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درس هایی که باید از 
دوران شیوع کرونا گرفت

هم اکنون ما در مرحله ای قــرار گرفته ایم که 
وضعیت کرونا، کنترل شــده و مدیریت شده 
است. با این همه اما در بیش از 2سال گذشته، 
ما دچار خطاهایی شــدیم که در این متن به 
بخش هایــی از آن می پردازیــم. اول اینکه ما 
برای مواجهه با یک پاندمی، آمادگی نداشتیم 
و برخالف برخی کشورها از اپیدمی هایی مثل 

سارس و مرس درس نگرفته بودیم. 
مرکز کنتــرل بیماری های کشــور از چابکی، 
چاالکی و به روز بودن ســال ها عقب افتاده بود 
و در ماه های ابتدایی نتوانســت نقش خود را به 
خوبی بازی کند )مقایسه کنید با سی دی سی 
اروپا، کره جنوبی، نیوزیلند و حتی ویتنام(. نکته 
قابل توجه این است که مفهوم، معنا و زبان در 
درک و اســتفاده از واژه ها مهم اند؛ به کار بردن 
عباراتی مثل ســرعت چرخش، تقویت کننده، 
ناقل بیماری، موج و مانند اینها را زیاد شنیدیم 
که تمام این اصطالحات، نادرست بودند. تأیید 
فوری واکسن ها که هنوز هم ادامه دارد و ادغام 
فازهــای کارآزمایی ها، رعایــت نکردن اصول 
کارآزمایی ها حتی در مســیر ســریع ازجمله 

اشتباهات دیگری بود که در این مدت رخ داد.
 نکته دیگر، تزریق دوزهای مکرر بدون شواهد 
بومی و بدون ســنجش ســطح ایمنی جامعه، 
همچنین باال نبودن میزان تست گیری از مردم 
برای تعیین وضعیت اپیدمــی، از دیگر نکاتی 
است که به عنوان خطاهای دوران شیوع کرونا 
به شمار می رود. در کنار همه اینها، سپردن کار 
به دســت افراد غیرمتخصص و نشــر اطالعات 
اشتباه از رسانه های جمعی و همچنین کنترل 
نکردن رســانه های مجازی برای جلوگیری از 
نشر شایعات و اطالعات نادرست، ایراد دیگری 
است که برای شیوع کرونا می توان به آن اشاره 
کرد. ارزشــیابی نکردن مداخالت انجام شده، 
تصمیم گیــری و اظهارنظر بدون مســتندات 
علمی، استمرار نداشتن تیم های واکنش سریع و 
کنارگذاشتن طرح بیماریابی »شهید سلیمانی« 
برای کنترل بهتر وضعیت شیوع کرونا، خطای 
دیگر بود. در کنار همه اینها موضوع قابل توجه 
دیگر این اســت که در این مــدت، از نیروهای 
مردمی و بسیجی هایی که بدون توقع به خدمت 
مردم آمدند، هم به خوبی قدردانی نشد. درس 
دیگری که در این مدت آموختیم این است که 
بیماری همه گیر به همــان اندازه که موضوعی 
علمی اســت، به مســئله ارزش ها هم مربوط 
می شود. درک این نکته بســیار مهم است که 
برخی از بزرگ ترین شکســت های ما در پاسخ 
به کووید-19هیچ ارتباطی به کمبود واکســن 
نداشت، ناتوانی در اثبات اینکه ماسک ها چقدر 
می توانند در کنترل بیماری نقش داشته باشند، 
اینکه چقدر تســت گیری برای قرنطینه کردن 
و ایزوله کردن افراد آلــوده به ویروس می تواند 
نقش مهمی داشته باشد، یا اینکه »تهویه« تا چه 
اندازه می تواند از انتقال بیماری جلوگیری کند، 
ازجمله نکاتی اســت که مورد توجه جدی قرار 
نگرفت. مسئله ای که در این مدت به خوبی مورد 
توجه قرار نگرفت، موضوع اخالق و ارزش ها بود. 
نکته دیگری که بیش از 2 سال گذشته آموختیم 
هم این اســت که ما در ارتباط با شاغالن حوزه 
سالمت و متخصصانی که از جان و درآمد خود 
گذشــتند و به خدمت مردم آمدند، به درستی 
قدردانی نکردیم و بســیار راحت خودشــان و 
تجربیاتشان را کنار گذاشتیم.از ظرفیت علمی 
و تحقیقاتی کشور برای کنترل بیماری به  خوبی 
استفاده نکردیم و نقش فناوری های جدید را در 

