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 گفتگو با ناديا کريمی، از اعضای انجمن اتحاد معلمين
 

 ششماه هشتاد و شهريور  يکسی                                                                        رهما آذ: مصاحبه گر    

 
 

 سالم خانم کريمی

  با هموطنان و خوانندگان نشريه شما داشتهیشد تا از طريق شما صحبت و گفتگوي بمن داده یبا سالم از اينكه فرصت

.باشم بسيار سپاسگزارم   

  اين  به  دستيابی ها، موانع آن  و مطالبات  معلمان، خواست ها  و جنبش های  تحرکات  کلی  موقعيت  لطفا ابتدادر

. دسترسی به اين خواست ها را به طور مختصر برای ما بيان کنيدها و ميزان موفقيت آنها درخواست   

 یحرآتها آغاز شد و٨۵نفره ما در اسفند ماهيد اعتراضات با تجمعات دهها هزارجدجريان هستيد دورآه درهمانطور

تورم، سب با  متنا  حقوقها  تجمعات خواست افزايش اين آه در.  راه ما بود ی و ابتدا شروع واقع نقطه ماه دراسفند  

بودند که خود را  ما ديگر های  هخواست ...پرورش و  و يک زندگی شايسته، اصالح سيستم آموزشداری ازخوربر

 اعتراضات، اعتصاب   مقابله با گسترش شعارها و اظهارات معلمان نشان داد و عليرغم اقدامات حکومت برایدر

 و یيگر نشان داد آه ما مرعوب دستگيرشد وبارد درصدی معلمان برگزار٩٠ تا ٨٠ فروردين با شرکت ٢٧ و٢٦

.برعكس هر اقدام حكومت ما را به ادامه اعتراضاتمان مصمم تر ميكند تهديد نميشويم و  

 سال  در آستانه ،ما به ازا.  داده نشدی ما هم جوابیبه حد اقل خواسته ها ،تاسفانه با وجود اعتراضات گستردهاما م

يباشيم افزن محدوديتها در رابطه با معلمان آشورمان م مدارس شاهد رشد روزیبازگشايتحصيلي جديد و همراه با 

سال ه اعتراضات و انتقادات معلمان در سلسلیشده در پ مقرریيقه هاو ث ،اخراج ،تبعيد ،ادامه احكام انفصالآه در

جلسات متعدد دادگاه  دری و صنفی غيردولتیمعلمان عضو تشکل ها اخيریروزهادر”. سال گذشته ميباشد ویجار

.کننديافت ماخراج را دريخدمت تا تبعيد و از انفصال ازیاحکام متفاوت شرکت کرده ویهيات تخلفات ادار ویقضاي  

 آه  ی و تا روز  اهدافمان برسيمی آه به تمامیتا روز ،حال جنبش معلمين پويا و فعال استاما به نظر من با اين 

. زندان با محاآمه و تبعيد نگيريمیالبات حقه مان را در پشت ميله هاها و مطجواب خواسته   

 
تا چه حد لزوم پيوند تحرکات معلمان با ساير جنبش های اجتماعی ايران مثل جنبش کارگران، زنان، دانشجويان، 

را با توجه به خواست های مشترک اين جنبش ها احساس می کنيد؟... پرستاران و   

 
 یپهنه ها  در آننده شرآت  آليه عناصر انسجام   و  اتحاد نيازمند ، اش برسدیبه هدف نهاي بخواهد گر ایحرآت هر

 معلمين آنچنان آه بايد به نتيجه مطلوب نرسد اين ی آه باعث شد حرآتهای از داليلیمن فكر ميكنم يك.  استیاجتماع

اين نكته  و ساير اقشار نيز ان و دانشجويانرد آارگرينكه در موآما ا ، نداشتيم اير اقشار را در پشت خودبود آه ما س

 بودن اين اعتراضات بود یهمگان وی برجسته جنبش معلمان سراسری هایويژگ ازیدرست است آه يك. صدق ميكند
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 شدنيكسوبا اتحاد و نكنيم وی بهبود اوضاع اقدامیخودمان برا ديده بوديم آه اگرید ساليان متمایط ما دریول

آسي به فكر اين اوضاع نيست و از اين به بعد هم با تكيه به نقطه قوت ها و ,  هايمان را دنبال نكنيم  هخواست

در مورد بقيه اقشار هم من . اين مسير را ادامه داد , بايد با استحكام بيشتر , برطرف آردن همين نقاط ضعف 

چرا آه خواسته . ر در پيشبرد اين اهداف برداشت آيفي و موث فكرميكنم ميتوان با اتحاد و پشتيباني يكديگر گامهاي

 ها ممكن است در ظاهرمتفاوت باشند اما در نهايت همه ما يك هدف واحد را دنبال ميكنيم وهمه مردم ايران يك درد

