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ن معلمان تهرای آانون صنفی از اعضایكيبا یاختصاصمصاحبه       

 
١٣٨٧م شهريورو سبيستشنبه                                                                                          ر خبرانيآژانس ا  

  
سوال ميخواستم  اولين  فراوان به خاطر وقتی آه به ما داديد به عنوان  تشكربا 

:بپرسم آه   

دوسال گذشته  عملكرد معلمان را در،علمانشما خودتان به عنوان آانون صنفی م

مقابل،عملكرد آموزش و پروش چگونه بوده است؟ارزيابی می آنيد و درچطور   

 به دست گرفتن بنياد آارشان مبارزه باحكومت برایهای صنفی درآانون: ر.ب*

های سياسی انونها اين نيست آه برای دگرگونيآمعلمان هم ازانتظارقدرت نيست،

 شنفكررو ۀ و انديش،قوانين آشوری می باشدچوب حكومت وه مدت آارآنند، قدرت آانونها وتوان آنان تنها درچهاروآوتا

دلسردی معلمان  ترين معلمان فعال صنفی اين است آه تعليم و تربيت آشور روبه انحطاط است و بزرگترين دليل آن هم 

طرف آردن اين بزرگترين مشكل يعنی مشكالت  برای بر ا آانونه لذا . معيشت استآنان برسر ذهنی  آشفتگی  به خاطر

. معيشتی معلمان سپس آرامش فكری معلمان و پيش گيری از انحطاط و انحراف آموزش وپرورش تالش می آنند

اين هم آانونها انتظار ندرند، زيرا معلم زندگی اش به دولت نجای آار خوب بوده است، و بيش ازپشتيبانی معلمان هم تا اي

پرورش  واما عملكرد آموزش.ی ازدولت استمعلم خودش عضو  با دولت مبارزه غيرقانونی بكند،تواندنميسته است وواب

آنان برخوردهای تندی اندآی ازوچكی به نام حراست است آنهم شمارباره اش قضاوت آرد تنها بخش آدررا نميشود يكجا

. هست، آنها هم باما همراه هستنددرد ما دردآارمندان آموزش وپرورش هم. با ما دارند  

تداوم اين  برای  شما  به نظر،پرورش شكل ديگری گرفت ای آموزش وتعهده واآنش معلمان نسبت به عدم   ٨٦سال از

   اگر دراين رابطه نظرديگری داريدبرای مخاطبان ما بيان آنيد؟،آتها چه اقداماتی بايد انجام دادحر

دروغين  هستند، وعده های  قانون به شدت عصبانی   شيوه اجرای  اين  مردم ايران از بيشترنه تنها معلمان بلكه : ر.ب

بسيار خورد و آوچك شده اند، مردم و معلم ها نياز به پشتيبانی دارند،  بسياری شنيده اند، اهانت های بسياری شنيده اند، 

م خسته و نگران آينده هستند، دست و دلشان به خانه ها وجلوی چشم مردم برد، مردهی و اطاالع رسانی را بايد به درآگا

بيشترين آمكی آه می شود آرد آگاهی رسانی است و دعوت به وحدت، . هيچ آاری نمی رود، نااميد و سرخورده هستند

. تكنولوژی رسانه ای هم بيشترين آمك را می تواند به آنان بكند. آوچكترين پيروزی ملت را بايد به آگاهی همه رساند

ارزان شدن هزينه های ارتباط و در دسترس بودن برای همگان آمك . ماهواره و سايت وبالگ استن آمك راديو وبهتري

.بزرگی می تواند به يكپارچگی مردم بكند   

ناظرين بر اين عقيده اند آه سرآوبها به دليل بی ....  از دستگيری و احضار و،برای معلمان بوديم احكام متعددی   شاهد

   نظر شما در اين رابطه چيست؟،ير آموزش و پرورش استآفايتی وز



 

 2

حتی به قيمت محروميت اين آشور پستی دارند، می خواهند آنرا به هر قيمتی آه شده حفظ آنند، آسانی آه دربيشتر: ر.ب