مدیریت اپیدمی نادیده گرفتیم.
 همچنین از داده هایی که بــا بودجه هنگفتی 
جمع آوری می شد، به درستی استفاده نکردیم 
و به بهانه محرمانه مانــدن اطالعات و داده ها، 
محققان و دســت اندرکاران را از دسترسی به 
اطالعات محروم کردیــم. مداخله هایی بدون 
اثربخشــی یا هزینه اثربخش مانند دورکاری 
و قرنطینــه و ضدعفونــی شــهرها و تعطیلی 
کالس هــای درس دانشــجویان تحصیــالت 
تکمیلی و ترددهای شبانه و مانند اینها را انجام 
دادیم، بدون اینکه بررسی های ویژه ای درباره 
اثربخشی شان داشته باشیم و با همین وضعیت 
هم برای مدت ها آنها را ادامه دادیم. زمان ورود 
واکسن به کشور با تأخیر انجام شد و از بسیاری 
از کشورها، ماه ها برای شــروع واکسیناسیون 
عمومی عقــب ماندیم. زمانی هم که واکســن 
کرونا وارد شد، با واردات بی رویه به نیاز جامعه 
و استقبال مردم توجه نشــد و تولید کنندگان 
واکســن داخلی که تعدادشــان کم هم نبود، 
ورشکسته شدند و حاال در تالش هستند تا برای 

واکسن هایشان مشتری خارجی پیدا کنند. 
حتی واکسن های اهدا شــده برخی کشورها 
را درحالی که واکســن های تولید داخل روی 
دســتمان مانده بود پذیرفتیم و این احتمال 
را ندادیم که ممکن اســت این واکســن ها با 
هدف شکســت دادن تولیدکنندگان داخلی 
واکسن، به کشــور اهدا شده باشــد و در کنار 
همه اینها مهم ترین نکته این اســت که برای 
نظارت بر مدیریت اپیدمی در کشور دیر اقدام 
کردیم. بارها دچار عادی انگاری شــدیم و به 
محض کاهش موارد مرگ و بســتری اپیدمی 
را تمام شده تصور کردیم. معیارهای اشتباهی 
)مانند رنگ بندی شهرها( برای سنجش سطح 
خطر، برآورد خطر )مثال در کودکان( انتخاب 
کردیم. البتــه همه اینها به معنی ناسپاســی 
از زحمات و تالش های خوب انجام شــده در 
کشور برای مقابله با شیوع کرونا نیست. به هر 
حال اقدامات قابل توجهی برای مقابله با کرونا 
صورت گرفت. اینها درس هایی است که برای 
ادامه راه و در مواجهه با بیماری های دیگر، باید 

از آنها آموخت.

حمید سورینگاه
اپیدمیولوژیست

پای تخته سیاه، با کودکان کار
روایت تعدادی از معلمان داوطلب از سال ها آموزش به کودکان کار و مهاجر در محله های آسیب پذیر

