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برخی از چهره های صنفی معلمان از نظام رتبه بندی محروم شدند

معلمان ستاره دار
هدی هاشــمی: ۱۱ سال تالش و انتظار؛ زمان کمی نیست! چیزی بیش از یک سوم مجموع سال های خدمت یک معلم. ۱۱ ســال پیگیری برای اینکه وعده تکراری مسئوالن در دولت های 
مختلف، محقق شود و باالخره نظام رتبه بندی معلمان به سرانجام برسد. در این مسیر، تعدادی از معلمان پیگیرتر و فعال تر بودند. همان هایی که حاال در مظان اتهام قرار گرفته اند و گفته 
می شود تعدادی از آنها به دلیل انجام فعالیت صنفی در سال های اخیر، از این نظام محروم شده اند. قرار بود با اجرائی شدن طرح رتبه بندی و در واقع با همان افزایش دستمزدی که البته 
حاال با توجه به تورم فعلی چندان هم رقم درخورتوجهی نمی شود، وضعیت اقتصادی زندگی تمام معلمان بهبود یابد. آنها ۱۱ سال تالش کردند و برخی  از آنها به نمایندگی از دیگر معلمان 
منطقه به هر کجا که باید می رفتند، رفتند؛ در این سال ها با مسئوالن و نمایندگان مجلس دیدار داشتند تا پیگیر حق و حقوق هم صنفی های شان باشند. پیگیری ها باالخره به نتیجه رسید؛ اما 
حاال همان معلمانی که برای اجرائی شدن نظام رتبه بندی تالش کردند، از این حق محروم شده اند. چرا؟ چون در ماه ها و سال های گذشته، اعتراض و فعالیت های صنفی داشته اند. روزی 

با پدیده دانشجویان ستاره دار مواجه شدیم و شاید حاال هم بتوان این دسته از معلمان را که از حقوق بحق خود محروم شده اند، «معلمان ستاره دار» دانست.

برای معلمان فرش قرمز پهن نمی کنیم
تحسین مصطفی معلم ادبیات است. او ۲۳ سالی است که در یکی از دبیرستان های مریوان درس 
می دهد. مصطفی چند سالی فعال صنفی شهرش بود و برای همین هم پیگیر رتبه بندی فرهنگیان. 
همراه جمعی از معلمان بارها در جلســات مســئوالن شــرکت کرده تا صدای معلمان را به گوش 
مسئوالن برساند. البته موفق هم شد، نظام رتبه بندی آبان ماه امسال بعد از ۱۱ سال اجرا شد؛ اما در 

فیش حقوق این معلم افزایش حقوقی اعمال نشده بود. 
مصطفی بارها و بارها به آموزش و پرورش منطقه مریوان و کردستان مراجعه کرده؛ اما هیچ کدام 
از مسئوالن پاسخ روشنی به او ندادند: «آبان ماه اعالم کردند که همه معلمان رتبه یک (رتبه بندی) 
را برای افزایش حقوق دریافت کردند. همان زمان مســئوالن اســتانی تأکید داشتند که تکلیف کامل 
رتبه بنــدی را در ماه های بعد روشــن می کنیم. از آبان ماه هم ایــن افزایش حقوق در فیش حقوقی 
معلمان درج شد و خودم هم در همان ماه یک مبلغی دریافت کردم؛ اما در فیش آذر ماه برای چند 
نفر از فعاالن همین رتبه یک هم حذف شد. ما وقتی پیگیری کردیم، به ما گفتند که مدیران باالدستی 
شفاهی به ما اعالم کردند که رتبه این چند نفر را حذف کنیم. هنوز دلیل این کار را نگفته اند. هرکدام 
از معلمان که مراجعه می کند، می گویند دستور از باال بوده است. حاال این دستور از کجا آمده، اصال 
معلوم نیست. حتی به ما اخطاری هم در این باره نداده اند. برخی از مسئوالن استان هم می گویند یک 
نامه ای بوده که در این نامه گفتند نام شما حذف شود. ما نمی دانیم نامه از چه کسی و از طرف کجا 
بوده. به حسابداری، کارگزینی، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه مراجعه کردیم و آنها گفتند که 