لتبع وسيع تر باشد با اين اتحاد هر چه   با هم متحد باشند و  رسيدن به آن بايدیبرا آه الجرم  و حرف مشترك دارند   

.تر هم خواهيم بودموفق   

 
های خود تا چه اندازه مهم ارزيابی می کنيد؟را برای رسيدن به خواستگذاردستيابی به تشکالت مستقل و تاثيرلزوم   

 
تظاهرات از اعتصاب و.  امتحان کرده ايم  گذشته راههای مختلفی را برای رسيدن به خواسته هايمان ما طی سالهای  

.ولی همانطور که همه ميدانيم تمام اين تالشها بی نتيجه بود. ههای قانونیمقطعی تا تالش برای مذاکره ورا   

يک مبارزه قاطع وگسترده ممکن خواهد بود وبه طور  االن ديگر به اين نتيجه رسيده ايم که تحقق خواسته هايمان با

ارزه ای به بدون تشکل هيچ مب. قطع و يقين تشکل برای پيشبرد هر مبارزه ای از نان شب هم واجب تر است

اگر هم حرکتی شروع شود يا بزودی سرکوب ميشود يا بر اثر تشتت و پراکندگی به جايی نخواهد . سرانجام نميرسد

. را هم در اعتراضات معلمان تجربه کرديم و هم تجربه اعتراضات بخشهای ديگر آنرا تاييد ميکند اين واقعيت.رسيد

اما در رابطه با حاآميت آه قطعا ما . يجه رسيدن حرکتمان بيشتر استبنابر اين هرچه ما متشکلتر باشيم شانس به نت

بر حق بوده و در بيان برخي مسئولين نيز  با برخورد و محدوديت مواجه خواهيم شد با اينكه خواسته هاي ما کامال

ض از جانب اما همه ميدانيم آه هر خواستي چه سياسي و چه صنفي بالفاصله با محدوديت و تعر, گاها تصريح شده 

  و نيم  حضور يك  و قطعا ريم بگي ی را پ خواسته هايمان مصرانه  است آه  تجربه ما اين   مواجه ميشود اما دولت

درس تاثير گذار خواهد بود، اگر وحدت و انسجام داشته باشيم  ما سر آالسهايیميليون  

  
 اندازه اين خواست های صنفی به نظر شما نسبت به محتوای جنبش معلمان به لحاظ ماهيت مطالبات و اينکه تا چه

 خواست های راديکال گسترش يافته اند، چيست؟

 
 ، دارند ی شغلي و معيشتی دغدغه های جديد ميروند آه انبوهی به استقبال سال تحصيلیمعلمين و فرهنگيان درحال

  وعدمیكالت معيشتحل نبودن مش ،فرهنگياعليه معلمين و  فزايندهیبابت محدوديتهاهمكارانمان ازاز یبسيار

واقع در. اض را هم در تجمعات خود نشان دادند عقب مانده توسط دولت معترضند آه اين اعتریپرداخت حقوق ها

 اليحه مديريت یاجراي وی، علنا مانع تصويب نهاي٨۵زمستانآمده بود، درکارسرنان مردم برآب و که با شعاریدولت

 بازنشستگان حقوق معلمان و  ترميم یالزم برااعتبار ت قادر به تامينکه دول ه  شد، تنها با اين بهانیخدمات کشور

. ها پيش به آن دل بسته بودند، باعث رنجش معلمان شد سال که معلمان ازیا مقابل اليحه دولت دریگير موضع. نيست

ها و نوع دستگيري آمارهمچنان که. سابقه بود ی  به لحاظ فراگير بودن بیدوره فرشيد  معلمان دریاعتراضات صنف
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 ی معلمان بايد به فكر راهكارهایبالطبع در چنين شرايط. بودرنظييسال گذشته ب٢۵رد آن نيزیگستردگها و مجازات

چه بيشتر اتفاقا هر ميكنممن فكر ، بگيرند یپ  شكاف تریچه بعتراضات باشند و اهداف خود را هرااستمرار جديد و  

.آند دست پيداینهايمنظور گرفته شود تا به نتيجه ویيكال په صورت رادبايد اين خواسته ها ب  

 
جهانی معلم را چگونه مهر، روز١٣با توجه به نزديک شدن به آستانه سال جديد تحصيلی وموقعيت جنبش معلمان در

 ارزيابی می کنيد؟

 
ه در سه ماه گذشته در فرصت  درشرايطي انجام ميگيرد آ٨٧-٨٦در واقع بازگشايي مدارس در سال تحصيلي 

 حرآتها و ی بازخريد مواجه شدند تا زمينه ها مدارس بسياري از معلمان با تبعيد تعليق از خدمت اخراج ویتعطيل

