً به عنوان بخشی از وجود خود محق 

آنهاست. مثال: بدون این که حقوق برش خود را بدانید، برخورداری از آنها یا حفظ آنها مشکل است. 

در  ایاالت متحده  مثال: حکومت  قوانین؛ قدرت حاکم؛ دولت.  اجرای  به  اشخاص مجاز  یا  حکومت: شخص 

واشینگنت، دی. سی. مستقر است. 

دادرسی: رسیدگی به دادخواهی توسط قاضی، با حضور طرفین در جلسات دادگاه و بررسی اظهارات و شواهد. 

مثال: دادرسی در حال آغاز شدن است.

دادگاه منایشی: ۱) افرادی که تصمیم می گیرند کسی که می خواهند مقرص جلوه دهند یا مجازات کنند را به 

شیوه خودشان محاکمه کنند. این کار بدون رعایت حقوق برش یا احرتام به حقیقت انجام می گیرد. مثال: 
دزدها نیمه شب در جنگل دادگاه منایشی برگزار کردند. 

۲) هر دادگاهی که متقلب و فریبکار است و در آن اصول قانون و عدالت نادیده گرفته می شود یا وقتی یک 
دادگاه قضاوتی ارائه می دهد که به نظر می رسد از قبل تصمیم گیری شده است. مثال: روزنامه ها گفتند 

دادگاه عادالنه نبود، بلکه یک دادگاه منایشی بود. 

دموکراسی: شکلی از حکومت که در آن مردم کشور می توانند در چگونگی اداره کشور رشکت کرده و رأی دهند.  

مثال: در دموکراسی ما، افکار هر فرد به حساب می آید. 

رد ادعای حریف: گفنت این که چیزی درست نیست یا حقیقت ندارد با ارائه حقایق یا دالیل قانع کننده. مثال: آن 

دخرت حقایق بسیاری در دست داشت که می توانست در رد ادعای حریف استفاده کند.

 زندگی: وضعیتی که حیوانات و گیاهان را از ماده بی جان متامیز می سازد و رشد و تغییر مداوم پیش از مرگ را 

دربردارد؛ حالت زنده بودن به عنوان یک انسان. مثال: او منی خواهد مبیرد؛ او زندگی را دوست دارد.

سازمان ملل متحد: یک سازمان متشکل از بسیاری از کشورها که توافق کرده اند برای تحقق صلح و حقوق برش 

برای همه مردم تالش کنند. مثال: به کمک سازمان ملل متحد، بسیاری از کشورها از جنگ پیشگیری کرده اند. 

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   145 7/31/2015   7:26:12 PM



راهنامی مربی نوجوانان مدافع حقوق برش

146

سانسور: بررسی کتاب ها، سخرنانی ها، اخبار، فیلم ها، نامه ها و بسته های پستی، و غیره و دستور تغییر یا 

حذف آنها است، تا مردم نتوانند آنها را ببینند یا بشنوند، زیرا شخصی فکر می کند آنها مرض هستند. مثال: دولت 
ممکن است کتاب هایی که در کتابخانه ها قرار می گیرند را سانسور کند. 

رسقت ادبی: استفاده از اثر فردی دیگر یا تکثیر آن بدون اجازه او به منظور کسب درآمد (غیرقانونی). مثال: او 

به جرم رسقت ادبی دستگیر شد. 

سوگند: قرار یا توافقی که قصد واقعی و صادقانه انجام کاری یا ارائه چیزی را نشان می دهد. مثال: پدر و مادر 

سوگند یاد کردند که فرزند خود را دوست داشته و خوب و بد را به او بیاموزند. 

شایعه: گزارش یا جمله ای می باشد که طوری گفته می شود گویی درست است، اما ممکن است نباشد. مثال:  

این رصفاً یک شایعه بود که آن زن زمانی آکروبات سیرک بوده است. 

شکنجه: عمداً درد شدیدی به کسی وارد کردن، معموالً برای مجازات، متقاعد ساخنت یا در اثر تبعیض. مثال: در 

این فیلم یک صحنه وحشتناک شکنجه وجود داشت که من مجبور شدم چشامنم را ببندم.

شهروند: شخصی که حق دارد در یک کشور زندگی کند چون در آنجا زاده شده است یا به این دلیل که با حقوق 

کامل در آن کشور پذیرفته شده است. مثال: من شهروند فرانسه هستم.

عادالنه: از روی عدل و انصاف؛ نه بر اساس تعصب یا دشمنی. مثال: مربی در انتخاب برنده عادالنه تصمیم 

گرفت.