تلفنی به ما اعالم کرده اند».
او تعداد معلمان مریوانی را که از نظام رتبه بندی حذف شــده اند، ۱۰ نفر می داند و می گوید: «۱۰ 
نفر از معلمان مریوانی از مزایای رتبه بندی محروم شدند. در سنندج این آمار بیشتر است؛ یعنی رقم 
دو میلیون و ۵۰۰ تا ســه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پولی که بابت رتبه بندی معلمان پرداخت می شــد، 
حذف شــده است. این حق ماست. وقتی با مدیرکل های استان حرف می زنیم، به معلمانی که پیگیر 
حق و حقوق مان هســتند، می گویند که دیگر آن دوره گذشت که ما فرش قرمز برای معلم پهن کنیم 
تا در ادارات بیایند و گفت وگو کنند. ما هم گفتیم دادگاه اداری برگزار می کردید و محکوم می شــدیم، 
بعد این کار را انجام می دادید. این اقدام غیرقانونی است. حرف ما به عنوان فعاالن صنفی این است 

که حاکمیت قانون رعایت شود».
آموزش و پرورش استان جوابی نمی دهد؟

کوکب بداغی معلم تربیت بدنی اســت. او ۱۷ ســال ســابقه کار دارد و در یکی از دبیرستان های 

اســتان ایذه تدریس می کند. او هم چند ســالی فعال صنفی شهرش بود و برای این نظام کلی تالش 
کرد؛ اما آذر ماه امســال حکم رتبه بندی او هم حذف شــد: «آبان ماه افزایش حقوق داشتم و حکم 
رتبه بنــدی را در همــان ماه برایم زدند؛ امــا ۲۱ آذر ماه وقتی احکام را دیدم متوجه شــدم که نظام 
رتبه بندی از حکمم حذف شــده است. البته آن افزایش حقوقی که داشتم هم از حقوق آذر ماه من 
کســر شــد و من در این ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کردم. ایــن موضوع را به ما اطالع 
ندادند، خودم از طریق امور اداری منطقه فهمیدم و وقتی به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردم، 
امور اداری منطقه گفت در تماس تلفنی امور اداری اســتان حکم شما لغو شده است. من از هیئت 
تخلفات هم هیچ حکمی ندارم و دادگاه هم نرفته ام. چطور بدون هیچ مجوز و ســند قانونی و فقط 
با یک تلفن قانون کشــوری را لغو کردند؟ هنو هیچ جوابی برای این پرسشم از اداره نگرفته ام. همه 
می گویند که از باال بوده اســت؛ یعنی ما را به خاطر فعالیت های صنفی که داشــتیم، تنبیه کردند. ما 
فقط دنبال این بودیم که حق معلمان را بگیریم و تالش هم کردیم و این اتفاق هم افتاد؛ اما حاال ما 
تنبیه شدیم. اگر رتبه بندی به ناحق بوده و ما هم اشتباه کردیم که پیگیر این حق بودیم، چرا در حکم 
برای معلمان صادر شــده اســت. چرا این حق را به ما نمی دهند؟ چرا کسی جواب ما را نمی دهد؟ 

حتی حاضر نشده اند زیر نامه ای که ما این پرسش ها را مطرح کردیم، چیزی بنویسند».
اقدام غیرقانونی آموزش و پرورش

پیروز نامی معلم کامپیوتر یک هنرســتان در اهواز اســت. او ۲۴ سال سابقه دارد و سال های سال 
هــم عضو کانون صنفی معلمان بوده اســت. آن طور که نامی می گویــد، از همان روزهای اولی که 

