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های فقیر  پدر جوزف روسنسکی با کمک خانواده ۶۵۹۱در سال 

ه آن ای که هدف عمد همؤسس. کرد تأسیس ای  همؤسس

شناساندن حقوق محرومین به اقشار مختلف جامعه و تالش 

 .برای به رسمیت شناختن حقوق آنان در اجتماع بود
 

  در راه مبارزه با فقرهمگام با فقرا؛ 

 کنی فقر روز جهانی ریشهبه مناسبت 

 ۶تاریخچه

ی جهانی  و امضای اعالمیه 1۸۹۹میدانی که بعد از سال . پاریس جمع شده بودند یجمعیت زیادی در میدان تروکادرو. بود 1۸۹۱اکتبر سال  1۱

های محروم، مدافعان حقوق  خانواده. چنین جمعیتی به خود ندیده بود ، تا آن زمانحقوق بشر

شهر المللی، مقامات محلی و تعداد زیادی از شهروندان  بشر از نقاط مختلف جهان، مقامات بین

       . این میدان حضور داشتند پاریس در

نادیده گرفتن حقوق فقرا گرسنگی، خشونت و جهل، قربانیان ضمن ادای احترام به  ،این جمع

شارکت همه و خواستار همکاری و م کردندقوانین حقوق بشر اعالم مخالف را  محرومینو 

 ها بر این عقیده بودند که آن .شدند و ادای این حقوق های فقیر خانواده حقوقاز دفاع مردم در 

به عنوان عضوی فعال با سایر افراد جامعه در باید  بلکه ،نباید در اجتماع فراموش شوندفقرا 

 1۱این تجمع، باز هم پایان بعد از  .ز حقوق خود در جامعه دفاع کنندتا بتوانند ا تعامل باشند

هم جهت سنگ یادبودی  .ادامه پیدا کرددر نقاط مختلفی از جهان اکتبر هر سال این حرکت 

امضای اعالمیه حقوق بشر نصب  محلدر  تروکادرومیدان و در  احترام به قربانیان فقر ساخته

مجمع عمومی سازمان  1۸۸۱سال دسامبر  در و ادامه یافتپنج سال  تجمعات تااین . گردید

ر نتیجه ترتیب د به این . کنی فقر اعالم کرد اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه 1۱ملل روز 

 ترین مسائل مهم زو لزوم توجه به فقرا به عنوان یکی افقر بار دیگر ، همبستگی افراد در سایر نقاط جهانو  اعالم حمایتو  های محروم  تالش خانواده

صورت گرفته است و دعوت علیه فقر که  و مبارزاتی ها جهت یادآوری تالشکپی از سنگ یادبود  1۱به بعد  1۸۹۱از سال  .مطرح گردید حقوق بشر

  .در نقاط مختلف جهان نصب گردید ،ی این مبارزه به ادامه

 حرکت گیری شکلآغاز و 

 اریاردوگاه مسکن اضطریک   تأسیس :۶۵۹۱سال 

در حومه پاریس رفت تا  گاه مسکن اضطراریواردبه یک  پدر جوزف روسنسکی

که روسنسکی  پدر. نددبر های فقیری باشد که به آنجا پناه می کشیش خانواده

های محروم و  با دیدن وضعیت خانواده ،در شرایط فقر شدید به دنیا آمده بودخود 

هدف  .کرد تأسیسه مؤسسیک ها در اجتماع،   نادیده گرفته شدن حقوق آن

شناساندن حقوق محرومین به اقشار مختلف جامعه و تالش  ه،مؤسساین عمده 

 ATD»ه مؤسس بعدها این .برای به رسمیت شناختن حقوق آنان در اجتماع بود

Fourth World Movement» های  ه فعالیتمؤسسهم اکنون این  .نام گرفت

  . دده فقر در جهان انجام می ی مبارزه با                  های را در زمین گسترده

                                                           
 ای با عنوان از مقاله« نیرومندترین مبارزان را فراموش نکنیم»و  «!د نبریماز یا»، «گیری حرکت آغاز و شکل»، «تاریخچه»های  بخشی مطالب  برای تهیه 1