عدالت: عادل و منصف بودن، به ویژه در تصمیامتی که در پیاده سازی قوانین و حقوق گرفته می شود. مثال: 

آن مرد زمانی که دروغ هایی در روزنامه در موردش چاپ شد خواستار اجرای عدالت شد.

غیبت: صحبت در مورد افراد دیگر و مسایل شخصی آنها بدون هیچ هدف مفیدی، وقتی که حضور ندارند، به 

خصوص استفاده از داده های کاذب یا ناقص برای رشمسار یا کوچک کردن آنها. مثال: آن مردها تا زمانی که 
رئیس وارد شد به غیبت در مورد او پرداختند.

فرصت: یک موقعیت مناسب؛ وضعیتی که به رسیدن به هدف یا خواسته ای کمک می کند. مثال: آن پرس فرصت 

یادگیری فوتبال را به دست آورده است.

فرهنگ: هرن، موسیقی، ادبیات (آثار مکتوب خالق و باارزش یک جامعه)، ایده ها، پیرشفت های علمی و دیگر 

آفرینش ها و آثار یک فرد یا مردم به طور کلی. مثال: من به فرهنگ کشور خودم افتخار می کنم. 

قاچاق: تبادل یا خرید و فروش چیزها به صورت غیرقانونی. مثال: قاچاق مواد مخدر در مرزهای بین املللی انجام 

می گیرد.

قاچاق انسان: خرید، فروش و نقل و انتقال انسان ها برای منفعت. این افراد مجبور به کار در رشایط غیرانسانی 

یا شغل های غیرقانونی هستند، بدون این که امیدی به گریز داشته باشند، یا امیدی ناچیز دارند. مثال: قاچاق 
انسان نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه مواردی از آن در کشورهای پیرشفته نیز یافت می شود.

قانون: سیستمی از مقررات و قواعد که توسط دولت برای متام مردم شهر، ایالت یا کشور ایجاد شده است. مثال: 

قبالً قانون توسط پادشاه ها و ملکه ها تعیین می شد؛ در حال حارض توسط منایندگان مردم تعیین می شود.
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 قضاوت: توانایی نظر دادن در مورد چیزها؛ قدرت مقایسه و تصمیم گیری؛ درک. مثال: هر قانونی باید با درک 

و قضاوت پیاده شود.

کینه جویی: انتقام جویی؛ دشمنی ورزیدن و آزار دادن فردی به این دلیل که سزاوار آن است یا به نظر می رسد 

سزاوار آن است. مثال: سعی کنید بدی های دیگران را فراموش کرده و کینه جویی نکنید.

گردهامیی: دور هم جمع شدن مردم برای بحث در مورد یک هدف مشرتک یا کار بر روی آن؛ نشست مردم برای 

همکاری با یکدیگر یا برای به انجام رساندن چیزی. مثال: گردهامیی دوستان او در پارک برای راه اندازی یک 
باشگاه حقوق برش بود.

ماده: یک بخش از یک سند که به یک موضوع خاص می پردازد. مثال: اعالمیه جهانی حقوق برش شامل ۳۰ ماده 

می باشد.

متعهد: اعتقاد راسخ داشنت به چیزی و مشتاق تالش در جهت آن بودن؛ زندگی خود را اختصاص دادن به چیزی.  

مثال: او خود را متعهد به بهبود و پیشربد حقوق برش در کشور خود می دانست. 

 محاکمه: رسیدگی کردن به اتهام کسی با بازجویی و آوردن دلیل در دادگاه برای مشخص شدن درستی یا نادرستی 

اتهام. مثال: دولت پیش از این که رسامً تصمیم بگیرد آن مرد یک جاسوس است باید او را محاکمه کند.

مدافع: فردی است که از چیزی پشتیبانی کرده یا به نفع آن صحبت می کند. مثال: صاحب این رشکت مدافع 

حقوق زنان بود.

مذهب: اعتقاد به ماهیت روحانی انسان؛ مجموعه ای از اعتقادات و اعامل معنوی مربوط به علت، ماهیت و 

هدف جهان که به فرد کمک می کند مشکالت هستی را درک کرده و بر آنها غلبه مناید. مثال: بررسی مذهب های 
مختلف باعث شد او درک بهرتی از مردم پیدا کند.

مسئولیت: حارض به عهده دار شدن کاری برای این که چیزی اتفاق بیافتد؛ پذیرش این که باعث چیزی هستیم و 

به پرداخنت به آن ادامه دهیم. مثال: او مسئولیت آموزش حقوق برش به دیگران را به عهده گرفت.