موضوع رتبه بندی معلمان مطرح شد، او پیگیر ماجرا بوده است. 
نامــی از وعده های مختلــف دولت ها برای اجرای نظــام رتبه بندی می گوید: «هــر دولتی وعده 
می داد و اجرائی نمی شد، سال های طوالنی راه های قانونی را پیش گرفتیم و با نمایندگان مجلس در 
دوره های مختلف صحبت کردیم؛ اما این حرف زدن ها فایده ای برای ما نداشــت. مجبور شدیم دست 
به تجمع بزنیم و اعتراض کنیم. همین که تجمع کردیم، مجبور شــدند خواســته معلمان را بررسی 
کنند، آبان ماه نظام رتبه بندی اجرائی شــد و به همه رتبه یک دادند. مبلغی هم به حساب معلمان 
واریز شــد؛ اما ماه بعدش احکامی را که برای رتبه بندی زدند، حذف کردند. حکم  من و چند همکار 
دیگر از ســامانه برداشته شــد. علت را جویا شدیم، گفتند به ما اعالم کرده اند که شما را حذف کنیم. 
پرســیدیم چه کسی این حرف را زده و با چه قانونی این کار را کرده است، گفتند به ما شفاهی گفتند، 
در پاســخ گفتیم چنین چیزی امکان ندارد، باید بخش نامه یا قانونی باشــد، ما یک سازمان هستیم و  
همه کارها باید مکتوب باشد. باید نامه مکتوب به ما بدهید، گفتند به ما هم تلفنی زنگ زدند و گفتند 

این چند نفر را از رتبه بندی محروم کنید».
او این اقــدام را غیرقانونی می داند و تأکیــد می کند: «ما در 
مملکت بر اساس قانون زندگی می کنیم، این حرکت غیرقانونی 
است. کســی در آموزش و پرورش استان حاضر به پاسخ گویی 
نیســت. من به همراه چند معلم دیگر نامه ای نوشتیم و تأکید 
کردیم به این قضیه اعتراض داریم. باید این موضوع به صورت 
مکتــوب به ما اعالم شــود، نامه را جواب ندادنــد. به ما گفتند 
برخی  افراد این دســتور را دادند. ما به واســطه کارهای صنفی 
که می کنیم با برخی آقایان در ارتباطیم و از آنها ســؤال کردیم 
و آنهــا گفتند اصال چنین چیزی صحت ندارد. هر اتفاقی افتاده 
از ناحیه خودشــان بوده اســت. ما پیگیر بودیم تــا بدانیم چه 
کسانی از رتبه بندی محروم شدند، مسئوالن اداره گفتند برخی از 
معلمان که حذف شدند، کار صنفی نکردند. آنها در اعتراضات 

خیابانی بودند. 
این اتفاق در حالی افتاده است که در آیین نامه رتبه بندی قید 
نشده چنانچه اگر معلم کاری انجام دهد، رتبه بندی اش حذف 
می شــود. ما یک آیین نامه رتبه بندی و یک شیوه اجرا داریم. در 
شــیوه نامه اجرائی اصال موضوعات این چنینی قید نشده که اگر 
بازداشت شــوید یا اگر اعتراض کنید، رتبه شما حذف می شود. 

باید توضیح دهند که با چه قانونی این حق را از ما گرفتند.
فعالیت صنفی و حذف از رتبه بندی

عبدالرضا قندهاری معاون دبستانی در نیشابور است. او  هم 
مثل چند همکار دیگرش محروم از نظام رتبه بندی شده است. 

خودش می گوید تنها دلیلش فعالیت صنفی بوده است. 
قندهــاری وقتی به امــور اداری آموزش و پرورش اســتان 
مراجعه کرده به او گفتند که حراســت نام شــما را حذف کرده 
اســت: «هم زمان دو حکم در سایت ثبت شد؛ یکی حکم ترمیم 
و دیگری حکــم رتبه بندی بود. حکم ترمیــم را زده بودند؛ اما 
نمی دانم حکم رتبه بندی را زدند یا خیر؟ در عین حال پاســخی 
که به خاطــر پیگیری هایم دادنــد، این بود که حراســت اداره 
کل نام من راحــذف کرد. من جزء فعــاالن صنفی بودم که در 