کف  دســت  های مجتبی ســیاه اســت؛ به رنگ 
چشــمانش، به رنگ مژه های بلند و موهای تنک 
و نازکی که باالی لب هایش ســبز شــده. اسپری 
و فرچــه  زردش را تکیه می دهد به دیوار گوشــه 
حیاط و می دود به سمت کالس؛ یک ساعتی است 
 که خاله رویا، کتاب را باز کــرده و بلند می خواند: 
» بابا آب داد.«  منیر، روزهای آخرش را در مدرسه 
می گذراند، تعطیالت نــوروز، نامــزدش کردند. 
پسرعمویش 15ســال از خودش بزرگ تر است و 
در پیتزافروشــی برای 500هــزار تومان کارگری 
می کند. خاله ستاره آنقدر رفت وآمد تا پدر را راضی 
کرد همین چند ماه مانده به پایان سال، درسش را 
بخواند و بعد برود خانه شوهر.  احمد، شاگرد دیگری 
است که نیمکت، تخت خوابش شده  است. ساعت ها 
پشت چراغ قرمز، اسپند دود می کند و حاال خسته 

است. آرنج را عمود کرده بر میز و چرت می زند.

 دختران را شوهر می دهند، پسران را کارگر می کنند
رویــا منوچهری، معلمی اســت که 11ســال به 
کودکان کار و مهاجر آموزش داده است. شاگردانش 
افغانســتانی، ایرانــی و پاکســتانی اند. اغلب هم 
دســتفروش  هســتند و پشــت چراغ قرمزها کار 
می کنند. کودکان ایرانــی، معموال مدارک هویتی 
ندارند؛ مثل شناسنامه؛ به همین دلیل نمی توانند 
مدرسه رســمی بروند و در کالس های درس کنار 
ســایر مهاجران بنشــینند و درس بخوانند.  رویا 
می گوید: »با پیگیری تیم های حقوقی انجمن هایی 
که برای کودکان کار می کننــد، برخی از کودکان 

شناسنامه دار و راهی مدرسه شدند.« 
آمــوزش اولویت خانــواده این کودکان نیســت، 
خانواده های آسیب دیده در فکر معیشت، کودکان 
را راهی خیابان ها و کارگاه های کوچک و زیرزمینی 
می کنند و حاال  رویا و معلمان دیگر در تالش  هستند 
تا این کودکان را از خیابان ها و کارگاه ها به پشــت 
نیمکت های درس بکشــانند: »حتی بعد از طرح 
فرمان که به این کــودکان اجازه درس خواندن در 
مدارس رسمی را می داد، خانواده ها به دلیل شرایطی 
که دارند، نتوانستند بچه ها را به مدرسه بفرستند.«

رویا، معلم داوطلب اســت. مدتی با بهزیستی کار 
کرده و یک بــار به طور اتفاقی جــذب آگهی یکی 
از ان جی اوهایی شــده که می خواستند در محله 
دروازه غار، برای کودکان جشــن شب یلدا برگزار 
 کنند: »وقتی وارد دروازه غار شدم، خیلی تحت تأثیر 
قرار گرفتم. ما همیشــه برای خرید پرده و پارچه و 
لوازم آشــپزخانه به شــوش و مولوی می رویم، اما 
هیچ وقت تصور نمی کنیم که پشــت این مغازه ها، 
آدم ها در چه شرایطی زندگی می کنند. وقتی این 
محله ها را دیدم، متوجه شــدت آســیب دیدگی 
کودکان شــدم. کــودکان پابرهنــه در کوچه ها 
می دویدند، لباس هایشــان کهنه بود، ظاهرشان 
و رنگ صورتشان، نشــان از سوءتغذیه شدیدشان 
داشت؛ همان بار اول کافی بود تا تصمیم بگیرم برای 

این کودکان کاری انجام بدهم. البته طی 10سال 
گذشته وضعیت این کودکان در این محله ها با کمک 

مؤسسه های مردمی، بهتر شده است.«
رویا در ســال های اول، هفته ای یک تا 2روز برای 
این کودکان کالس آموزشی برگزار می کرد. بعدها 
خودش به فکر راه انــدازی مرکزی برای حمایت از 
این کودکان افتاد: »درس هایی که در مدارس به این 
کودکان آموزش داده می شد را به آنها یاد می دادیم، 
به مناطق مختلف آموزش و پرورش نامه  می زدیم و 
به آنها توضیح می دادیم بچه هایمان چه شرایطی 