«History of October 17 » 17به آدرس-october-of-http://overcomingpoverty.org/article/history  استفاده شده است. 

http://www.atd-quartmonde.org/
http://www.atd-quartmonde.org/
http://www.atd-quartmonde.org/
http://overcomingpoverty.org/article/history-of-october-17
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 تصویب روز جهانی ریشه کنی فقر: ۶۵۵۱ – ۶۵۵۱سال 

کل دبیر  1۸۸۹اکتبر سال  1۱در . کنی فقر اعالم کرد عنوان روز جهانی ریشه بهرا اکتبر  1۱، مجمع عمومی سازمان ملل روز 1۸۸۱دسامبر  ۱۱در 

های  به خانواده خواهد قولی را که پدرجوزف روسنسکی اعالم کرد که سازمان ملل می، ۱چهارم ضمن به رسمیت شناختن سهم جهان سازمان ملل

 .محقق کند را فقیر داده بود

 کنی فقر ی ریشه تصویب سال و دهه: ۶۵۵۱سال 

رسمیت شناختن حقوق محرومین به  فرصتی برایین اقدام ا. گذاری شد ر نامکنی فق المللی ریشه سال بینز طرف سازمان ملل به عنوان ا 1۸۸۱سال 

از طرف سازمان ملل به عنوان  ۱۰۰۱تا  1۸۸۱ های سال، عالوه بر این. کردفراهم  تحقق جهانی عادالنه برایآنان فعال در اجتماع و مشارکت 

یش از پیش آشکار و لزوم رسیدگی به وضعیت آنان را بوضعیت محرومین بحرانی بودن تصویب این دهه،  .کنی فقر، اعالم شد ی ریشه نخستین دهه

 .کرد 

 !از یاد نبریم

بین تجمع کنندگان در میدان تروکادرو چه  1۸۹۱اکتبر سال  1۱در 

از تمام  ،این عهد که روی سنگ یادبود نوشته شده استعهدی بسته شد؟ 

 : خواهد از یاد نبرند که فقر میعلیه مبارزان 

در این جا جمع های جهان  ی قاره مدافعان حقوق بشر از همه  ،1۸۹۱اکتبر سال  1۱ز در رو»

کردند و شهادت ادای احترام  ی قربانیان گرسنگی، جهل و خشونت ها به همه آن. شدند

همیشه در کنار که  ها عهد بستند آن. نیست ها سرنوشت آنکه بدبختی و بیچارگی  دادند

 «.کنند جهان تالش می نی فقر درک شهمردمی باشند که برای ری

 را فراموش نکنیم نیرومندترین مبارزان

عنوانی را برای روز  ،کنند ی مبارزه با فقر فعالیت می اتی که در زمینهمؤسسسازمان ملل با همکاری  هر سال

  :کنیمهیچ کس را فراموش ن» این روز با عنوان( ۱۰1۹سال ) امسال نیز. کند کنی فقر انتخاب می جهانی ریشه

گذاری شده  نام ۱«اقدام کنیم و علیه آن تصمیم بگیریمی آن  درباره فقر بیاندیشیم، ی هئلبه مسهمه با هم 

 (مبارزانییعنی چه ) کند که در راه مبارزه با فقر چه کسانی این عنوان ما را با این پرسش روبرو می. است

د به محرومین و شو کاهش فقر انجام می هدف که باهای اجتماعی  بسیاری از فعالیتدر ؟ اند فراموش شده

توانند  چون کسانی که می نه هم شود، گاه میها در برابر فقر دفاع کرد ن کسانی که باید از آن چون همفقرا 

های مبارزه علیه  الیتفعها و  سیاستسیاری از بهم اکنون . یه فقر باشندترین مبارزان عل ترین و نیرومند مهم

گذاری، اولویت  نامر حقیقت این د .شود و تصویب میفقرا و محرومین تعریف  فکری و همفقر بدون مشارکت 