تجمعات رتبه بندی حضور داشتم».
چهره های شناخته شده معلمان محروم شدند

موضوع محروم شــدن برخی از معلمــان از نظام رتبه بندی 
بــا واکنش معلمان صنفی مواجه شــد تا جایــی که برخی از 

معلمان از تهران پیگیر وضعیت همکاران محروم شان شدند. 
نرگس ملک زاده معلــم و فعال صنفی معلمان موضوع را 
از طریق مســئوالن آموزش و پرورش پیگیری کرد و پاسخی که 
شنید این بود: «با وزارتخانه صحبت کردیم، مسئوالن گفتند که 
چرا می گویید که این افراد عضو تشــکل صنفی بودند، برایشان 
حکم صادر نشــده اســت. برایشــان حکمی نخورده؛ چون در 
اعتراضات اخیر شــرکت داشــتند. درصورتی کــه از هرکدام از 
این معلمــان بپرســید، می گویند اصال بحــث اعتراضات اخیر 
مطرح نیســت. معلمان صنفی جایگاه خودشــان را می دانند. 
تمام کســانی کــه از این حکم حذف شــده اند، در اســتان های 
خودشان چهره شناخته شــده ای هستند. وقتی اعتراضات اخیر 
شــکل گرفت، ســخنگوی دولت آمد و اعالم کــرد که صدای 
معلمــان را در این دولت شــنیدیم و مطالبات شــان را بعد از 
۱۱ ســال اجرا کردیم. همین فعاالن صنفــی بودند که نماینده 
معلمان شــدند و اعتراض کردند، حاال شــما رتبه بندی شان را 
حذف کردید. اگر صدای اعتراض را شــنیدید، چرا احکام شان را 

حذف کردید».
او  می گوید: «اســتان ها به صورت کامال ســلیقه ای برخی از 
معلمان را از رتبه بندی محروم کردند. در شیوه نامه و آیین نامه 
رتبه بندی بندی وجود دارد که مثال شایســتگی عمومی همکار 
فرهنگی را می توان از مراجع ذی صالح قانونی اســتعالم کرد. 
نام آن مراجع هم نیامده که چه کســانی هســتند و چقدر حق 
دخالت دارند. در این آیین نامه اشــاره نشــده که حق و حقوق 
معلمــی حذف شــود و امتیــازی را بتوان از همــکار فرهنگی 
کم کرد. به لحــاظ قانونی این کار زیر ســؤال می رود. برخی از 
همکاران ما بدون هیچ دلیلی رتبه بندی شان حذف شده است. 
افزایــش حقــوق و رتبه بندی حق معلم اســت و ایــن کار بار 
حقوقی برای همکار دارد. با چه استداللی این موضوع در فیش 
برخی از همکاران حذف شده است. وقتی در ابتدای سال برای 
همکار حکم جدید می زنید تا افزایش حقوق داشته باشد، مگر 
نهادهای نظارتی حق دخالت در این حکم را دارند و اصال مگر 
آنهــا روی احکام ما نظر می دهند که حاال روی حکم رتبه بندی 

نظر داده اند».