بی آفايتی اين است آه . مردم و نابودی آينده ی و به حراج گذاشته شدن آشور، اين بی آفايتی نيست، اين جاه طلبی است

افتادن از روی آرسی قدرت به شدت  نمی خواهند آاری بكنند، زيرا ازآسی بخواهد آاری بكند اما نتواند، اما اينها اصال

زينشی هستند، آسانی آه در قدرت هستند، بسيار گ. شده آه افرادی با اندآی تغيير پست سكته آرده اندديده . نگران هستند

است بگويم بيكاری و نمادين بودن قدرت آسان، اين سبب آم آاری و بهترسخت است و افتادن بسيارورود به قدرت بسيار

عروسك گردان هم خوب آارش . وسك گردان اندكاست و عرعروسك بسيار. قط عروسك می خواهندآنها ف. و پست است

.را انجام نمی دهد، خوب عروسك گردانی نمی آند   

  به نظر شما دولت به خواسته های معلمان پاسخی داده است؟

اما از ديد . با معلمان است، ولی باالخره فهميدند احمدی نژاد ديرتر فهميدند، آه حق  دولت خاتمی زودتر و دولت : ر.ب

اعتصاب  سيدن به خواسته ها اعتراض تجمع وجامعه جا بيفتد آه تنها راه راقشارسايرخواهند برای معلمان و نميخودشان

آوچكی مانند خرج باج به آشورهای بزرگ وه چيزهم. اين نيستما برنامه ريزی و توانشان بيش ازپاسخ داده اند،ا. است

 فرشيدی يكی از آردن  نمونه برآنار وجه آرده اند، برای تستقيم هم بطور غير م. روسيه، چين، سوريه و لبنان می شود

.خواسته های معلمان بود آه عملی شد، اما آمی دير   

  انتظار معلمان از دولت چيست؟

می رسند، به مرزويشان آاين  البته به . و هم از ديد آيفیآاهش نرخ تورم، استاندارد شدن مدارس هم از ديد آمی : ر.ب

.شايد نزديك به صد سال ديگرهمين زودی    

های احمدی  عملكرد،شما اين اقدام درست بود به نظر، احمدی را جانشين وزير قبلی آرد،مقابل خواست معلماندولت در

اين مدت چه بوده و آيا معلمين به خواسته های خودشان رسيده اند؟در   

 وقتی .بودجه است شديد  آمبود  مشكل . استحصاری ان است، آه رد نيست، مشكل سيستم مديريت آشورمشكل ف: ر.ب

برای رساندن سازمان به اهدافش ابزارمديران بايد دو.  توان آردهم حاآم باشد آاری نمیبودجه نباشد، قويترين انديشه ها

.آه ما هيچكدام را نداريم.  اختيارات-٢ امكانات -١داشته باشند    

 سوالی آه می خواستم از شما بپرسم در رابطه با افت ،رورش فاصله بگيريمموافق باشيد آمی از فضای آموزش و پاگر

   به نظر شما علت اين همه افت تحصيلی و ترك تحصيل چه می تواند باشد؟،تحصيلی دانش آموزان است

 آموزش و پرورش بخشی از جامعه است، آموزش و پرورش نمی تواند آاری فراتر از جامعه انجام بدهد، آموزش: ر.ب

خانواده حكم يك . خانواده استهم آه عضو آوچكی ازدانش آموز. ی به نام جامعه هستندخانواده دوبال پرنده اوپرورش و

و مواد غذايی نرسد، هرچه نور خورشيد به اين درخت  درخت را دارد، وقتی خانواده فقير باشد، يعنی به اين درخت آب 

  بدهيم چه سودی دارد؟؟؟؟

اگر يكی از اينها آم بشود در يك جايی اثر .  و مواد غذايی بايد يكسان به درخت داده شود تا رشد آندنور و آب و اآسيژن

جامعه ی فقر گفتارش، رفتارش، شخصيتش، انديشه . درخت دچار نقصان خواهد شدو بخشی از. ود را نشان خواهد دادخ

موجودی است آه به شدت تحت  انسان . هد شدفقيرانه خوا اش، غيرتش، شجاعتش، اراده اش، پشتكارش، و همه چيزش 