 های سازی محرومین در حوزه توانمند. کند های توانمندسازی محرومین را بیش از پیش آشکار می برنامه

                                                           
آفریقا، آسیای جنوب شرقی و )ی جغرافیایی مشخصی دارند شود و معموالْ حوزه کشورهای توسعه نیافته که در اصطالح جهان سوم نامیده می در جهان تنها بهفقر  ۱

اصطالح جهان چهارم دادن فقر از  ی نشاناین امر موجب شد که برا. کنند یافته نیز تعداد زیادی افراد فقیر زندگی می لکه در کشورهای توسعهب ،شود محدود نمی...( 

 .توان یافت خوانند و در نقشه جغرافیا جای مشخصی برایش نمی برند که آن را جهان چهارم می در حقیقت فقیران در جهانی به سر می.  استفاده شود
۱ Leave no one behind: Think, decide and act together against extreme poverty 
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ی مبارزه با  زمینهیکی از مسائلی که در 

اهمیت دارد، استمرار و تداوم فقر 

ب، به این ترتی. رسانی است اطالع

ه، ضرورت و اولویت پرداختن به مسئل

یش آشکار برای مخاطب بیش از پ

 . شود می

 

 . تبدیل شوندعلیه فقر مبارزان گذارترین تأثیرمهمترین و ها به  آن تواند موجب شود میمختلف 

 کنی مبارزه با فقر روز ریشه برایهایی   معرفی فعالیت

 .بکوشیم برای تحقق جهانی عادالنه توانیم شوند که هریک از ما با انجام آن ها می برای مبارزه با فقر معرفی میهایی  در ادامه فعالیت

 در مورد فقر  رسانی اطالع

کنی فقر  روز جهانی ریشه. جدی صورت گیرد آن تالشی برایکه باید است مواردی مله جاز  ،ی ناشی از آنها آسیب و ی فقر دربارهرسانی  اطالع 

 :عبارتند از انجام داد زمینهتوان در این  میهایی که  از جمله فعالیت. کند فراهم می این کارفرصت مناسبی برای 

 های ناشی از آن ها و آسیب محرومیتفقر، دن تهیه بولتن جهت شناسان 

 محرومین و حامی ی مبارزه با فقر زمینههای فعال در  د با نهادآشنا کردن افرا 

  در این زمینه  های مناسب فیلمآشنا کردن افراد با 

  در این زمینه  های مناسب کتابآشنا کردن افراد با 

 های مناسب در  این زمینه آشنا کردن افراد با سایت 

 

 ی فوقکارهایی جهت عملیاتی کردن پیشنهادها راه

 به مناسبت این روز (مدارسمانند کتابخانه )  های عمومی کتابخانه بزرگساالن وبه کودکان، نوجوانان،  ۹های مناسب هدیه دادن کتاب 

  وادگی، محل کار، دانشگاه یا مدرسههای خان به مناسبت این روز در مهمانی   فیلمپخش 

 بروشورهای مربوطههای مرتبط با فقر و تهیه  تشکیل گروه جهت تحقیق پیرامون موضوع 

  های مناسب   این روز در مکان   به مناسبت بروشور با موضوع فقرتوزیع 

  (کار یا مدرسه  برد محل مثال در)هایی که محل رفت و آمد عمومی هستند  در مکان پوستر و شعارهای مناسب برای این روزنصب 

 های مرتبط با فقر جهت تحقیق پیرامون موضوعدر خانواده و مدرسه کودکان و نوجوانان هایی از  تشکیل گروه 

 های اجتماعی ریزی جهت بازدید از نهادهای فعال در زمینه فقر و آسیب برنامه 

 موضوعهایی مرتبط با  ا و خرید کتابه شی فرو ه اعضای خانواده به کتابسر زدن به همرا 

 ی فقر لهده، محل کار یا مدرسه پیرامون مسئبرگزاری جلساتی در خانوا 

  های اجتماعی و آسیب های فعال در زمینه فقر ت معرفی نهادجه بولتنتهیه 

 آموزان کالس ه همراه اعضای خانواده یا دانشهای مرتبط با موضوع فقر ب بازدید از یک کتابخانه و جستجوی کتاب 

