
الیحه ی رتبه بندی معلمان
پیش َروی دولت برای استثمار حداکثرِی معلمان

�ارگروه1371طرح رتبه بندی معلمان از سال ��دیر ک��ات، م��ی بی��ه روایت� موس��ت. ب��ده اس��ویب ش��ف تص��کال مختل�  سیزده بار� به اش
�ال 3آموزش وپرورش مرکز پژوهش های مجلس: »حدود ��ت، در س��انون1371 دهه طرح رتبه بندی بر روی میز آموزش وپرورش� اس�  ق

�ال��ود، از س��ت گذاری� می ش� نظام پرداخت به کارکنان� به تصویب رسید و از آن پس طرح رتبه بندی به وجود آمد، دائماً این حوزه سیاس
 سیزده بار طرح رتبه بندی مصوب شد اما درحال حاضر مثل این که در آغاز و سرخط هستیم.« 1371

�یاری از��رای بس� آخرین بار� که طرحی با عنوان »رتبه بندی« تصویب شد، در واقع همان فوق العاده ویژه ای بود که برای جبران حقوق ب
 نهادها از جمله آموزش وپرورش مجوز گرفته بود و برای باقی نهادها از جمله قوه  ی قضائیه و سازمان� زندان ها افزایش حقوق باالیی را
�وع��ار موض��ا این ب��د. ام� به همراه داشت، اما برای معلمان به صورت ناقص و با کلی حواشی مربوط به آزمون های� رتبه بندی برگزار ش
�د��تگان خواه��ان و بازنشس� رتبه بندی جدی تر است. این تنها یک کاله برداری ساده نیست بلکه حمله ای همه جانبه به تمام منافع معلم

بود.

�امع علمی1این طرح��ه ی� ج��م توس�عه«، »نقش��اله ی شش��امه ی� پنج س��انون برن�  به چند سند باالدستی ارجاع می دهد که عبارتند از: »ق
�دمات��دیرت خ��انون م��بری«، »ق��ام معظم ره��ام اداری مق��ت های کلِی نظ��وزش وپرورش«، »سیاس��ادین آم� کشور«، »سند تحول بنی
 کشوری«. خود این اسناد نشان� می دهد که چنین طرحی زمینه های مبسوطی در سیاست های کلی حاکم� بر جمهوری اسالمی ایران و
�ت مدار و��ا فالن سیاس��اح ی��ی فالن جن��زش سیاس��ک لغ��پی و ی� مناسبات سرمایه دارد. از این رو، روح  حاکم بر این طرح یک اشتباه لُ
�ا آن را��ه� ب��رای مقابل��ب ب� اقتصاددان نیست. بلکه افشای وضعیتی است که معلمان تنها با شناخت و درک آن می توانند گام های مناس
�أس� بردارند. در غیر این صورت باید در فضای انکاِر واقعیت، خوش باورانه به تالش های مذبوحانه ای دست زنند که هیچ نتیجه ای جز ی

و ناامیدی به همراه نخواهد داشت.

  »طرح رتبه بندی« پیشنهادی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسالمی تأکید شده است که هدف1در ماده ی 
�ام��تقرار نظ��ان، اس��اعی معلم��نزلت اجتم��رامت و م��د تعلیم و ت�ربیت، اعتالی ک��ه فرآین� از این طرح عبارت است از »کیفیت بخشی ب
�تمر و نظام من�د��انی، توس�عه ی مس��یروی انس��ی ن��ان، مهندس��تگی ها و عملک�رد رق�ابتی معلم��ص، شایس� پرداخت ه�ا براس�اس تخص
�د و��ای تعه� شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتق
�ا��برالی ب��برالی و لی��ت های نئولی��امی سیاس� تقویت هویت حرفه ای معلمان ...« معلمان و دیگر کارگران با این ادبیات آشنایی دارند؛ تم
�حبت از��ه ص��ا ک��رفت. آنج��د گ��ورت خواه��ر آن ص� چنین ادبیاتی پوشش داده می شوند. اما فهم دقیق تر این ادبیات در بررسی دقیق ت
 »رقابت معلمان« و باالتر رفتن »کیفیت« و »تقویت انگیزه  و رضایت� شغلی« است دقیقاً منظور چیست؟! منظور از »مهندس�ی ن�یروی