دارند، آنها هم کتاب  می فرستادند.« 
کودکان اغلب خانواده های مهاجر و آســیب دیده، 
هر روز 6صبح »برپا« دارند، اما مقصد، کالس های 
درس نیست: »بیشتر این بچه ها خانواده های معتاد 
دارند، ما مدت ها با خانواده هایشان صحبت کردیم 
تا آنها راضی شدند روزی 3،2 ساعت بچه هایشان را 
به کالس های درس ما بفرستند. ما در این کالس ها 
جز کتاب های درسی، آموزش های هنری، ورزشی 

و مهارت های زندگی را هم یاد می دهیم.«
برای کودکان سرچهارراه و کارگاه ها سخت است 
پذیرفتن اینکه مشتریانشان، معلم هایشان شده  اند. 
برایشان باورپذیر نیســت که افرادی تا این اندازه 
با آنها مهربان  هســتند: »خشم این بچه ها به دلیل 
شرایطی که دارند، نسبت به سایر افراد جامعه، بسیار 
زیاد است. آنها چشم که باز کرده اند، شاهد نابرابری 
بوده اند و کســی نبوده نیازهایشان را برآورده کند. 
ما نمی توانیم توقع زیادی از این کودکان داشــته 
باشیم.« مهارت های زندگی، بخش قابل توجهی از 
آموزش های این کودکان اســت. آنها در خیابان ها 
مورد انواع آزارها قرار می گیرنــد، گاهی دزدیده و 
فروخته می شــوند و اورژانــس اجتماعی و پلیس 
وارد کار می شــود. کودکان خســته از خیابان که 
به کالس هــای درس پناه می برنــد، یکباره غیب 
می شــوند. دختران بیشــتر از پســران: »در این 
خانواده ها، دختران را خیلی زود شــوهر می دهند. 
تصور کنید کودکی که اســتعدادهایش شــکوفا 
شــده، به درس عالقه مند شــده، یکباره دیگر به 
کالس ها نمی آیــد، وقتی پرس و جــو می کنیم، 
متوجه می شویم ازدواج کرده اســت. این برای ما 
یک سرخوردگی است. برای پسران به شکل دیگری 
دچار سرخوردگی می شویم. آنها را هم وادار می کنند 
سر کارهای جدی تری بروند. خیلی  از این افراد برای 
50، 100هزار تومان بیرون از خانه کار می کنند تا 

برای پدر و مادرشان مواد مخدر بخرند.«
رویا می گوید برای دختران افغانستانی اغلب از 10، 
11سالگی خواســتگار می آید، از 30، 40دختری 
که سر کالس ها می آیند شاید تنها 3،2 نفرشان به 
پایه های باالتر برسند. البته هنوز هیچ کدامشان به 

مرحله دیپلم نرسیده اند.
معلمــان داوطلب که برای کــودکان کار و مهاجر 
کار می کنند، چالش زیاد دارند. آنها تنها معلم این 
کودکان نیستند، مددکار و مشــاور هم هستند و 
درگیر تمام مسائل خانوادگی و مالی این کودکان 
هم می شوند: »ما هر روز یک چالش جدید داریم، 
برای این کودکان در خانه اتفاقات عجیب و غریبی 
می افتد، یک شب کودک را به شدت کتک می زنند 

و فردا با دست و پای کبود سر کالس حاضر می شود. 
موردی داشتیم که بچه را در خانه داغ کرده بودند 
و فردایش با بدن ســوخته پیش ما آمد. این بچه ها 
شــاهد اتفاقات بســیار بدی در خانه ها هستند و 
زمانی که وارد فضای آموزشــی می شــوند، شروع 
می کنند به برون ریزی که اغلب به صورت خشونت، 
گریه و لج بازی خودش را نشان می دهد. دختران ما 
خیلی وقت ها حالت های افسردگی دارند، گاهی سر 
کالس می آیند و از مــا می خواهند که فقط به آنها 
غذا بدهیم و بگذاریم که بخوابنــد. ما از دیدن این 
بچه ها به شدت اذیت می شــویم، آنها را به مشاوره 