 های خانوادگی کار یا جمع برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت این روز در مدارس، محل 

 مانند یونیسف، یونسکو و غیره یهای سایتاز طریق  های مرتبط با موضوع  درس ها و طرح ی مقاالت، فعالیت ترجمه 

 دوستانه های انسان های اجتماعی و فعالیت آگاهی دادن در زمینه آسیب برای سایت یا وبالگ مناسب  ایجاد وب 

                                                           
 .آمده است 1 ی هرامشپیوست  ردهای مرتبط با موضوع فقر  ز کتابلیستی ا ۹
 .آمده است ۱ ی هرامش پیوست ردبا موضوع فقر های مرتبط  ز فیلملیستی ا  
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 های عملی فعالیت

. های موثر در مبارزه با فقر است جمله راه ها از و دعوت از افراد جهت انجام این فعالیت دوستانه انسان های عملی برای فعالیت هاییداشتن پیشنهاد

هایشان در رابطه با    فکر کردن، گفتگو و بیان نگرانی های اجتماعی، انگیزش افراد برای لیت، یادآوری مسئوافراد افزایش آگاهی کارهدف از انجام این 

 :عبارتند از انجام داد زمینهتوان در این  هایی که می از جمله فعالیت. ی فقر است هئلمس

 توانند در این زمینه  دهند و افراد می ی فقر انجام می فعال در زمینههای  ه یا گرو ، نهادهااتمؤسسهایی که  ی لیستی از فعالیت یهته

 .مشارکت نمایند

  با حضور افرادی که در  حل فکری جهت ارائه راه ناشی از فقر و همبحث و گفتگو پیرامون مسائل و مشکالت فراهم کردن امکاناتی جهت

 .کنند ی مبارزه با فقر فعالیت می زمینه

 ها از آن های اجرایی ها و استخراج طرح شود، بررسی آن سایر کشورها جهت مبارزه با فقر انجام می هایی که در ی لیستی از فعالیت تهیه 

 وان مثال برگزاری به عن .کنند ی مبارزه با فقر فعالیت می هایی که در زمینه یا گروه اتمؤسسی در افراد جهت همکاری با ایجاد آمادگ

 ر با محرومینهای مورد نیاز جهت کا آموزش مهارت جهت جلساتی

 ها و اعالم بازخورد اجرای طرحهای اجرایی  ایجاد سایت یا وبالگ جهت معرفی طرح 

 ی فوقکارهایی جهت عملیاتی کردن پیشنهادها راه

  به این ترتیب ضمن آشنایی با . کنند ی مبارزه با فقر فعالیت می هایی که در زمینه و گروه ، نهادهااتمؤسسسر زدن و گفتگو با مسئوالن

 .تهیه کنیمرا ها  های آن توانیم لیستی از نیازمندی ها می های آن عالیتف

 در خانواده، محل کار یا دانشگاه  ،کنند ی مبارزه با فقر فعالیت می هایی که در زمینه و گروه ، نهادهااتمؤسسی ها ی نیازمندی گفتگو درباره

 این نیازهابرآوردن  هایی برای جهت بر عهده گرفتن مسئولیتو تشویق افراد 

 کنند مبارزه با فقر فعالیت می ی با حضور افرادی که در زمینه غیرههایی در محل کار، دانشگاه و  برگزاری جلسات یا نشست  . 

 شود هایی که در سایر کشورها در زمینه مبارزه با فقر انجام می ها و فعالیت های اینترنتی و استخراج طرح جهت بررسی سایت  تشکیل گروه. 