مناظره: یک بحث سازمان یافته در انظار عمومی؛ معموالً دو نفر یا دو تیم که هر کدام دیدگاه مخالفی در مورد 

یک ایده دارند به نوبت به مطرح کردن عقاید و نظرات خود می پردازند. مثال: مناظره پس از این که دو تیم با 
هم دست دادند آغاز گشت.

موفقیت: نتیجه خوب؛ پایان خوب پس از تالش برای چیزی؛ داشنت حس پیروزی یا کامیابی. مثال: او در تالش برای 

شنا کردن کل طول یک استخر موفقیت قابل توجهی کسب منود. 

 ناتوان: فردی که به شیوه معمول منی تواند حرکت، کار یا فعالیت کند؛ کسی که منی تواند برخی از وظایف 

اساسی روزانه را بدون مشکل انجام دهد. مثال: دخرت ناتوان با وجود این که روی صندلی چرخدار می نشیند، 
دانشجوی ممتاز کالس است و همه او را دوست دارند.

نظم: رشایطی صلح آمیز که در آن مردم از قوانین اطاعت کرده و به یکدیگر احرتام می گذارند. مثال: هنگامی 

که در شهر ما نظم برقرار است، می توانیم بدون نگرانی رفت و آمد کنیم. 

نقض: زیر پا گذاشنت قانون، توافق، وعده و غیره؛ یک وضعیتی که در ضدیت با یک وعده، توافق یا یک حق 

طبیعی است. مثال: شکنجه کردن یک فرد، نقض حقوق برش به شامر می آید.
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وظیفه: یک تعهد اخالقی یا حقوقی؛ یک مسئولیت. مثال: من وظیفه دارم به پدر و مادرم کمک کنم.

همرسایی: خواندن آواز به صورت هم آهنگ و دسته جمعی. مثال: همرسایی چندین بار تکرار می شود و متام 

دانش آموزان در آن رشکت می کنند.

هرن: فرمی از بیان شامل خلق آثار که زیبایی و قدرت تخیل را دربردارد و به منظور انتقال ایده های جدید به 

شیوه خالق انجام می گیرد. مثال: هرن دنیای ما را زیبا و جذاب می سازد.

هیئت منصفه: گروهی از مردم که برای گوش دادن به شواهد در دادگاه و سپس رسیدن به یک تصمیم یا حکم 

انتخاب می شوند. مثال: عضو هیئت منصفه بودن مستلزم توجه به حقایق و شواهد برای رسیدن به حقیقت 
است.

YHRI: سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش. 
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151 درس اول: 
مطالعات اجتامعی

NSS-C.5-8.4—دیگر ملل و امور جهانی:

• جهان از لحاظ سیاسی چگونه سازماندهی شده است؟	

•  ایاالت متحده چگونه دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار داده و کشورهای دیگر چگونه 	
سیاست و جامعه آمریکا را تحت تأثیر قرار داده اند؟

NSS-WH.5-12.9—درک انگیزه وحدت، ثبات و صلح در یک جهان به هم وابسته.

NSS-USH.5-12.8—درک علل و جریان جنگ جهانی دوم، خصوصیت این جنگ در خانه و خارج از کشور، و تغییری که 

در نقش ایاالت متحده در امور جهان ایجاد کرد. 

NSS-C.5-8.5—نقش شهروندان:

• شهروندی چیست؟	

• حقوق شهروندان چیست؟	

• مسئولیت های شهروندان چیست؟	

درس دوم: 
مطالعات اجتامعی

NSS-WH.5-12.9—درک انگیزه وحدت، ثبات و صلح در یک جهان به هم وابسته.

NSS-USH.5-12.8—درک علل و جریان جنگ جهانی دوم، خصوصیت این جنگ در خانه و خارج از کشور، و تغییری که در 

نقش ایاالت متحده در امور جهان ایجاد کرد. 

NSS-C.5-8.5—نقش شهروندان:

ارتباط استانداردهای مدل آموزشی
با درس های حقوق برش چه هستند؟ 

educationworld com/standards ،منبع: جهان آموزش
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• شهروندی چیست؟	

• حقوق شهروندان چیست؟	

• مسئولیت های شهروندان چیست؟	

•  چه منش یا ویژگی های شخصیتی در حفظ و بهبود دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی 	
آمریکا مهم هستند؟

• شهروندان چگونه می توانند در زندگی مدنی رشکت کنند؟	

درس سوم: 
مطالعات اجتامعی

NSS-G.K-12.4—درک ویژگی ها، توزیع، و پیچیدگی الگوهای فرهنگی جهان.