می فرستیم و سعی می کنیم کمک شان کنیم.«

  درس اولویت شان نیست
کودکان اغلب خســته اند و برخی ســرکال س ها 
می خوابند. خاله ســتاره کاری به کارشان ندارد و 
می گذارد بخوابند. بچه های کار همیشه خسته اند، 
صبح ها خسته از درگیری های خانه و شب ها کالفه 
از ساعت ها کار در چهارراه ها و متروها و اتوبوس ها. 
آنها یا دست فروش  هستند یا کارگر یا سرچهارراه ها 
شیشه  پاک و اســپند دود می کنند. خاله ستاره، 
افغانســتانی اســت، اما می گوید کــه هیچ وقت 
تجربه های تلخ و سختی مانند این کودکان نداشته 
است. در تهران به دنیا آمده و کارهای خانگی کرده: 
»ما هیچ وقت در خیابــان کار نکردیم و محله مان 
مهاجر نشــین نبود. هیچ وقت تصــور نمی کردم 
دنیای این کودکان مهاجر تا این اندازه تلخ و سخت 
باشد.« ستاره رستمی، 36ساله است و 2دختر دارد؛ 
10ساله و 7ماهه. 7سال پیش خیلی اتفاقی معلم 
این کودکان شد و به عضویت »شبکه یاری کودکان 
کار« درآمــد. او تا مقطع پیش دانشــگاهی درس 
خوانده و حاال معلم پیش دبستانی تا پنجم ابتدایی 
است: »برای من فرقی نمی کند که بچه ها اهل کجا 
هستند، بیشتر این بچه ها، کودکان کارند و شرایط 
خودشان را دارند، خیلی وقت ها شده که دیر بیایند و 
درس نخوانند یا مشق هایشان را ننویسند، ما خیلی 
به آنها سخت نمی گیریم.« ستاره رستمی می گوید 
که این کــودکان مهاجر مــدارک هویتی ندارند و 
اغلب به صورت غیرقانونی زندگی می کنند، امکان 
تحصیل رسمی مثل سایر بچه ها ندارند و نمی توانند 
به راحتی وارد دانشگاه شــوند، آنها آینده روشنی 
برای خود نمی بینند، هرقدر هم که استعداد داشته 
باشند، باز هم امید چندانی ندارند: »پدر و مادرها 
به دخترانشان می گویند تا کی  می خواهید درس 
بخوانید؟ آخرش که باید شوهر کنید. بچه ها اینها را 
می دانند.« ستاره ، هر روز و هر شب، درگیر مشکالت 
این کودکان است؛ آنقدر که یک دوره به دلیل فشار 
روحی، پزشک از او خواست تا در خانه بماند. 3ماه 
خانه نشین بود، اما آنقدر کابوس دید و آنقدر گریه 
کرد که همسرش از او خواســت دوباره به مدرسه 
برگردد: »آن 3ماه، هر شب، خواب بچه ها را می دیدم 
که دست شان را به سمت من دراز کرده اند و کمک 
می خواستند، هر صبح، هر شب، در فکر آنها بودم، در 
نهایت ناچار شدم برگردم.«  ستاره می گوید خانواده 
این کودکان درگیر فقر و مشکالت معیشتی هستند؛ 
آنها آســیب های زیادی دیده اند و کودکانشان در 