 30/6/1400 ت�اریخ 441 در این متن، معیار بررسی طرح متن نهایی الیحه ی رتبه بندی معلمان بارگذاری ش�ده در س�امانه ی مجلس، ش�ماره  1
.در سایت شناسنامه قانون منتشر گردیده استاست، که 
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�نزلت��رامت و م��ه »اعتالی ک��ه ب��ت چگون� انسانی« که در اصالحیه های بعدی به طرح اضافه شده است چیست؟! و این طرح قرار اس
اجتماعی معلمان« کمک کند؟!

�دریس و آزاد و2ماده ی ��اعی و حق الت��ان غیرانتف��ت: معلم� ، بخش عمده ای از معلمان و بازنشستگان� را از دایره ی طرح خارج کرده اس
�د از:��ه عبارتن��د ک��رار می گیرن� خرید خدمتی و نهضتی از طرح بیرون افتاده اند و حلقه ی تنگ تری از معلمان کشور مشمول این طرح ق
�تی.� آموزگار،� دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سالمت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربی
�ارگران و��ال ک��ئولیت در قب� این تعریفی ناقص از معلمان است که تنها با سیاست های� حاکم برای شانه خالی کردن دولت از زیر بار مس
�تی و��گاه ها و دول��تی و آموزش� آزادسازی بخش خصوصی صورت می گیرد. دولت سرمایه� برای برنامه ریزی� آموزشی در مدارس غیردول
�ه در��ذارد. ن��اماًل آزاد می گ��ت آن را ک��ار� اس� حفظ منافع مشتریاِن این فضاها، قدرت خود را اعمال می نماید اما وقتی صحبِت نیروی ک
�نیم در این��د ببی��ا بیایی� مدارس غیردولتی و آموزشگاه ها که حتی شاغالن آزاِد مدارِس دولتی نیز اهمیتی برای دولت سرمایه� ندارند. ام

طرح قرار است چه بهایی� به معلمان مشمول داده شود؟!

�ا3در ماده ی ��ه این نام ه��ا این ک� ، رتبه های پنج گانه با نام های� »معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استادمعلم« آمده است. ب
�ول همین بخش� کمترین اهمیت را می تواند در طرح داشته باشند اما به شکل تمسخر آمیزی بیشتر اصالحیه های نمایندگان مجلس ح
�یار� معلم،��تادیار� معلم، دانش� و بخش قبل بوده است. و نهایتاً با اصالحات کمیسیون آموزش مجلس به »آموزشیار معلم، مربی معلم، اس
�ت.��وزش وپرورش� اس��ر آم��گاه ب��نگیِن دانش��ایه ی� س��ت، س��هود اس��اماًل مش� استاد معلم« تغییر کرد. آن چه که در هر دو نام گذاری� ک

   درص,د ح,داقل حق,وق80 سال خدمت خود بکند تا ب,ه 30باالترین رتبه ی معلمی باید تمام تالش خود را در 
�ت. و راز آنعضو تازه استخدام شده ی هیئت علمی برسد.��رین بخش آن اس��ه بی اهمیت ت��ت، بلک��اجرا� نیس�  اما این تمام م

�ت��رار نیس��ه ق��ت ک��ی اس��واب خوش� زمانی روشن خواهد شد که بفهمیم اصواًل همین موضوع هم سرابی دست نیافتنی خواهد بود. خ
�یر��واب را تفس��وِد این خ� هیچ وقت تحقق پیدا کند، یا حداقل این طرح قرار نیست به چنین چیزی منجر شود. بررسی ادامه ی طرح، خ

خواهد کرد. 