آموزش زبان 

NL-ENG.K-12.7—ارزیابی داده ها: دانش آموزان با خلق ایده ها و سؤاالت و مطرح کردن مشکالت به پژوهش در 

مسایل و حوزه عالیق می پردازند. آنها از منابع مختلف (به عنوان مثال، متون چاپی و غیرچاپی، آثار هرنی، مردم) داده 

جمع آوری، ارزیابی، و ترکیب می کنند تا یافته های خود را به طرقی که مناسب هدف و مخاطبانشان باشد به آنها انتقال 

دهند.

درس چهارم: 
مطالعات اجتامعی

NSS-USH.5-12.9—درک مبارزه برای برابری نژادی و جنسیتی و گسرتش آزادی های مدنی.

آموزش زبان

NL-ENG.K-12.1—خواندن به منظور وسعت بخشیدن به دیدگاه: دانش آموزان طیف گسرتده ای از متون چاپی و 

غیرچاپی را برای ایجاد درک درستی از متون، از خود، و از فرهنگ ایاالت متحده و جهان می خوانند؛ برای کسب اطالعات 

جدید؛ برای پاسخ به نیازها و خواسته های جامعه و محل کار؛ و برای رضایت شخصی. این متون شامل متون داستانی و 

غیرداستانی، کالسیک و آثار معارص هستند. 

درس پنجم: 
مطالعات اجتامعی

NSS-C.5-8.3—جایگاه قانون در سیستم قانون اساسی آمریکا کجاست؟
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درس ششم: 
جغرافیا

NSS-G.K-12.2—مکان ها و مناطق:

• دانش آموزان باید ویژگی های فیزیکی و انسانی مکان ها را درک کنند.	

•  دانش آموزان باید درک کنند که چگونه فرهنگ و تجربه بر برداشت های افراد از 	
مکان ها و مناطق تأثیر می گذارد. 

NSS-G.K-12.4—سیستم های برش: دانش آموزان باید ویژگی ها، توزیع، و پیچیدگی الگوهای فرهنگی جهان را درک 

کنند. 

آموزش زبان 

NL-ENG.K-12.5—اسرتاتژی های ارتباطی: دانش آموزان طیف گسرتده ای از اسرتاتژی ها را به هنگام نگارش استفاده 

می کنند و اصول مختلف پروسه نگارش را برای برقراری ارتباط با مخاطبان مختلف برای اهداف مختلف به طور مناسب 

به کار می برند. 

مطالعات اجتامعی

NSS-C.5-8.5—نقش شهروندان:

• حقوق شهروندان چیست؟	

• مسئولیت های شهروندان چیست؟	

درس هفتم: 
آموزش زبان 

NL-ENG.K-12.4—مهارت های ارتباطی: دانش آموزان استفاده از زبان کالمی، نوشتاری، و برصی (به عنوان مثال، قواعد، 

سبک نگارش، واژگان) خود را برای برقراری ارتباط مؤثر با انواع مخاطبان و برای مقاصد مختلف تغییر و تطبیق می دهند. 

NL-ENG.K-12.12—استفاده از مهارت های زبان: دانشجویان زبان گفتاری، نوشتاری، و برصی را برای دستیابی به 

اهداف خود (به عنوان مثال، برای یادگیری، لذت بردن، متقاعد ساخنت و تبادل اطالعات) به کار می گیرند. 

درس هشتم: 
آموزش زبان 

NL-ENG.K-12.4—مهارت های ارتباطی: دانش آموزان استفاده از زبان کالمی، نوشتاری، و برصی (به عنوان مثال، قواعد، 

سبک نگارش، واژگان) خود را برای برقراری ارتباط مؤثر با انواع مخاطبان و برای مقاصد مختلف تغییر و تطبیق می دهند. 
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تکنولوژی 

NT-K-12.2—مسایل اجتامعی، اخالقی، و برشی:

•  دانش آموزان مسایل اخالقی، فرهنگی و اجتامعی مربوط به تکنولوژی را درک 	
می کنند. 

•  دانش آموزان استفاده مسئوالنه از سیستم های تکنولوژی، اطالعات، و نرم افزار را 	
مترین می کنند. 

•  دانش آموزان نگرشی مثبت نسبت به استفاده از تکنولوژی که یادگیری مادام العمر، 	
همکاری، عالیق شخصی و بازدهی را تقویت می کند پیدا می کنند. 