 ها و نشریات مناسب ها، روزنامه ها در وب سایت تشویق افراد به نوشتن مقاالتی در رابطه با فقر و تالش برای انتشار آن 

 های آموزشی مورد نیاز در این زمینه  ها و سرفصل موضوع فقر و استخراج دورههایی جهت مطالعه و بررسی  تشکیل گروه 

 کار با محرومینو ی فقر  های آموزشی در زمینه برگزاری دوره 

 هایی جهت مدارس فعالیتمعرفی 

اهداف این . توان به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر در مدارس انجام داد معرفی کنیم که میرا هایی  ای از فعالیت خواهیم مجموعه یدر ادامه م

 :عبارتند ازها  فعالیت

 با وضعیت فقر در کشورکودکان و نوجوانان  نا کردنآش 

 کشوردر  ی مبارزه با فقر فعال در زمینهات مؤسس کودکان و نوجوانان با دنآشنا کر 

 با وضعیت فقر در جهانکودکان و نوجوانان  آشنا کردن 

 تغذیه، سالمت، شغل، در زمینه آموزشن مثال پیامدهای فقر فقر به عنواو پیامدهای ج نتایکودکان و نوجوانان با  آشنا کردن 

  برای کاهش فقرعملی  های حل کری کودکان و نوجوانان جهت ارائه راهف مشارکت و همایجاد امکان 

 :انجام داد کنی فقر در مدارس های زیر را به مناسبت روز جهانی ریشه توان فعالیت بر اساس این اهداف می

 فقر و پیامدهای آندیواری و پوستر جهت معرفی  تهیه روزنامه 



 

  

 

 ها های آن  کنند و آشنایی با فعالیت ر فعالیت میبازدید از مراکزی که در زمینه مبارزه با فق 

 آن به اعضای خانواده  ی آموزان به مناسبت این روز و هدیه تهیه کارت پستال با کمک دانش 

 آموزان و والدینشان برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع فقر جهت دانش 

 های مرتبط با آن پخش فیلم و انجام فعالیت 

 برگزاری مسابقه نقاشی 

 های مربوطه برگزاری نمایشگاه عکس به همراه فعالیت 

 برگزاری نمایشگاه کتاب 

 آموزان و ارائه گزارش آن کنند توسط دانش ی مبارزه با فقر کار می به با افرادی که در زمینهمصاح 

 تانههای انسان دوس به موضوع فقر و فعالیتکنی فقر  جهانی ریشهوز ر دریا دو ساعت از وقت کالس  اختصاص یک 

 جهت نیازمندان نقدی و غیرنقدی های آوری کمک جمع 

 با موضوع فقر یا محرومیت آموزان اجرای تئاتر توسط دانش 

  برگزاری نمایشگاه روز جهانی مبارزه با فقر در مدارس و دعوت از والدین جهت شرکت در این نمایشگاه 

.کنند مشورت کرد می فعالیتفقر  مبارزه با ایی که در زمینهه ات یا گروهمؤسستوان با  های فوق می ی فعالیت کلیه جهت اجرای



 

۱ 

 

 دوستانه های انسان و فعالیت موضوع فقر و مرتبط بامناسب  های کتاب برخی از :۶پیوست 

ف
ردی

مفید برای  انتشارات مترجم نویسنده نام داستان 

 ...رده سنی

کلیدواژه ها یا /توضیحات

 صلی کتابموضوعات ا

کالبد شکافی )اندرون جهان سوم  .1

 (فقر

افتادگی جهان سوم،  فقر، عقب سال بزرگ اختران شهریار آژغ نوپال هریس

 ها و راهکارها علت

د  ی م ح ا اورت. و د ل ارچ م در آفریقا همیشه مرداد است .۱

  ی اش رب زرگ

نوجوان،  د ی ورش خ  ش ق ن

 سال بزرگ

ای است از شصت  مجموعه

 .مارچلو د»ی دبستانی که انشا

از   ، آموزگار یکی«اورتا

« آرزانو»ای شهرک ه دبستان

 .تدستچین کرده اس

نیافته  آرزانو شهرکی توسعه

. است از ناپل و در جنوب ایتالیا

بیکاری و فقر در این سرزمین، 

بستر مناسبی را برای رشد 

گروههای مافیایی فراهم کرده 

است و کودکان بیگناه، قربانیان 

صلی این شرایط خشن و غیر ا

 .انسانیند

گفتگو با پسرم درباره گرسنگی در  .۱

 جهان

مهدی  ژان زیگلر

 ضرغامیان

نوجوان،  آفرینگان

 سال بزرگ

گرسنگی و کمبود غذا هنوز هم 

های دامنگیر و یکی از بحران

هر . گسترده در جهان است

سال، در نقاط مختلف جهان، 

قحطی و خشکسالی و جنگ و 

ی  گردد که عدهمیباعث ... 