�ب5  توضیح می دهد که حرکت بین این رتبه ها چه ضوابطی دارد: 6 تا 4ماده ی ��ر حس��ه ب��ازاتی ک��ه و امتی��ر رتب��ف در ه��ال توق�  س
 دوره های ضمن خدمت و کسب امتیاز شایستگی عمومی و تخصصی و حرفه ای و عملکرد رقابتی و سنوات و ... به دست خواهد آمد و
�رح��مول این ط� برای مناطق محروم و مرزی و عشایری و نخبگان تبصره هایی قائل شده است. در واقع معلمی که امروز قرار است مش

 درصد حداقل حقوِق پایه ی یک هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم برسد.  80 سال طول می کشد تا به 25قرارگیرد، 

�اده )3( سیاست های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره ی )6 : »در اجرای بند )7ماده ی ��اله ی29( م��ه پنج س��انون برنام� ( ق
�اده )��درج در م� (3ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مجموع حقوق و مزایای� معلمان با رتبه های من

�د )��ربی80این قانون، نباید از هشتاد درص��یار و م��ربی آموزش��یئت علمی م��ای ه��ای اعض��وق و فوق  العاده ه��وع حق��داقل مجم� %( ح
�درک��ا م� دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر؛ مربی آموزشیار و برای معلماِن ب

 10و 15، 20، 25کارشناسی ارشد و باالتر؛ مربی(، کمتر باشد و به ازای هر ارتقای رتبه که کسب نموده و یا می نمایند، به ترتیِب ارتقا 
درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان،� افزوده می شود.« 
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�ای3این ماده، ��وق و فوق العاده ه��یرات حق��ا تغی��ب ب��اله متناس��انون، همه س�  تبصره دارد: اول این که »افزایش پرداختی ناشی از این ق
�دی«��اده رتبه بن��وان »فوق الع��ا عن��ان ب� اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احکام استخدامی معلم

لحاظ می شود و مشمول کسورات بازنشستگی می گردد.«

  هم وعده می دهد که »دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را2تبصره ی 
�ازات و��ر امتی��اده عالوه ب��وع این م��دی موض��اده رتبه بن��د و فوق الع��اص ده� برابر سایر� کارکنان� دولت، به مشموالن این قانون اختص

درصدهای مزبور می باشد.«

�ه2 در سقف منابع پیش بینی شده در بند )و( و تبصره ی )31/6/1400: »فوق العاده موضوع این قانون از تاریخ 3تبصره ی � ( قانون بودج
�ل1401 کل کشور پرداخت می شود و از ابتدای سال 1400سال �  منوط به پیش بینی بارِ� مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کام

اعمال خواهد شد.«

�ر7در ماده ی �   گفته نشده که حقوق معلمان باید با حداقل حقوق استادان سنجیده شود، بلکه - طبق گفته ی طرح - هر پایه باید براب
�ام80با �  درصد همان پایه در وزارت علوم باشد! از این رو تفسیری که مجلِس سرمایه در طرح پیشنهادی اش از »سیاست  های کلی نظ

 اداری« دارد در تضاد کامل ب�ا آن سیاست های� کلی است. گ�ویی این قانون برای حیاِت دوم معلمان نوشته ش�ده اس�ت. چ�را که در حیات
�ک پایه30اول شان باید ��وق ی��تی1 سال جان بکنند تا به هشتاد درصد حداقِل حق��المی وق��ورای اس��ند. مجلس ش��وم برس�  وزارت عل

 ص�حبت از همسان س�ازی دس�تمزد معلم�ان و حق�وق هیئت علمی دانش�گاه های وزارت عل�وم می ش�ود، وعده ای  می دهد ک�ه س�رمایه� ب�ه تم�ام
 کارگران می دهد: سعادت اخروی! گویی در این دنیا جز کار و عرِق جبین چیزی بر پیشانی کارگران نوشته نشده! اما این وعده ی آن ها

نیز چون تمامِی وعده های دولِت سرمایه� برای کارگران توخالی خواهد بود!