درس نهم: 
آموزش زبان

NL-ENG.K-12.12—استفاده از مهارت های زبان: دانشجویان زبان گفتاری، نوشتاری، و برصی را برای دستیابی به 

اهداف خود (به عنوان مثال، برای یادگیری، لذت بردن، متقاعد ساخنت و تبادل اطالعات) به کار می گیرند. 

هرنهای زیبا:

NA.5-8.8—فهم روابط میان موسیقی، هرنهای دیگر، و قواعد خارج از حوزه هرن: دانش آموزان طرقی که اصول و موضوع 

رشته های دیگری که در مدرسه آموزش داده می شوند با اصول و موضوع موسیقی (به عنوان مثال، آموزش زبان: مسایلی 

که باید در هامهنگ کردن منت و موسیقی در نظر گرفت؛ ریاضیات: نسبت فرکانس فواصل؛ علوم: پروسه شنوایی انسان 

و خطراتی که شنوایی را تهدید می کنند؛ مطالعات اجتامعی: وقایع و جنبش های تاریخی و اجتامعی که تحت تأثیر آثار 

موسیقی قرار گرفته اند یا در آثار موسیقی ثبت شده اند) مرتبط هستند را رشح می دهند. 

درس دهم: 
آموزش زبان 

NL-ENG.K-12.11—رشکت در جامعه: دانش آموزان به عنوان اعضای مطلع، اندیشمند و منتقد در گروه های مختلف 

ادبی رشکت می کنند.

هرنهای زیبا:

NA-VA.5-8.1—شناخت و استفاده از رسانه ها، تکنیک ها و پروسه ها:

•  دانش آموزان رسانه ها، تکنیک ها و پروسه ها را انتخاب می کنند؛ آنچه باعث می شود 	
در انتقال ایده ها مؤثر باشند یا نباشند را آنالیز می کنند؛ و میزان اثربخشی گزینه 

انتخابی خود را منعکس می کنند. 

•  دانش آموزان آگاهانه از ویژگی ها و خصوصیات رسانه هرن، تکنیک ها، و پروسه ها به 	
منظور بهبود بیان تجارب و ایده های خود استفاده می کنند. 
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درس یازدهم: 
بهداشت و سالمت

NPH-H.5-8.5—استفاده از مهارت های ارتباطی برای ارتقای سالمت:

•  رشح این که چگونه رفتار خانواده و همساالن ارتباطات بین فردی را تحت تأثیر قرار 	
می دهد.

• نشان دادن راه سامل بیان نیازها، خواسته ها و احساسات.	

• نشان دادن راه های مراقبت از خود و دیگران و توجه و احرتام به خود و دیگران. 	

• نشان دادن مهارت های ارتباطی برای ایجاد و حفظ روابط سامل. 	

• نشان دادن اسرتاتژی هایی برای مدیریت یک اختالف به شیوه های سامل. 	
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ارزیابی دانش پیشین، که قبالً در بخش »پیش از رشوع« ارائه شد رصفنظر از هر ارزیابی دیگری که در این بخش 156
آورده شده باید انجام شود.

معلم یا رهرب گروهی که می خواهد نتایج درس هایی که از این کتاب تدریس می کند را بیشرت به اثبات برساند 
می تواند ارزیابی های بیشرتی که در اینجا ارائه شده را انجام دهد. اگر شام متام ارزیابی هایی که در اینجا رشح 
داده شده را اجرا می کنید، همینطور که در این بخش نشان داده شده است ارزیابی دانش پیشین باید آخرین 
ارزیابی باشد. این پروتکل های ارزیابی به شام در معرفی آموزش حقوق برش به مدیران و کارکنان مدرسه خود یا 
وزارت آموزش و پرورش کمک می کنند. آنها همچنین می توانند ارزشمند باشند اگر تصمیم دارید به دنبال کمک ها 

و فرصت های مالی دیگر برای برنامه های آموزش حقوق برش بر اساس این راهنامی آموزش باشید. 

هر ارزیابی، مترینی است شامل دو بخش: ارزیابی پیش از آموزش و ارزیابی پس از آموزش. ارزیابی پس از آموزش 
دقیقاً مانند ارزیابی پیش از آموزش اجرا می شود.

برای یک ارزیابی دقیق از نتایج، بسیار مهم است که پس از به پایان رسیدن بخش مطالعه حقوق برش چه هستند؟ 
و/یا اتحاد، روش ارزیابی یکسانی را دوباره اجرا کنید. 