شنبه
۱۰ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۹

یادداشت

رتبه بندی فرهنگیان ابزار مجازات نیست

سال هاست که «رتبه بندی معلمان» در فضای عمومی چنان 
بســامدی یافته که کمتر کسی هســت که این عبارت را نشنیده 
یا ندیده باشــد. گرچه رتبه بندی یا به زبان ســاده تر پیوند زدن کار 
حرفه ای معلم و کیفیت تالش های آموزشــی و پرورشــی او با 
مشــوق های مالی، چه به لحاظ نظــری و چه از دیدگاه عملی و 
بر پایه تجربه های کشــورهای دیگر در درازمــدت، نمی تواند به 
افزایش کیفیت آموزش بینجامد، اما به خاطر راست و دروغی که 
در این ســال ها درباره افزایش ریالی آن پدید آمده بود، بســیاری 
از فرهنگیان به شــدت خواهان اجرای آن بودند و البته همچنان 
پیگیر اجرای کامل آن هستند. با همه وعده  و وعیدهای پر بسامد 
کاربه دســتان و برخی نمایندگان مجلــس در پیوند با رتبه بندی، 
کمتر از یک ماه اســت که بندی با عنوان این قانون به حکم های 
کارگزینی فرهنگیان وارد شــده و حداقل هــای این قانون را برای 
همه معلمان به اجرا درآورده  اســت. جدای از اجرای ناقص در 
کلیات و جزئیات قانون رتبه بندی، خبر نگران کننده و تأسف بار آن 
است که این قانون برای چند ده کنشگر صنفی در کشور اجرا نشده 
و این کار، بســیاری از کســانی را که پیگیرانه و با از خودگذشتگی 
بسیار برای اجرای این قانون کوشیده اند، از آن محروم کرده  است. 
جدای از ســویه های غیر قانونی و غیر اخالقی، این روند ایرادهای 

دیگری دارد که در زیر به چند نمونه آن اشاره می شود.
نخست آنکه حذف رتبه بندی برای برخی از کنشگران صنفی 
گویا تنها در برخی اســتان ها روی  داده و گســتردگی دارد! این کار 
شائبه سلیقه ای عمل کردن این استان ها را پدید آورده و خود نشان 
از یــک روند فراقانونی در حذف آن دارد. این در حالی اســت که 
سال آموزشی گذشته که اعتراض های صنفی معلمان با اولویت 
اجــرای رتبه بندی گســترش فراوانی داشــت، کم و بیش در همه 
اســتان های کشور شــاهد گردهمایی های آرام و مدنی فرهنگیان 
بودیم. اینکه امروز تنها بخشــی از کنشــگران صنفــی تاوان این 
حرکت مدنی - صنفی را بدهند، نه اخالقی اســت و نه پذیرفتنی. 
برخی از معلمانی که دچار چنین مشکلی شده اند، پس از پیگیری 
با پاسخی ناروشن و کلی روبه رو شده اند؛ برای نمونه اینکه «از باال 
دســتور داده اند که شما حذف شوید». بر کسی پوشیده نیست که 
هر جرم و تخلفی پیش از هر چیز نیازمند سند و مدرک و پس از آن 
تشکیل دادگاه یا در این مورد رأی هیئت تخلفات دارد. کم و بیش 
در هیچ کــدام از مواردی که منجر به حــذف رتبه بندی همکاران 
صنفی شــده  است، نه دادگاه و جلسه اداری ای تشکیل شده و نه 
رأیی از ســوی نهادهای قانونی در این زمینه صادر شده  ؛ بنابراین 
عنوان این تصمیم هر چه باشد، بی گمان غیرقانونی، اعمال سلیقه 
و تنبیهی گزینشی است. اما به لحاظ نظری، رتبه بندی مجموعه ای 
از چارچوب هایی اســت که معلم با اجرای آن می تواند آموزش 
خویش را کیفیت ببخشد و دانش آموزانی با سواد و با توانایی های 
بیشتر پرورش دهد. برای نمونه مدرک تحصیلی باالتر، تالش های 
پژوهشی، به کارگیری روش های آموزشی پیشرو و کارآمد، نوشتن 
مقاله و کتاب، ارائه پیشنهادهای راهگشا در پیوند با آموزش و ... از 
موردهایی اســت که در قانون رتبه بندی به آنها توجه شده  است. 
اکنون پرســش بنیادی این است که فعالیت صنفی چه ربطی به 
فعالیت هــای معلمی در کالس دارد؟ آیــا معلمی که به دنبال 
حق خود و دانش آموزانش اســت، کنشــی ضد آموزشی یا بدون 
ارتباط با حرفه خویش انجام داده  اســت؟ آن هم حقی که همه 
دســت اندرکاران کشــور آن را قانونی و البته حق معلم دانسته و 
می دانند. در هیچ کجای قانون رتبه بندی نمی خوانیم که می توان 
از آن به عنــوان ابزار تنبیه یا مجازات بهره گرفت. بی گمان این کار 
نقض غرض بوده و زمینه آســیب به فراینــد آموزش در کالس و 
مدرسه را فراهم خواهد کرد. در پایان یادآور می شود که این روزها 
کاهش لگام گسیخته ارزش ریال، فرصت رساندن حقوق معلمان 
بــه خط فقر را از بین برد؛ لطفا بــا چنین کارهایی آتش به خرمن 