کوچه و خیابان ، در معرض اتفاقات خطرناکی قرار 
دارند: »به یکی از کودکان در خیابان تجاوز شده بود، 
ما خبر نداشــتیم، مدت ها سر کالس پرخاشگری 
می کرد، پدرش اعتیاد داشت و مادرش کار می کرد، 
رفتارهای خاصی داشت، من متوجه حالت هایش 
شدم و در نهایت با تیم مددکاری صحبت کردیم، 
وقتی روانکاو آمد، از میــان صحبت هایش متوجه 

شدیم که چه اتفاقی برای او افتاده است.«

ترک تحصیلی ها رها نمی شوند
اغلب کودکان کار و مهاجر، با ســال ها تأخیر سر 
کالس های درس می نشینند، آنها تا آن زمان حتی 
یک مداد دست نگرفته اند، کتابی ندیده اند و دفتری 
نداشــته اند و در 8، 9ســالگی الفبا را می آموزند: 
»این بچه ها هیچ ســوادی ندارند؛ درحالی که باید 
در کالس چهــارم یا پنجم باشــند. گاهی نزدیک 
به 2ســال طول می کشــد تا کودکی آب و بابا را 
یاد بگیرد.« مریم علی محمدی بیشــتر از 5سال 
ســابقه معلمی برای این کودکان را دارد. فارسی و 
درس های کالس اول را به ایــن کودکان آموزش 
می دهد. 31ساله است و مهندسی کامپیوتر خوانده 
اســت. او قبال برای کودکان محله »خاک سفید« 
تهران معلمی کرده و حاال چندســالی است که در 
یکی از مؤسسه های مردمی در مازندران، مشغول 
تدریس این کودکان اســت: »تا قبل از سال 92، 
کودکان مهاجر هم ســر کالس های درس حاضر 
می شدند، اما وقتی ورود افغانستانی ها به مازندران 
ممنوع شد، این کودکان هم همراه خانواده هایشان 
به شهرهای دیگر مهاجرت کردند و دیگر کمتر با آنها 
کار می کنیم؛ البته گاهی هم می آیند، اما حضورشان 
موقتی است و اغلب هم زباله گردند.«  مریم می گوید 
که برخی از محالت حاشــیه  مازندران، شــباهت 
زیادی به محالت حاشیه  تهران دارد؛ حتی بسیاری 
از کســانی که در محالت حاشــیه و آسیب دیده 
تهران زندگی می کنند، اقوامی در مناطق حاشیه 
ساری دارند. خیلی از بچه های تهران را در همین 
محله ها هم بینیم: »ما در برنامه های شناسایی این 
کودکان، با افرادی مواجه می شویم که ساکن خاک 
سفید، دروازه غار و محله لب خط تهران هستند و 
برای مدتی به این شــهر می آیند. دستفروشی در 
میان این کودکان زیاد است؛ هر چند که معضالت 
و آســیب های این محله کمی متفــاوت با تهران 
اســت. بچه های اینجا درگیر بزه هم می شوند.« با 
این همه اما مریم می گوید که کودکان برای آمدن 
سر کالس های درس، عالقه زیادی دارند و ارتباط 
خوبی می گیرند. آنها سر کالس ها خشونت شان را 
کمتر می کنند: »این کودکان آنقدر در فضای خانه 
و محله آســیب دیده  و مهر ندیده اند که وقتی سر 
کالس ها می آیند در ابتدا ارتباط گیری شان سخت 
است، آنها باور نمی کنند عده ای آمده اند تا به آنها 
یاد بدهند.آنها این همه مهربانــی ندیده اند. اوایل 
واکنش های زیادی نشان می دهند؛ به همین دلیل 
بسیاری از معلمان قبل از شروع کار با این کودکان 
دوره های آموزشی می گذرانند.«  بسیاری از معلمان 
این کودکان نیاز به مشاور دارند، آنها باید بدانند که 
با کودکان آسیب دیده چطور باید رفتار کرد: »برای 