با ثبت آمار قبل و بعد از اجرای برنامه، شام قادر خواهید بود سطح موفقیتی که بدان دست یافته اید را تعیین کنید. 

پروتکل های ارزیابی
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157 دستورالعمل ها:
تعیین آمار مربوطه، از جمله:

• تعداد دانش آموزان حارض در کالس	

• تعداد دانش آموزانی که به دفرت فرستاده شده اند	

• تعداد دانش آموزانی که از تحصیل معلق شده اند	

آمار مربوط به یک دوره سه ماهه را از آرشیو خود یا از دفرت مدرسه جمع آوری کنید. اگر آمار مربوط به سه ماه در 
دسرتستان نیست، این کار را با آمار یک دوره یک ماهه نیز می توان انجام داد. 

شام دو رسی آمار جمع آوری کرده و آنها را با هم مقایسه می کنید. یک رسی نشان دهنده عملکرد دانش آموزان 
پیش از درس ها است، رسی دیگر، آمار بعد از تدریس درس ها را ارائه می دهد. 

ارزیابی آمار

FAR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   157 7/31/2015   7:26:14 PM



دستورالعمل ها:158
۱.  اشاره ای به بخش بعدی که مطالعه حقوق برش است نکنید. هیچ چیزی راجع به حقوق برش نگویید.  

۲.  صفحه »مشکالت/راه حل ها« را بین دانش آموزان توزیع کنید. از آنها بخواهید به بهرتین شکلی که   
می توانند آن را پر کنند. تأکید کنید که این یک امتحان نیست. آنها می توانند پاسخ خود را بنویسند 
یا می توانند بنویسند »مطمنئ نیستم«. برای دانش آموزان نوشنت نامشان الزامی نیست، اما تاریخ 

باید نوشته شود. 

۳.  مانند هر ارزیابی دیگری، یک مقایسه »قبل و بعد« باید وجود داشته باشد. شام پس از پایان بخش   
مطالعه شده، ارزیابی یکسانی را انجام می دهید. 

۴.  پس از اجرای ارزیابی، شام با محاسبه درصد پاسخ های داده شده به آیتم های »الف«، پاسخ ها را   
مقایسه خواهید کرد (به جای محاسبه درصد، شام همچنین می توانید پاسخ ها را به طور ساده شامرش 
کنید و مجموع تعداد پاسخ های دریافت شده را ذکر منایید). برای این محاسبه، این که پاسخ ها چه 
هستند یا چه کیفیتی دارند برای شام اهمیتی ندارد، شام رصفاً تعداد پاسخ های قبل و تعداد پاسخ های 

بعد از تدریس را شامرش می کنید.

۵.  حال درصد پاسخ های »بله« به سؤاالت »ب« را محاسبه منایید. آمار قبل و بعد را با هم مقایسه کنید.  

۶.  حال درصد راه حل های ارائه شده برای آیتم های »ج« را محاسبه منایید.   

۷. برای نشان دادن نتایج از جدول استفاده کنید.   

۸.  سپس، شام می توانید کیفیت پاسخ ها را ارزیابی کنید و مشاهدات خود را با ذکر منونه های معین بیان   
منایید. 

ارزیابی تفکر مستقل
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159

____________________________________________________________________________ تاریخ:

دستورالعمل ها: این یک امتحان نیست. اگر پاسخی ندارید، فقط بنویسید »مطمنئ نیستم« یا »منی دانم«. (در صورت 

نیاز از کاغذ بیشرتی استفاده کنید.)

۱ الف) یک مشکل موجود در دنیای کنونی را رشح دهید.  

_________________________________________________________________________  

خیر بله  آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ (یکی را عالمت بزنید)  ۱ ب)   

اگر این گونه است، راه حل چیست؟ ۱ ج)   

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

یک مشکل موجود در محل زندگی خود را رشح دهید. ۲ الف)   

_________________________________________________________________________  

خیر بله  آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ (یکی را عالمت بزنید)  ۲ ب)   

اگر این گونه است، راه حل چیست؟ ۲ ج)   

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

یک مشکل موجود در مدرسه خود را رشح دهید. ۳ الف)   

_________________________________________________________________________  

خیر بله  آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ (یکی را عالمت بزنید)  ۳ ب)   

اگر این گونه است، راه حل چیست؟ ۳ ج)   

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

مشکالت/راه حل ها
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یک ابزار مهم ارزیابی، بازخورد مستقیم از جانب دانش آموزان است. تکلیف نگارشی در کاربرد موفق حقوق برش 160
در درس ۱۱ برای دستیابی به این بازخورد طراحی شده است. 

