ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﻠ�ن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ رخ داد .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاوم
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻤﺗﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و اداﻣﻪی آن ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.
ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﻠ�ن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮقﻫﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘ�دی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠ�ن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪارس ﺑﻮد .ﺑﻮدﺟﻪی
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده و ﻣﺪارس را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارس
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻠ�ن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻼﺳﺸﺎن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
�ﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻓﺮودﺳﺘﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و در ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ
و ﯾﺎ ﻣﺤﻼت رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد .ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻢ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪی
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪی ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺮﺜ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در آن ﻗﺪرت
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﮐﺎرﮔﺮی

ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻏﺎلﺳﻨﮓ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﺮﺜ ﻣﻌﺎدن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدن،
ﺑﯿﮑﺎری و ﺧﺮوج ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﻫﻢ درﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در دورهای ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن ﻓﻌﺎل
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دژ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﺒﺎرازت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ،ﮐﻢﺷﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در روز و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻣﻌﻠ�ن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻒ اول ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠ�ﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن
ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه زدهاﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ و ﺑﻌﺪ از  ۹روز اﻋﺘﺼﺎب،
ﻣﻌﻠ�ن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ۵درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪﺣﻘﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮح دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد و دوﻟﺖ را ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺴﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽاش ﻓﺎرغ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻋﱰاض و اﻋﺘﺼﺎب  ۹روزهی ﻣﻌﻠ�ن دوﻟﺖ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح را دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠ�ن در اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ،آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻌﻠ�ن در دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﮐﻼﻫ� ،آرﯾﺰوﻧﺎ و ﺗﻨﺴﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت دارﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠ�ن وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺸﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن.
ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﺤﯽ از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺒﻮر از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و اداﻣﻪی اﻋﺘﺼﺎب
اﻋﺘﺼﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن را ﴏﻓﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻓﻮرﯾﻪ در ﻫﻤﻪی
ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ) (countyاﯾﺎﻟﺖ ﻣﺪارس را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ رﻫﱪی ﺳﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﻌﻠ�ن اواﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪی ﭘﯿﺶ از روز ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﻋﺘﺼﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠ�ن اﻣﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ در
اﻣﻮرات اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻋﺘﺼﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮودﺳﺖ ﻏﺬای راﯾﮕﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠ�ن ﺷﺪ ،ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﻣﻌﻠ�ن
ﺣ�ﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﴩوی در زﻣﯿﻨﻪی اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ از ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺑﻌﺪی از ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺎﻟﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﯿﻤﻪی ﺳﻼﻣﺖ دوران اوﺑﺎﻣﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢدرآﻣﺪﻫﺎ ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎدهﻫﺎ و
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﳌﻨﺪان را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽداد .در ﺻﻮرت ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﯿﻤﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن در ﴎاﴎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اوﮐﻼﻫﺎﻣﺎ
اوﮐﻼﻫﺎﻣﺎ ﻫﻢ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ،درآﻣﺪ ﻣﻌﻠ�ن اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﴎاﻧﻪی
درآﻣﺪ ﻣﻌﻠ�ن ﺑﻌﺪ از اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽﺳﯽﺳﯽﭘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را دارد .درآﻣﺪ ﻣﻌﻠ�ن در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠ�ن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻫﻢ وﺿﻊ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠ�ن اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ رخ داد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﻣﻌﻠ�ن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﭼﻬﺎر روز اﻋﺘﺼﺎب ﻫﻢ دوﻟﺖ را وادار ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼسﻫﺎی درس را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب اﺧﯿﺮ ﻣﻌﻠ�ن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از روز ۲ی آﭘﺮﯾﻞ ﺗﺎ  ۱۲آﭘﺮﯾﻞ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰۰۰۰دﻻر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠ�ن و  ۱۲۵۰دﻻر ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪارس ﴍوع ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۶۱۰۰دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻣﻌﻠ�ن و  ۱۲۵۰دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮدﺟﻪی آن از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﯿﮕﺎر و ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺮوزی ﻣﻌﻠ�ن در اﯾﻦ دو اﯾﺎﻟﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪن دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﻌﻠ�ن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻠ�ن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﺑﻬﺒﻮد ﴍاﯾﻂ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻌﻠ�ن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻠﺮادو از روز  ۲۷آﭘﺮﯾﻞ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از  ۱۶روز اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺖ را ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ۲درﺻﺪی ﺣﻘﻮق و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮدﺟﻪی آﻣﻮزش ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ از
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  ۲۰۰۷وادار ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﺎﻟﺖ آرﯾﺰوﻧﺎ ﻫﻢ اﻋﺘﺼﺎب ﴎاﴎی ﻣﻌﻠ�ن ،ﮐﻪ از روز  ۲۶آﭘﺮﯾﻞ ﴍوع ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزیای ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ رﺳﯿﺪ و  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق را ﺑﺮای ﻣﻌﻠ�ن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰در ﭘﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺪﻣﻪی ﻣﺪارس را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
در دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻠ�ن از رﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮ
اﻗﺸﺎر ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺟﺮﺟﯿﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺪارس ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب
ﻣﻌﻠ�ن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﻫﻔﺖ راﻧﻨﺪه اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠ�ن در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻌﻠ�ن
ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

