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زندگی

در یک کالس دانشآموزان دســت به ســینهتر باشــند
و بــرای حــرف زدن اجــازه بگیرنــد ایــن کالس بهترین
اســت .این واقعیت مدارس ما است و نمیتوانیم این
واقعیت را یک ســاله و دوســاله حذف کنیم .اما ما یک
بحث تعلیــم و تربیت موفق داریــم و تعلیم و تربیت
موفــق هم میگوید دانشآموزان بایــد زندگی کردن را
تمرین کنند نه اینکه فقط حفظ کنند و بر اساس حفظ
کردن تنبیه و تشــویق شوند .مدرسهای موفق است که
سروصدایشبیشترباشدبچههاشادیونشاطبیشتری
داشــته باشــند .خانوادهها هــم البته در زمینه شــادی و
نشاط در مدرســه مقاومت میکنند خانوادهها اگر وارد
مدرســهای شــوند و ببیند که دانشآموزان یک مدرسه
سروصدا میکنند میگویند این چه مدرسهای است این
مدرسه اخالق دانشآموزان ما را بد میکند.
ëëخانم حیدر نوری بــر این باورید که مدارس ما مدارس
شادنیست؟
فکر میکنم هماکنون خیلی بهتر از قبل شده است
و مــدارس شــادتر شــده اســت.خواهرزاده و بــرادرزاده
خــودم دانشآمــوز هســتند و روحیه شــادی دارنــد و با
معلمانشــان هم رابطــه خوبی دارند .دیگــر مثل قبل
سختگیری وجود ندارد.
ëëآقــایبطحایی،شــماوزیریهســتیدکــهمیتوانیددر
بسیاری از موارد خودتان فرهنگسازی کنید چندی پیش

تعمداًاعالم کردم همه مدارس دخترانه و پسرانه باید
ایــن مســابقه را ببینند .اتفاقاً بــر این باورم کــه در زمان
پخش همان مسابقه هم نشاط و سرزندگی در مدارس
دخترانه به مراتب بیشتر از مدارس پسرانه بود.
ëëخانــم حیــدر نــوری شــما سیاســتهای کاری آقــای
بطحایــی را بــرای مــدارس نقــد میکنیــد؟ آیــا دربــاره
تنبیههاییکهبرخیدانشآموزانمیشوندباهمسرتان
حرفمیزنید؟
بلــه درباره مســائلی کــه در فضای مجــازی مطرح
میشود با هم حرف میزنیم .البته آقای بطحایی هم
درباره این موضوعات توضیح میدهند.
ëëبیشتریننقدیکهشماداشتیدچهبود؟
آنهایــی که میبینیم را منتقل میکنم مثــاً درباره
حجم کتابهای درسی خیلیها میگویند.
ëëآقایبطحاییچهمیگویند؟
گوشمیدهند.
ëëدورهای آقــای بطحایی معلم بود و شــما با مشــکالت
معلمان به خوبی آشــنا هســتید و خوب معلمــان از هر
تریبونیاستفادهمیکنندتامسألهومشکالتمعیشتشان
رابهگوشوزیروالبتهدولتبرسانندآیاشدهشمادراین
بــاره به وزیر حرفــی بزنید و انتقادی کنید کــه چرا حقوق
معلمانآنقدرپائیناست؟
خودم ســال ها با حقــوق معلمی زندگی کــردهام.

شــهردارتهرانازهمهوزرادعوتکردتادرسهشــنبههای
بدون خودرو وارد شــوند شــما تصمیم ندارید با عدهای
دانشآموزوچندمعلمبهاینکمپینبپیوندید؟
چند بار این فکر به ذهنم رســید کــه این موضوع را
اجرایی کنم .اما آنقدر آموزش و پرورش گسترده است
و مسائل پیچیدهای در این وزارتخانه وجود دارد که این
کار بــه عقــب افتاد .با خود آقای شــهردار هم مشــورت
کردم کــه چطور میتوانیــم وارد این پویش شــویم .اما
هنوز اقدامی انجام نشده است .با این حال ما میتوانیم
یک ساعت کالسها مدرسه پسرانه متوسطه دوم را با
تأخیر شــروع کنیم و یک حرکت جمعی در این زمینه
داشتهباشیم.
ëëپسدخترهادرکجایاینحرکتقرارمیگیرند؟
دخترهــا بــه خاطــر محدودیتهــای ایــن نــوع
حرکتهای جمعی اذیت میشوند .از نظر ایمنی هم
ممکن است خطراتی داشته باشد.
ëëیعنینگاهشمااینطورنیستکهدخترهارکابنزنندو
فقطپسرهاباشند؟
نخیــر اصــاً .اتفاقاً در پخش مســابقه فوتبــال که با
دوستان مشــورت میکردم همه به من گفتند مدارس
دخترانه را ننویسید و فقط مدارس پسرانه باشند .بنده