�اعت1 مشخص نشده که کمترین حقوق عضو پایه7همچنین در ماده ی �  هیئت علمی دانشگاه  وزارِت علوم برای چنین حقوقی چند س
�تادیار،� 10 واحد برای مربی، 12در هفته در کالس حضور دارد؟ تا آنجا که من اطالع دارم چیزی حدود ��یار و 8 واحد اس��د دانش� 6 واح

 واحد موظفی استادتمام است! با توجه به عملی یا نظری بودن هر واحد، ساعت ها متفاوت است اما به طور معمول هر واحد یک ساعت
�اعت ها در1درسی در هفته دارد. یعنی حتی یک عضو پایه��ام این س�  هیئت علمی نیز کمتر از نصف معلمان در کالس حاضر است. تم

�ِر24مقابل ��د براب��رفیت چن��ا ظ�  ساعت موظفی معلمان برای حضور� در کالس بسیار ناچیز� است! بسیار ناچیز! آن هم درکالس هایی ب
�رمایه داری� کالس های دانشگاه! چگونه مجلس شورای اسالمی توانسته چنین ترازوی عدالتی بسازد؟! پاسخ را باید در همان ترازوی س

�زاتی8دید که ��نین معج��واره چ�  ساعت کار طاقت فرسا در معدن را در مقابل مالکیت سرمایه� ناچیز� می داند! ترازوی عدالِت سرمایه هم
می کند! 

  قرار است تنها دستاورد معلمان در این طرح باشد؛ هر چند که بی شک نمی توان آن را جدا از باقی7جالب است که با این همه، ماده ی 
�نویم:� طرح دید. این ماده محل دعوای بودجه ای نمایندگان� است. جایی که هزار ادعای مختلف دلسوزانه را از نمایندگان سرمایه می ش
�رمایه این��دگان� س��لی نماین��ؤال اص��د، س� از افزایش تورم تا ورشکستگی اقتصادی نظام. اما در واقع مسئله این نیست که بودجه ندارن

است: چرا باید پول را بدهیم به معلمان؟!

�د،��لی در تولی��ازی کردنِ� نقش اص��ل ب� بیایید یک مثال بزنیم: شرایط به این می ماند که کارگران� یک کارخانه� توقع داشته  باشند به دلی
�د� سهم بیشتری از سود کارخانه داشته باشند! بی شک صاحبان سرمایه به این فکر می افتند که چرا اصاًل چنین سؤالی مطرح شده؟! بع
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��ارگران��ال ک��ه ح��ری ب� که مدیر بخش فنی می گوید فشار معیشتِی بسیار زیاد روی کارگران� فضای پرتنشی را ایجاد کرده که باید فک
�د��رخی می گوین��د. ب��ری می ده��ر کس نظ��یرد و ه��اال می گ��وا ب� کرد، وگرنه...! این جاست� که بین اعضای هیئت رئیسه ی کارخانه دع
 »می شود کارگر جدید آورد با قیمت پایین تر« یا »می شود بین همین ها تقسیم بندی  کرد و عده ای را حقوق باالتر داد و برخی را وعد ی
�ارگران راه��ای� ک��تراِض نابه ج��ه این اع��انه ای� علی��ات رس��د تبلیغ� حقوق باالتر تا چند سال دیگر زمان� بخریم...«؛� برخی می گویند »بای
�ارگران� انداخت، چرا که پرداخت حقوق بیشتر به کارگران� باعث تورم می شود.« یکی دیگر از سرمایه داران� هم می گوید »بی شک اگر ک
�ر��ه هم نظ��رای این ک��د »ب��ر می دهن��رخی هم نظ��د.« ب� حقوِق بیشتری طلب کنند، کارخانه� ورشکسته می شود و همه بی کار� می گردن

 % اضافه کاری� باعث می شود هم ما سود25کارگران جلب شود و هم ما، ساعت کاری را افزایش می دهیم تا دستمزد هم افزایش یابد. 
�تری��ود بیش��کل س��ه این ش��ون ب��د چ��الب می آی��ر خیلی ج��ه نظ� بیشتری کنیم هم آن ها فکر کنند حقوق شان باال رفته!« این ایده ب
 نصیب شان� خواهد شد! این اوصاف� نمایندگان� مجلس است. اظهارات اخیر نمایندگان� دلسوِز سرمایه� که تمام تالش خود را جهت حفظ

حاکمیِت سرمایه� به کار می بندند.