ما خیلی لذتبخش است که بچه ها بعد از یادگیری 
الفبا، نخستین اســمی که دوست دارند بنویسند، 
اسم معلمشان است.« مریم را خاله صدا می کنند 
و به همین اندازه هم ارتباطشــان صمیمی است: 
»ما بچه هایــی که ترک تحصیــل می کنند را رها 
نمی کنیم، از آنها می خواهیم به کالس های هنری و 
ورزشی بیایند. همین اتفاق سبب می شود تا دوباره 
به درس خواندن عالقه مند شــوند. برای بچه های 
ما از این اتفاقات زیاد افتاده است؛ حتی در کنکور 
هم قبول شــده اند.« مریم هــم از وضعیت ازدواج 
زودهنگام کودکان، به عنوان عامل ناکامی معلمان 
یاد می کند. او می  گوید بســیاری از این دختران، 
ازدواج های بدی می کنند و بعــد از ازدواج تماس 

می گیرند و از وضعیت سخت شان می گویند.

 کودکان افغانستانی مضطرب تر شده اند
سمیه امیری 37ساله، تجربه مشابهی با معلمان 
دیگر دارد. او از سال 90برای کودکان کار و مهاجر 
معلمی کرده و از مدت ها قبل به دلیل کرونا، بیشتر 
کالس ها را به صورت مجازی برگزار کرده است. حاال 
کالس های مجازی به تدریج در حال جایگزینی با 
کالس های حضوری اســت: »مشاهدات ما نشان 
می دهد خانواده این کودکان فقیرتر شــده اند، ما 
نشانه های این فقر را در ســوءتغذیه این کودکان 
می بینیم. آنها مشکل معیشت دارند و میزان فقر، 
تعداد ساعت های حضور در کالس شان را مشخص 
می کند.« اغلب شاگردانش ســاکنان محله های 
گمرک، راه آهن و خیابان وحدت اسالمی اند. سمیه 
حاال بیشتر از قبل متوجه تغییرات روحی بسیاری 

از این کودکان شده است.
 او می گوید پــس از اتفاقات اخیر در افغانســتان 
بســیاری از ایــن کــودکان، مضطــرب و نگران 
شده اند. آنها اقوامی در افغانستان دارند که نگران 
سرنوشت شان هستند. این تغییر را در نوشته ها و 
نقاشی هایشان می بینند: »وقتی به بچه ها نقاشی با 
موضوع آزاد می دهیم، آنها شعله های آتش و تانک 
می  کشند، پناهگاه نقاشــی می کنند، آدم های در 
حال فرار را می کشند. حتی مادرانشان می گویند 
که آنها اغلب  شــب ها، کابوس می بیننــد و این 
موضوع روی میزان تمرکزشــان در درس ها هم 
تأثیر می گذارد.«  حاال همین شرایط معلمان را هم 
درگیر کرده، آنها ناخودآگاه وارد زندگی شخصی 
این کودکان می شــوند، برخالف معلمان مدارس 
رسمی که تنها چند ساعت با این کودکان در ارتباط 
هســتند. معلمان کــودکان کار و مهاجر، به طور 
مســتقیم با روحیات این کــودکان ارتباط دارند. 
باید به آنها کنترل خشم و شناسایی احساسات را 
یاد بدهند: »گاهی برخی کودکان با چاقو و زنجیر 
بــه کالس می آیند؛ چــون در محله هایی زندگی 

می کنند که خفت گیری و درگیری زیاد است.
 ما باید بتوانیم طوری با آنها رفتار کنیم که آنها از 
این وسایل استفاده نکنند. تعدادی از این کودکان 
درگیر پرونده های خالف هســتند، پســران این 

خانواده ها خیلی زود وارد جهان 
بزرگسالی می شوند و خشونت 
زیــادی را تجربــه می کنند.«
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نکتهها