فراهم آردن غذا می شود،  منحصر در شود، همه ی آرزويشمي يك نفرغذای آافی داده نشود بيماربه جسم است، اگرتاثير
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دوستانه  بشرشكم گرسنه افكار.  تا زنده بماندرود آه چگونه لقمه ای نان بدست آوردمه ی انديشه و فكر به سمت اين ميه

دارد، آه هيچ برعكس بشر را دشمن خود خواهد پنداشت زيرا همنوعان را مسبب بدبختی خود خواهد دانست، تا اندازه ن

.از ديدمن باز هم مشكل از فقر است .ای هم اين طرز تفكر درستی است  

د آه علت قيد اناين ع اما صاحبنظران بر ،تحصيل است بزهكاری ترك  عامل  م آردفرمانده نيروی انتظامی تهران اعال

نظرشمابه عنوان يك معلم آه حتما شاهدنمونه هايی از اين قبيل هستيد چيست؟ به نظر شما ، اصلی ترك تحصيل فقر است

  برای پايان دادن به اين بحران چه اقداماتی می توان آرد؟

اينكه . ال آند را هم اعماين مملكت هرآس به راحتی به خود اجازه می دهد به جای ديگران نظر بدهد و نظرشدر: ر.ب

آارجامعه شناسان است، در باال . نيروی انتظامی نيست، آار متخصصين تعلم و تربيت است؟ آارعامل بزهكاری چيست

می گويند ايمان به خدا . آامال موافق هستم آه علت بسياری از مشكالت جامعه فقر است عرض آردم من هم با نظر شما 

".شكم گرسنه خدا را نمی شناسد"اما ضرب المثلی هست آه می گويد، سبب آاهش بزهكاری می شود،    

؟ چرا؟رنامه ای در نظر گرفته است يا خير ب،يا آموزش و پرورش تا بحال برای اين آودآانآ   

. متوليان آموزش و پرورش ايران فقط دنبال پرروش طوطی هستند؛ و می خواهند از انسان طوطی بسازند: ر.ب

و پرورش ايران  نيز آدم آنند، آموزش  آشورهای دنيا برنامه ريزی می آنند آه طوطی ها را ش بيشترآموزش و پرور

.برنامه ريزی می آند آه آدمها را طوطی بار بياورد   

گشايی مدارس اصلی ترين مشكالتی آه بازنزديك شدن مهرماه و به عنوان آخرين پرسش ميخواستم بپرسم آه با توجه به 

آه قادر آنند  مراجعه می برای ثبت نام آه  آيا خانواده هايی  هستند چيست؟  دانش آموزان با آن مواجه  هم  هم معلمان و

هستند؟؟... پرداخت شهريه و    

!!اصلی ترين مشكل همه اين است آه آيا فردا برق هست يا نه: ر.ب   

!!آيا فردا نان هست يا نه   

!!اهندشد، يا نهبوسيله ی بسيجی ها دستگير خو) سر هيچ(آيا فردا    

!!اعالم خواهد شد يا بايد مانند روزهای ديگر با فالآت زندگی آنند..... آيا فردا آوپن قند و شكر و روغن و برنج و   

ديد من اگر انسانهای از. واقعياتكند بجزميفكر چيزبه همهانسان فقير. استآه ويژه ی انسانهای فقيرهم ديگرهزاران توو

تا منتظر . بروند، موفق تر خواهندبود) تخيلی صرف نه رمانهای علمی تخيلی(ل ورن دنبال داستان نويسی فقير مانند ژو

.اين باشند آه مسئولين اين مملكت برای رهايی آنان از دست ديو فقر و فالآت و مرگ تدريجی آاری بكنند   

. سپاسگزاريم از وقتی آه به ما اختصاص داديد،با تشكر از شما   

. پيروز باشيدموفق و   

.نيمك از ذآر نام خودداری مي،بنا به درخواست ايشان *  

رآژانس ايران خب INA خبرگزاری  
 

١٣٨٧/۶/٢٠ خبر رانيآژانس ا  