خشک و انبوه خواسته های صنفی فرهنگیان نزنید.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

رابطه زن و شــوهر- همنشــین ۱۰- مدرســه ابتدایی- خانه 
ساحلی- رنج و سختی ۱۱- سگ بیمار- منتشرکننده کتاب- 
گلوله خمیــری ۱۲- دلداده مجنون- خویشــاوندان- قومی 
ایرانــی ۱۳- زمخت و بدقواره- زاویــه ۹۰ درجه- مقدس و 

ممنوع ۱۴- یک ویک- دارای قدرت و مهارت در دعوا- عشق 
پرنده ۱۵- جزیــره ای در تانزانیا که مرکز عمده تولید میخک 
جهان اســت- نوعی نارنگی- داستانی مشهور نوشته شاتو 

بریان فرانسوی افقی: 
 ۱- مشــهورترین آمیزه موســیقی و نمایش در تئاتر- 
صاحب و مالک- عشــوه ۲- انجام دادن کارهای کســی 
همــراه با چاپلوســی و تملق- شــبه جزیره ای در جنوب 
شرقی اروپا ۳- راه و روش- حمله برنده- تخت پادشاهی 
۴- ابزار و وسایل- قد و باال- شعله آتش ۵- نیمه دیوانه- 
نوعی بیماری تنفسی- درنگ-کار ناتمام ۶- جنگ و پیکار- 
رمان مشهور امیل زوال فرانسوی- مقابل آشتی ۷- همدم 
و مونس- میــوه صددانه یاقوت- جوانــی ۸- کارگردان 
فیلم هوانورد با بازی لئوناردو دی کاپریو ۹- مالمت کننده- 
فراموشــکار- خواهش ۱۰- ســیم حاوی جریــان برق- 
پخته شده در آب- از بنادر جنوبی کشور ۱۱- حرف ندا- زن 
گندمگون- پناهگاه- عضو رونده ۱۲- المپ های تزیینی به 
هم وصل شده- نثر آهنگین و شــعرگونه اما بدون وزن- 
نوعی میمــون ۱۳- ورزش رزمی چینــی- کننده کاری- 
زادگاه حضرت ابراهیم(ع) ۱۴- فزونی- آب در کوزه و ما ... 
می گردیم ۱۵- نوزاد گوسفند- رمانی درباره واقعه عاشورا 

نوشته صادق کرمیار- از فروع دین 
عمودی: 

۱- ترش رویی- شــهری در شهرســتان رشت- زمین 
زراعی که آبیاری می شــود ۲- رشته های چوبی کولرهای 
آبــی- ترانه خواب کودک- طــال ۳- بلندقامت- بیماری 
مزمــن کبدی- ســاییده ۴- برادر عرب- فتوا خواســتن- 
مقابل عمــدی ۵- باالتریــن درجه دانشــگاهی- کبوتر 
دشتی- حفره هایی که زنبور عسل از موم می سازد ۶- به 
رو خوابیده- فصــل پاییز- مجموعه جزایری در شــمال 
اقیانوس اطلــس ۷- اتاق کوچک- حق نشــناس ۸- از 
مشهورترین اشعار نیما یوشیج- مخالف- دوتایی ۹- قطع 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۰۲      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو سخت ۳۳۹۸

 سودوکو ساده ۳۳۹۸

محمدرضا نیک نژاد