�ا��ال ها ب� وضعیت اقتصادی پرفشار معلمان باعث شده است سال های سال اعتراض و تجمع داشته باشند. دولِت سرمایه در تمام این س
�کل های��ثر تش��ون اک��ت؛ و اکن��ده اس��یز ش� سرکوب حداکثرِی تشکل های موجوِد معلمان سعی در تضعیِف آن  داشته که البته موفق ن
�غ��ِر حمالِت بی دری� صنفی معلمان در رابطه ای جداافتاده از بدنه ی معلمان قرار دارند. حال که شرایط معیشتی چنان پرفشار شده که زی
�ژه ی��رمی وی��ام و بی ش��احت تم��ا وق��ال ب� سرمایه و عقب نشینی های پی درپِی حقوق و مزایای معلمان، دیگر طاقتِ شان� طاق شده، ح
 سرمایه داران� و ادبیات مزورانه� و ریاکارانه ی� یک سیاست مدار بورژوا،� سعی می کنند ادبیاتی حق به جانب بگیرند و روی سخن خودشان را
 »مردم« قرار دهند. »مردم« همان فریِب بزرگی است که حکومت سرمایه� برای برهم زدنِ� جبهه بندی کارگران� و مخدوش کردن جدال

طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران پی ریزی کرده است. 

 7 آن نهفته است. تأکید برخی معلمان بر به دست آوردن ش,رایط م,اده ی 8  این طرح، در ماده ی 7راز ماده ی 
  خیانت به معلمان خواهد بود؛ و بی شک نیروهای نفوذِی آگاهانه و ناآگاه,,انه ی س,,رمایه8بدون تکذیب ماده ی 

جهِت تضعیف صفوف معلمان خواهند بود. 

�دِن12 می گوید: »در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره )8ماده ی ��ام وقت ش��زوِم تم� ( سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مبنی بر ل
 ( قانون مدیریت�87معلمان،� وزارت آموزش وپرورش مکلف است نسبت به اصالح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده )

خدمات کشوری، در آیین نامه ی� اجرایی این قانون  اقدام کند.«

�اهنگی بین وزارت9ماده ��دن و هم��رایی ش��رای اج��ف ب��طوح مختل��ف در س��ای مختل�  نیز فرصِت یک ماهه ای� برای تشکیل هیئت ه
آموزش وپرورش با همکاری سازمان� برنامه  و بودجه  ی کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

�لتی8 ساعت اضافه کار به معلمان دارد. ماده 6 با صراحت تمام سعی در تحمیل 8ماده ��دی خص�  نشان می دهد که نه تنها طرح رتبه بن
�ارگری��ِد ک� تماماً ضِدمعلمی دارد، بلکه سنِد تحوِل بنیادیِن آموزش وپرورش نیز تماماً ضِد معلمان است. تمام این سندها و طرح های ض
�ه� توسط دولِت سرمایه تهیه شده است. نیت این طرح جبران کمبود معلمان با فشار بیش از حد بر آنان است. تنها راه حلی که همواره ب
�ور��رای این منظ� ذهِن سرمایه داران� می رسد. دولِت سرمایه� این کار را سال هاست می کند. او کالس های درس را ُپرجمعیت تر کرده و ب
�ون� غیراستانداردترین صندلی ها را جوری در کالس ها چپانده که هوای کالس هم کم می آید! اما دولِت سرمایه برایش مهم نیست؛ چ
�ا��د ت��تثمار می کن� فرزنداِن سرمایه داران� آموزِش خصوصی� می خرند! دولِت سرمایه� با استخدام سربازمعلم،� نیروی کار جوانان را ُمفتی اس
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 ِدین شان را به دولِت ملی ادا کنند! همچنین با استخداِم نیروی آزاد، حق التدریس، شرکتی و اضافه کارِی بازنشستگاْن کمبود نیروی کار
�غول25را جبران کرده است! اما این طرح هجوم بی سابقه ای به نیروی کار معلمان است. ��ه مش� % اضافه کاری یعنی هر چهار� معلمی ک