معلمها ســابق بر این راحت میتوانستند زندگی شان
را بگذراننــد .اآلن یکــی یا دو ســالی اســت که وضعیت
اقتصــادی تحــت تأثیــر عواملــی بویــژه تحریــم هــای
ظالمانــه بــه گونهای شــده کــه دیگر این حقــوق کفاف
زندگــی برخی را نمیدهد .این را بگویم آقای بطحایی
خیلی دوســت دارند که حقوق معلمها بیشــتر شود تا
آنجــا که بتوانند هــم رایزنی میکننــد .بارها هم به من
گفتهانــد که بحث امــروز در دولت این بــوده که بتوانند
یــک مقــداری بیشــتر از دولت بــرای معلمــان بودجه
بگیرند.
ëëشما اشــاره به رایزنی در دولت کردید آیا شنیده اید که
آقای بطحایی پشت تلفن برای گرفتن حقوق معلمان
عصبانیشوند؟
بلــه بارهــا شــنیدهام .بــا نمایندههــای مجلــس و
معاونیــن رئیــس جمهــوری زیــاد صحبــت میکننــد
طــوری کــه یــک زمانهایــی خــودم میگویم کــه کمی
آرام تــر بــاش .بــا ایــن حــال مــی دانــم کــه بزرگتریــن
دغدغــه همســرم بحــث معیشــت معلمــان
است.
ëëخانم حیدر نوری ،برخیها میگویند که همســر شــما
شــخصیت تحولگرایی در آموزش و پرورش دارد آیا در

زندگیشخصیهمهمینگونهاست؟
واقعــاً در زندگــی شــخصی نیــز همین گونه اســت
بــا همفکــری بــا هــم تغییراتــی در زندگــی میدهیم.
مثــاً تغییراتــی در خانــه میدهنــد و یا گاهــی وقتها
اگــر فرصــت کوتاه باشــد مســافرت میرویــم .خالصه
پیشــنهاداتی دارنــد که باعث میشــود زندگی مان هم
اصالً حالت یکنواخت نداشته باشد.
ëëمهمترین برههای که شــما کنــار آقای وزیــر بودید چه
زمانیبود؟
به نظرم زمانی که پیشــنهاد وزارتخانه را داشــتند و
خودشان تمایلی به قبول کردن این پست نداشتند .در
آن زمان خیلی پشــتیبانی کردم به این دلیل که در این
ســال ها میدیدم که چقدر برای وزارتخانه ایده دارند و
چقدر خوب مسائل را میشناسند.
ëëشــما چه گفتیــد که آقــای بطحایــی مصمم شــدند تا
مسئولیتوزارتخانهراقبولکنند؟
در صحبتــی کــه بــا هــم داشــتیم اعــام کــردم که
هماکنون زمانی است که تمام ایدهها و نقدهایتان را به
این حوزه اجرایی کنید.
ëëبــه نظــر شــما همســرتان در
مسئولیتخودموفقبودهاند؟
بلــه تــا اآلن موفــق بــوده
اســت .البته اگــر اجــازه فعالیت
به همســرم بدهنــد .چــون هنوز
بانمایندههای
برخی از دیدگاهها و نظراتشان را
مجلسومعاونین
نتوانستهانداجراییکنند.
رئیس جمهوری زیاد
ëëدربــارهمنتقــدانهــمبــاشــما
صحبتمیکنند
صحبتمیکنند؟
طوری که یک
بله .من خودم پیگیر هستم.
نهاییخودم
زما 
خبرهــا را میخوانــم اگــر افــراد
اجازه دهنــد فعالیتهای زیادی
میگویم که کمی
انجاممیدهند.
آرام تر باش .با این
ëëنظرتاندربارهکنکورچیست؟
حال می دانم که
وای اصــاً دربــارهاش حــرف
بزرگتریندغدغه
نزنیــم .ایــن هــم جــزو آرزوهای
همسرمبحث
همســرم اســت تا کنکور را حذف
معیشتمعلمان
کنند.
است
ëëبچههایشماهمکنکورداشتند
درآنشــبکنکــوربــرشــماچــه
گذشت؟
اصالً نباید دربــارهاش حرف
زد .استرســمان بســیار زیــاد بــود
حتی دخترم در زمان کنکور حالش بد شد.
ëëتاحاالشمامشقبچههارا نوشتهاید؟
مشق زیاد نمینوشــتم اما پیک شادیهای بچهها
رامینوشتم.
ëëخانم حیدر نوری وقتی بیرون میروید و مردم متوجه
میشوند که شما همســر وزیر هستید واکنش آنها به شما
چیست؟
معموالً خودم را معرفی نمیکنم.
ëëاگر متوجه این موضوع شــدند چه درخواستی از شما
دارند؟
بــرای بچــه هایشــان کار میخواهند .مــن هم فقط
منتقلمیکنم.
ëëو در آخر اینکه نام ایران که میآید چه حســی در شــما
برانگیختهمیشود؟
همه وجودم ایران است.
 ëëآقای وزیرشماچطور؟
دار و ندار ما ایران است.