 »رویا منوچهری« 
معلم داوطلب با 11 سال 
آموزگاری بــرای كودكان 

كار و مهاجر:
بچـــــه ها  ایــن  بیــشــــتر 
خانواده هــای مـــعـــــتاد 
دارنــــــد، مـــــــا مـــــدت ها 
بــا خانواده هــــایشــــان 
صحبــت كردیــم تــا آنهــا 
راضی شــدند روزی 2-3 
بچه هایشــان  ســاعت 
را بــه كالس هــای درس 
ما بفرســتند. ســركالس 
نگه داشتن این كودكان 
كار آســــانی نیـســـــــت. 
خشــم ایــن بـــچه ها بــه 
دلــــــیل شـــرایـــــطی كــه 
دارنــد، نســبت به ســایر 
افراد جامعه، بسیار زیاد 
است، آنها چشم كه باز 
كرده اند، شاهد نابرابری 
بوده انــد. كســی نبــوده 
نیازهایشــان را بــرآورده 
كند. ما نمی توانیم توقع 
زیــادی از ایــن كــودكان 

داشته باشیم

بــرای ایــن كــودكان در 
خانــه اتفاقــات عجیــب 
و غریــب می افتــد، یــك 
شــب كودك را به شدت 
كتــك می زننــد و فــردا با 
دســت و پــای كبــود ســر 
كالس حاضر می شــود، 
یــا مــوردی داشــتیم كــه 
داغ  را در خانــه  بچــه 
كــرده بودنــد و فردایــش 
بــا بــدن ســوخته پیــش 
مــا آمــد. ایــن بچه هــا 
شــاهد اتفاقــات بســیار 
بدی در خانه ها هســتند 
و زمانیكــه وارد فضــای 
آموزشـــــی می شــــوند، 
شــروع می كنند به برون 
بــه  اغلــب  كــه  ریــزی 
صورت خشونت، گریه و 
لج بازی خودش را نشان 

می دهد

ســتاره رســتمی، معلــم 
افغانستانی:

مهاجــر  كــودكان  ایــن 
مــدارك هویتــی ندارنــد 
صــورت  بــه  اغـــلـــب  و 
زنـــدگی  غـــیرقــانــونــــی 
مــــی كـــنــــنــــــد، امكـــان 
مثــل  رســمی  تحصیــل 
ســایر بچه هــا ندارنــد و 
نمی تواننــد بــه راحتــی 
وارد دانشــگاه شــوند، 
آنها آینده روشــنی برای 
خــود نـــمی بیننــــد، هــر 
چقدر هــم كه اســتعداد 
داشــته باشــند، بــاز هم 
امیــد چندانــی ندارنــد: 
پـــــدر و مـــــادرهــــــا بــه 
دخترانشــان می گوینــد 
تا كی  می خواهید درس 
بخوانیــد؟ آخــرش كــه 
باید شوهر كنید. بچه ها 

این  ها را می دانند

»ســمیه امیــری« معلم 
كودكان آسیب دیده:

گاهــی برخــی كــودكان 
بــه  زنجیــر  و  چاقــو  بــا 
كالس می آینــد، چــون 
در محله هایــی زندگــی 
می كنند كه خفت گیری 
و درگیــری زیــاد اســت. 
ما بایــد بتوانیم طوری با 
آنها رفتــار كنیم كــه آنها 
از این وســایل اســتفاده 
از  تعــدادی  نكننــد. 
درگیــر  كــودكان  ایــن 
خــالف  پرونده هــای 
ایــن  هســتند، پســران 
خانواده هــا خیلــی زود 
وارد جهــان بزرگســالی 
خشــونت  و  می شــوند 
زیادی را تجربه می كنند

 خانه ملت
 عیالوارتر می شود؟

 پایان موج سواری 
با الکسا

 »حال خوب« را 
از مساجد شروع کنیم

بیش از 2دهه از آخرین افزایش تعداد
کرسی های نمایندگی در مجلس گذشته است

 با تعطیلی الکسا حاال جا برای
 ابزارهای دقیق تر باز شده است

مدیرکل سالمت شهرداری تهران: سالمتی به 
 خودمراقبتی و دانش سالمتی بستگی دارد