از فعالترين جنبشهاي ميهنمان بود و تا روز  اعتصابات آينده خشك شود چرا آه سال گذشته جنبش معلمين ايران يكي

 یخيل. اما با اين حال ما هنوز هم شاهد پيگيري اعتراضات از سوي همكاران هستيم  .تعطيلي مدارس ادامه داشت 

  معلمان هستند و خواستار احقاق حقوقی آشيدند اما هنوز مصرانه در پیخت سی اين مدت خيلی  آه طی ها با وجود

.اعتراضات تا روز رسيدن به اهدافشان ميباشند  اينیاز سر گير   

دوباره خواسته  ،ر يك و نيم ميليوني ما سر آالسهاحضو  جديد و باز شدن مدارس ویيلبدون شك باشروع سال تحص

وحتما دراتحاد و همسويي هر چه . نميكنم  فروگذاریهيچ آار رسيدن به آنها ازیبازگو خواهيم آرد و براهايمان رو

بهبود شرايط فعلي تاثيرگذار اريم و در تعليم و تربيت بردیتالجهت اع دری و مثبتیخواهيم توانست اقدامات آيفبيشتر

.باشيم  

 
. باقيمانده، بفرماييد با تشکر از شما، اگر در پايان مطلبی  

 
 دری  و مثبتی توانست اقدامات آيفخواهيمچه بيشتر هریوستان بگويم آه با اتحاد و همسويپايان من ميخواستم به ددر

به منزلت و جايگاه   رسيدن یبرا اگر.  تاثيرگذار باشيم یبهبود شرايط فعليت برداريم و در تعليم و تربیجهت اعتال

. برداريمی و ارزنده ای آيفیم گامها خود دست به دست هم بدهيم حتما ميتوانيیواقع  

 یانسجام بيشترو درچه همسو تربايد هر ،مشترك است ، آه هستيمیقشرهر همه ما ازیحرفها آه دردها ویآنجاياز

 ی همكاران حق التدريسیدردها ازیربط نباشد آه به گوشه ايشايد ب.  رسيدن به اهداف مشترك عمل آنيم یراستادر

پول  ،یبيمه بيكار ی،بيمه درمان،ی تامين زندگی برایگونه حقوق آاف  آه از هریهمانهاي ، داشته باشيمی امان اشاره

، حق هزينه مسكن ،حق مديريت ، ؛ افزايش حقوق  کنکورۀسهمي ؛ ؛ سهام عدالت یبن کارمند ، ی شغلیارتقا ،یآاف

هيچ گونه  ،ند محروم هستیآموزش و پرورش ايران اسالمدرنظام  ... تدريس و  تعيين محل خدمت با توجه به سابقه

پرواضح و  ،ما نيس  ی درد و موضوع همكاران حق التدريسالبته اين تنها.  دفاع از حقوق خود ندارند ی هم برایحق

 همه جانبه فرهنگيان ی و همكار یو درمان نيز در گرو اتحاد و همدل است آه امروز حرفها و دردها مشترك یبديه

. شدن اوضاع را بدنبال نخواهد داشتشدن و پيچيده بدتر جزیتيجه اسكوت و اتالف وقت معلمان ن. لمان استو مع

يم و فقط و فقط نسبت به  فهمی م ی را به روشنی و بيرونی آنيم ، شرايط سياسیچارچوب ها را درك م ما معلمان 
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و سند  آنهم با دليل و مدرك.  پرورش معترضيم  ناآارآمد حاآم بر وزارت آموزش وی ناروا و مديريتهایتبعيض ها

خفه آردن  بریيقا عمل آردن به خواسته دولت مبنشده باال دقموارد ذآر ازیگونه خدشه به گوشه اهر. یو منطق قو

 همه جانبه ی و پيگير  گستردهیاطالع رسانآناراعتصابات در شروع دوباره اعتراضات و.  استیاعتراضات صنف

 ما سرنوشت یماه ميتواند براهفته اول مهر.  مفيد واقع شودیامرو ميتواند تاثير گذاریريت خدمات آشوراليحه مدي

ميتوانيم فرصت شروع . نخواهند گشتهيچ گاه بردست دادنشان ديگر آه با ازیشايد فرصتهاي ،تعيين آننده باشدوساز

هست بدتر نشده و رو  تا اوضاع از اينكه،اتمان تبديل آنيم مطالبی پيگيری برایال تحصيلي جديد را به دقايق طاليس

.به بهبود گذارد  

 

رهما آذ: مصاحبه گر   

 وبالگ کارگر

وبوسيله ى دياک ،٢٠٠٧ سپتامبر ٢٢شنبه   