موفقیت ها یا دریافت های دانش آموزان از حقوق برش، سازگاری با دیگران، قدرت کار گروهی یا هر درس دیگری 
که از اتحاد یا حقوق برش چه هستند؟ آموخته اند را می توانند در هر زمانی در فرم موفقیت »یادگیری اتحاد داشنت« 
ثبت کنند. هدف این فرم ها باید برای دانش آموزان توضیح داده شود. این فرم ها باید به آسانی برای دانش آموزان 
قابل دستیابی باشند تا هر زمان که می خواهند چیزی را با دیگران به اشرتاک بگذارند، بازخورد مثبت خود را در 

آنها بنویسند. 

مراقب باشید وقتی یک دانش آموز اشتیاق یا هر واکنش مثبتی نسبت به درس ها نشان می دهد متوجه شوید و او 
را تشویق کنید در مورد آن در فرم موفقیت بنویسد. برای موفقیتش به او تربیک بگویید. 

متام فرم های موفقیت که توسط دانش آموزان تحویل داده می شود را برای ثبت نتایج نگهداری کنید. 

ارزیابی از طریق بازخورد دانش آموز
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161 از پرسشنامه دانش آموز که در بخش »پیش از رشوع« تهیه دیده شده استفاده کنید. دستورالعمل های داده شده 
در آن بخش را دنبال منایید. این پرسشنامه دانش آموز رصفنظر از هر ارزیابی دیگری که استفاده می شود، باید اجرا 

گردد. این مهم ترین ارزیابی برای استفاده عمومی است. 

ارزیابی دانش پیشین
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۱)   ما همگی آزاد و برابر زاده شده ایم  ما همگی آزاد زاده شده ایم. ما 

همه افکار و ایده های خودمان را داریم. با همگی ما باید برابر رفتار 

شود. 

۲)   تبعیض قایل نشوید  این حقوق متعلق به همه است، صرفنظر از 

تفاوت هایمان. 

۳)     حق زیستن  همه ما حق زیستن داریم، و حق زیستن در آزادی و 

امنیت.

ما  گیرد.  بردگی  به  را  ما  ندارد  حق  کس  هیچ  ممنوع   ۴)    برده داری 

نمی توانیم کسی را برده خود کنیم.

۵)   شکنجه ممنوع  هیچ کس حق ندارد به ما صدمه برساند یا ما را شکنجه 

دهد. 

۶)   حقوق شما در همه جا باید به رسمیت شناخته شود  من هم انسان 

هستم درست همانند شما!

۷)   ما همگی در پیشگاه قانون برابریم  قانون برای همه برابر است. قانون 

باید با همه ما عادالنه برخورد کند.

۸)   قانون از حقوق شما حمایت می کند  همه ما می توانیم زمانی که با ما 

ناعادالنه رفتار می شود از قانون تقاضای کمک کنیم.

۹)   هیچ کس نباید ناعادالنه توقیف، حبس، یا تبعید شود  هیچ کس حق 

ندارد ما را بدون دلیل موجه به زندان بیاندازد و در آنجا نگه دارد، یا ما 

را از کشورمان تبعید کند.

۱۰)   حق دادرسی منصفانه  اگر ما را محاکمه می کنند محاکمه باید علنی 

باشد. افرادی که ما را محاکمه می کنند نباید به کسی اجازه دهند به 

آنها بگوید چه کنند. 

۱۱)   همیشه تا زمانی که جرم ما ثابت نشده بی گناه محسوب می شویم  

هیچ کس نباید برای انجام کاری تا زمانی که ثابت نشده سرزنش گردد. 

وقتی مردم به ما اتهام می زنند که کار بدی انجام داده ایم ما حق داریم 

نشان دهیم که این حقیقت ندارد.

۱۲)   حق داشتن حریم خصوصی  هیچ کس نباید سعی کند نام نیک ما 

را لکه دار کند. هیچ کس حق ندارد وارد خانه ما شود، نامه های ما را باز 

کند، یا ما یا خانواده ما را بدون دلیل موجه آزار دهد.

۱۳)   حق رفت و آمد و اقامت آزادانه  همه ما حق داریم به هر جایی از 

کشور خودمان بخواهیم برویم و به هر کجا بخواهیم سفر کنیم. 

۱۴)   حق درخواست و برخورداری از پناهندگی  اگر می ترسیم در کشور 

خودمان مورد بدرفتاری و آزار قرار گیریم، همگی ما این حق را داریم 

که برای در امان بودن به کشوری دیگر پناه بریم. 