 . زیادی از گرسنگی بمیرند

کتاب در قالب گفتگوی یک 

پدر و پسر و بسیار خواندنی و 

. البته ساده نوشته شده است

ی کتاب یکی از فعاالن نویسنده

مطرح گرسنگی در سطح جهان 

های خود است و در نوشته

اطالعاتی صحیح و موثق را به 

گیرد تا وضعیت موجود کار می

 .وشنی ترسیم کندرا به ر

ابراهیم  مایکل هرینگتن (فقر در ایاالت متحد) آمریکای دیگر .۹

 یونسی

 تبعیض/ فقر  سال بزرگ خوارزمی

اب مربوط به آخرین چاپ کت

های  است و نسخه ۱ 1۱سال 

 .موجود دست دوم هستند



 

۱ 

 

ف
ردی

مفید برای  انتشارات مترجم نویسنده نام داستان 

 ...رده سنی

کلیدواژه ها یا /توضیحات

 صلی کتابموضوعات ا

  س ی گ رن ف  ی ر ارن ی پ های فقیرآموزش در کشور . 

  ی ب ی ب ح

ر  ش ز ن رک م

  ی اه گ ش دان

  سال بزرگ

  م اس ق وال اب لستر براون ( ان ه در ج  ه ذی غ ذا و ت غ)ا  ه ن ت  ان با ن .۱

  ری زای ج

ر  ش ز ن رک م

  ی اه گ ش دان

  سال بزرگ

رفتارهای اجتماعی مطلوب از دید  .۱

 روانشناسی اجتماعی

پرفسور هانس ورنر 

 بیرهوف

رضوان 

 صدقی نژآد
 

  سال بزرگ

دکتر رابرت بارون،  تماعیروانشناسی اج .۹

دان بیرن و نایال 

 برنسکامب

دکتر یوسف 

 کریمی

 فصل کمک به دیگران سال بزرگ       روان

کودک،  کتاب نیستان اد ری ف  دون ری ف و ب رام ب  ف ج هدیه خوبان .۸

نوجوان، 

 سال بزرگ

/ دوستی و کمک به دیگران  نوع

 بخشش

از   ه ان ی ام ع  ای ه ه ص ق: های صلح قصه .1۰

 ا ی ر دن راس س

  ک دم ری  ارت ارگ م

 د ل دان

  ده اه ش

  دی ی ع س

کودک،   ه م ش چ

نوجوان، 

 سال بزرگ
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 صنعتی زاده

نوجوان،  قطره

 سال بزرگ

 