به کار هستند جای یک نیروی کار دیگر را بگیرند. 

�ودی��واره س��افه کاری هم��ا اض��ر! ام��ائل دیگ��یاری مس��نوات و بس� استخدام نیروی کار جدید همواره دردسرهای خود را دارد! بیمه، س
�ت های� صدچندان برای سرمایه داران� دارد. برای معلمان این یک عقب نشینی بزرگ و شکست کامل است! معلمان با استناد به »سیاس
 کلی نظام اداری«  باید ساعت کار خود را پایین تر بیاورند؛ چرا که در مقایسه با هیئت علمی به طور میانگین نزدیک به سه برابرِ� آن در
�د.��یدگی کنن��وزان� رس� کالس حاضر می شود و چندین برابر آن باید تکلیف ببیند، برگه تصحیح کنند، طرِح درس بنویسند و به دانش آم

معلمان همین  حاال هم فراتر از تعهداِت قانونی شان� زیرِ� فشار هستند و کمتر از ضوابِط قانونی دستمزد می گیرند. 

�اد��ه جمعیت زی��ه ب��ا توج� این طرح به شکل وقیحانه ای تمام بازنشستگاِن سال های اخیر را می خواهد از شمول خود بیرون� بیاندازد و ب
 نیروهای تازه استخدام شده طرحی را به معلمان تحمیل کند که به نفع هیچ گروهی از معلمان نخواهد بود، و معلمان مشمول نیز حتی

  سال صبر کنند تا اولین رتبه را به دست آورند! و برای این که بتوانند تمام حقوِق اضافه کاری خود5دستمزدش را نمی گیرند؛ بلکه باید 
�ا25را بگیرند باید ��تی ب��ت! آن هم وق��ان اس��عور معلم�  سال کار کنند! تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسالمی، توهین به ش

 همان ریاکاری بورژوایی اش هدف را باالتر بردن کیفیتِ کار معلمان می داند! این است باالتر بردن شأن و منزلت معلمان از نگاه ایشان!

�ه��و هرگون��تمزد و لغ��زایش دس��تار اف��ود، خواس��وان خ��ام ت��ا تم��د ب� این طرح در کلیت اش تنها یک طرِح ضدمعلم است و معلمان بای
اضافه کاری باشند. چنین طرحی به هر شکل ممکن و با هر نامی ممکن شود برای معلمان تفاوتی نمی کند.

�نین� معلمان بعد از سال ها انفعال، امروز باید این درس را گرفته باشند که انفعال نتیجه ای جز شکست های بیشتر به همراه ندارد! همچ
�کل های��توانه ی تش��ا پش��ات ب� معلمان خوب می دانند که تجمعات بدون پشتوانه نیز نمی تواند تهدید جدی ای باشد، مگر این که تجمع
�ام��ای� نظ��انع از پیش روی ه� معلمی در مدارس تقویت شوند و در مقابل پیش َروی دولت سرمایه، با تهدیِد عملی به اعتصاب، نه تنها م

سرمایه شوند بلکه بتوانند حقوق و مطالبات خود را نیز به دست آورند.

مبارزه ی پیِش روی معلمان مبارزه ای� طوالنی است و پیروزی در آن، ابزار خود را می خواهد:

پیش  به سوی تشکل یابی معلمان
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