۱۵)   حق تابعیت  ما همگی حق داریم به کشوری تعلق داشته باشیم.

۱۶)   حق ازدواج و تشکیل خانواده  هر انسان بالغی حق دارد اگر بخواهد 

ازدواج کند و تشکیل خانواده دهد. مردان و زنان در طول زندگی 

زناشویی و هنگام جدایی دارای حقوق برابری هستند. 

۱۷)   حق مالکیت  هر انسانی حق مالکیت و سهیم کردن دیگران در اموالش 

را دارد. هیچ کس حق ندارد بدون دلیل موجه اموال ما را تصاحب کند. 

۱۸)   آزادی اندیشه  ما همگی حق داریم آنچه می خواهیم را باور داشته 

باشیم، به مذهبی معتقد باشیم، یا اگر خواستیم آن را تغییر دهیم.

تصمیم  خودمان  برای  خودمان  داریم  حق  همگی  ما  بیان   ۱۹)   آزادی 

را  اندیشیم  می  آنچه  بیاندیشیم،  خواهیم  می  که  آنگونه  بگیریم، 

بگوییم، و ایده هایمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 

۲۰)   حق گردهمایی عمومی  ما همگی حق داریم دوستانمان را مالقات 

کرده و با همکاری مسالمت آمیز از حقوق خود دفاع کنیم. اگر خودمان 

نخواهیم هیچ کس حق ندارد ما را مجبور به پیوستن به گروهی کند.

۲۱)   حق دموکراسی  ما همگی حق مشارکت در حکومت کشور خود را 

داریم. هر فرد بالغی باید اجازه یابد رهبر خود را انتخاب نماید.

۲۲)   امنیت اجتماعی  همه ما حق داریم از مسکن در حد استطاعت مالی، 

درمان، تحصیل، و مراقبت های ویژه کودکان، درآمد کافی برای زندگی 

و در صورت بیمار یا سالخورده بودن از کمک های پزشکی برخوردار 

شویم.

۲۳)   حقوق کارگران  هر انسان بالغی حق داشتن شغل، دریافت دستمزد 

متناسب با آن شغل، و حق پیوستن به اتحادیه صنفی را دارد. 

۲۴)   حق استراحت و تفریح  ما همگی حق فراغت از کار، استراحت و تمدد 

اعصاب داریم.

۲۵)   خوراک و مسکن برای همه  همگی ما حق برخورداری از یک زندگی 

خوب را داریم. مادران و كودكان، افراد سالخورده، بیکاران و افراد 

ناتوان، و تمامی انسان ها حق دارند از مراقبت بهره مند گردند. 

۲۶)   حق تحصیل  تحصیل یک حق است. تحصیالت ابتدایی باید رایگان 

باشد. ما باید در مورد سازمان ملل متحد اطالعات کسب کنیم و یاد 

بگیریم چگونه با دیگران تفاهم و سازگاری داشته باشیم. پدر و مادر ما 

می توانند نوع آموزشی که ما دریافت می کنیم را انتخاب کنند. 

۲۷)   حق تکثیر  حق تکثیر یا کپی رایت قانون ویژه ای است که از نوشته ها و 

آثار هنری یک فرد حمایت می کند؛ دیگران نمی توانند بدون اجازه آنها 

را تکثیر یا کپی کنند. ما همگی حق داریم به شیوه ای که می خواهیم 

زندگی کنیم و از مزایای هنر، علم و یادگیری بهره مند گردیم. 

۲۸)   یک جهان عادالنه و آزاد  باید نظمی مناسب برقرار باشد تا همه ما 

بتوانیم از حقوق و آزادی های موجود در کشور خودمان و در کل جهان 

برخوردار شویم. 

۲۹)   مسئولیت و وظایف در برابر جامعه  ما در برابر افراد دیگر وظیفه ای 

داریم، و ما باید از حقوق و آزادی های آنها حمایت کنیم. 

هیچ کس نمی تواند این حقوق شما را پایمال کند    (۳۰

اعالمیه جهانی حقوق برش
خالصه شده برای نوجوانان

Youth for Human Rights International•	•1920•Hillhurst•Ave.•#416,•Los•Angeles,•CA•90027•USA

(323)•663-5799•	•info@youthforhumanrights.org•	youthforhumanrights org

© ۲۰۱۲ سازمان بین املللی نوجوانان مدافع حقوق برش. متامی حقوق محفوظ است. 
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