نوجوان،   اه آگ  ی ب ی ب ح  رام ه ب برتولت برشت های متی اندیشه .1۱

 سال بزرگ

 /ارزه برای تغییر شرایطمب

 شرایط زندگی محرومین

  روزه ی ف وال ائ پ  دی  ی ام ت های آبی افسانه گل .1۱

  دی م ح م ل گ

  رورش پ  ون ان ک

  ان ودک ک  ری ک ف

  ان وان وج و ن

کودک، 

نوجوان، 

 سال بزرگ

 قربانی دادن/ ایثار 

  رورش پ  ون ان ک   کوه اسرار آمیز .1۹

  ان ودک ک  ری ک ف

  ان وان وج و ن

کودک، 

نوجوان، 

 سال بزرگ

کمک / ایثار و از خودگذشتگی

 به دیگران

چنگیز  جانی روداری های تلفنی استاند . 1

 داورپناه

انتشارات بخش 

فرهنگی 

سفارت ایتالیا 

 در ایران

کودک، 

نوجوان، 

 سال بزرگ

 1۸۱۰در سال « جانی روداری

ای در شمال ایتالیا به  در دهکده

او چند سالی ضمن . دنیا آمد

به تدریس در مدارس ابتدایی 

تحصیل در دانشگاه نیز 

 .پرداخت

 1۸۱۰ی در سال جانی رودار

هانس کریستین »ی  جایزه

ی  ترین جایزه بزرگ)« آندرسن

جهانی در زمینه ادبیات 

او . را به دست آورد( کودکان

ها  گر دقیق واقعیت یک مشاهده

ی آنها  پردازی ماهر درباره و قصه



 

۹ 

 

ف
ردی

مفید برای  انتشارات مترجم نویسنده نام داستان 

 ...رده سنی

کلیدواژه ها یا /توضیحات

 صلی کتابموضوعات ا

 . بود

  اب ت ، ک ه م ش چ  اری س  ه ت رش ف جانی روداری ای در قطب بنفشه .1۱

  ه وش ون

، کودک

نوجوان، 

 سال بزرگ

 امید به زندگی

ود  م ح م گاندی همه مردم برادرند  .1۱

  ی ل ض ف ت

نوجوان،        ر ی ب رک ی ام

 سال بزرگ

از  این کتاب زندگی گاندی 

 .است زبان خودش

ه مؤسس   مادر ترزا .1۹

فرهنگی منادی 

 تربیت

نوجوان، 

 سال بزرگ

 

 

  ج وی س  ی ال ات ن خانواده زیر پل .1۸

  ون س ارل ک

کودک،  (ای م ی ک)  س رم ه  ی رق ت  ی ل گ

نوجوان، 

 سال بزرگ

 

  ه ب ی ب ح  ل ی ا دان ت ی آن حماسه آلبرت شواتزر .۱۰

  ات وض ی ف

انتشارات علمی 

         و فرهنگی

نوجوان، 

 سال بزرگ

 

 



 

۸ 

 

 دوستانه های انسان و فعالیت موضوع فقر و مرتبط بامناسب های  فیلم برخی از :۱پیوست 

 «به کارگردانی علیرضا داوودنژاد  «نیاز 

 «کوروساوا اریکآبه کارگردانی  «موراییاهفت س 

 «کوروساوا اریکآبه کارگردانی  «ریش قرمز 

 «به کارگردانی مجتبی میر تهماسب «بانوی گل سرخ 

 «به کارگردانی محسن مخملباف «ران بایسیکل 

 «به کارگردانی پوران درخشنده «زیر پوست شهر 

 «به کارگردانی ویتوریو دسیکا «دزد دوچرخه 

 «به کارگردانی داریوش مهرجویی «مهمان مامان 

 «به کارگردانی مجید مجیدی «های آسمان بچه 

 «به کارگردانی مجید مجیدی «باران 

 «به کارگردانی بهرام بیضایی «ی کوچک غریبه شو،با 

 «(پویانمایی) «کاشت مردی که درخت می 

 «به کارگردانی کیومرث پور احمد   « های مجید قصه 

 «(پویانمایی) «ننه جیرجیرک 

 «ریچارد آتن بوروبه کارگردانی  «گاندی 

 «امیر نادریبه کارگردانی  «دونده 

 «نژادعلیرضا داوودبه کارگردانی  «مرهم 

 «کارگردانی امیر نادری به «ساز دهنی 

 «به کارگردانی محمد ابراهیم معیری «رقصند ها در باد می قاصدک 

  



 

1۰ 

 

  هانتسود ناسنا یاه تیلاعف و رقف ی هرابرد تاعالطا بسک یارب های مناسب ی از سایتلیست :3 تسویپ

 

 http://overcomingpoverty.org 

 http://www.atd-fourthworld.org 

 http://www.actionaid.org.uk 

 www.antipovertyweek.org.au 

 http://www.un.org/en/events/povertyday/ 
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