




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آمریکا بود، به این دلیل که ترین اتفاقات جامعهمبارزات معل�ن در سال تحصیلی گذشته یکی از مهم

خواه هستند رخ داد. اعتصاباتی که تداوم کار که تحت حاکمیت حزب جمهوریهای محافظهاعتصابات در ایالت

ن به سال تحصیلی آینده ی آ پایان سال تحصیلی هم برخی از آنها خامته نیافت و ادامهخود را حفظ کرد و با 

 موکول شد.

های ها در سالیان مت�دی، افزایش تعرفهمبارزات معل�ن در ایاالت متحده، به صورت کلی علیه ثبات حقوق

ی بودجه ماتی مدارس بود.شود و همچنین برای افزایش حقوق کارگران خدکه توسط معل�ن پرداخت می بیمه

رو کرده است. در برخی از این مدارس و مدارس را با مشکالت بسیاری روبه بودهآموزش عمومی بسیار کم 

آوری کنند یا خودشان هزینه های مردمی جمعاند برای رفع نیازهای کالسشان کمکعمومی معل�ن مجبور بوده

 اند.ی دریافت نکردهوسایل آموزش یای برای تهیهچون بودجه ،کنند

توان نادیده گرفت که مدارس عمومی بیش از همه فرودستان را در خود جای داده و در محالت فقیرنشین �ی

کنند و به ی متوسط در مدارس غیرانتفاعی تحصیل میپوستان طبقهسفید قرار دارد.پوستان ا محالت رنگینو ی

ی نصیب هستند. عدم اختصاص بودجهدست مشکالت هم بیاند از این ای که پرداخت کردهی هزینهواسطه

با مدارس عمومی را  ،ی ترامپهای ماهیانه به دلیل عدم تصویب بودجهسالیانه برای آموزش و تعیین بودجه

 .استمشکالت زیادی مواجه کرده 

اهان در آن قدرت خو کار آمریکا است که اکرث مواقع جمهوریهای محافظهیکی از ایالت ویرجینیای غربی ایالت

 بیشرت کارگریبافت جمعیتی این ایالت  ،سنگغالز دلیل وجود معادن گیرند. در گذشته و به را به دست می



اند. تعطیلی معادن، سنگ این ایالت رو به کاهش گذاشته است و اکرث معادن تعطیل شدهبود. منابع زغال

ای که معادن فعال ا هم درپی داشته است. در دورهبیکاری و خروج رسمایه و به تبع آن مهاجرت نیروی کار ر 

شدن ساعت کار به برای افزایش حقوق، کمبودند، ویرجینیای غربی به تعبیری دژ مستحکم مبارازت کارگری 

ایالت مانند سابق وجود ندارد،  این ت کارگری دراز . اکنون که مبار بودساعت در روز و مرخصی با مزایا  هشت

ماندن  ها ثابت. معل�نی که از سالهای اجت�عی حضور دارندجنبش معل�ن هستند که در صف اول

اعتصاب،  روز ۹بعد از و  فوریهدر ماه  اند.حقوقشان ناراضی هستند و علیه این وضعیت دست به مبارزه زده

حال دیگر کارمندان هم  شاملحقوق که این افزایش  دآورنحقوق به دست درصد اضافه ۵توانستند  معل�ن

 شده است.

داد و دولت را هرچه ی کارمندان هم معیشت آنها را در خطر قرار میهای بیمهطرح دولت برای افزایش تعرفه

ی معل�ن دولت روزه ۹ی اعرتاض و اعتصاب کرد. در نتیجهاش فارغ میهای اجت�عیبیشرت از مسولیت

 ند.کنشینی و اعالم کرد که طرح را دوباره بررسی میعقب

آمریکا  هایایالتموجی از اعتصابات معل�ن در دیگر  آغازگر یا،موفقیت اعتصاب معل�ن در ایالت ویرجین

ان در آنها قدرت دارند. اعتصاب معل�ن ویرجینیای غربی خواهجمهوریشد که اوکاله�، آریزونا و تنسی مانند 

 رزه شد برای دیگر همکارانشان.مبامشق 

روند و صنایع دیگری هم در این ایالت وجود ندارد در اند یا به سمت تعطیلی میمعادن زغال یا تعطیل شده

ها سندیکامهاجرت کارگران، جمعیت ایالت کاهش یافته و فقر و اعتیاد هم افزایش پیدا کرده است و  ینتیجه

 هستند.شته ذهم تنها شبحی از سندیکاهای گ

 

 ی اعتصابعبور از سندیکا و ادامه

ی موفقیتشان را رصفا مدیون خودشان هستند که روز بیست و دوم فوریه در همهویرجینیا کنندگان اعتصاب

) ایالت مدارس را به تعطیلی کشاندند. حتی رهربی سه سندیکای معل�ن اواسط countyپنجاه و پنج بخش (

. معل�ن اما ادامه دادند و با همراهی در کردندلغو اعتصاب فعالیت میبرای ی پیش از روز مذکور هفته

کنندگان در ردمی را تامین کنند. به طور مثال اعتصابامورات اجت�عی و کارهای داوطلبانه توانستند ح�یت م

 کردند.رودست غذای رایگان پخش میآموزان فمیان دانش

ها از معل�ن ش بخشقانونی با معل�ن شد، ادارات آموزش و پرور زمانی که دولت ایالتی خواهان برخورد 

نشینی دولت از طرح افزایش ی افزایش حقوق و همچنین عقببا وجود پیرشوی در زمینه ح�یت کردند.

خواهان در مرکز ایالت محل نزاع بعدی از همین اکنون مشخص شده است، چون جمهوری های بیمه اماتعرفه

ها و ها، از کارافتادهدرآمدوران اوباما را حذف کنند که کمی سالمت دی بیمهاز برنامهبخشی خواهند می

انسان در رسارس  میلیون ۲۵داد. در صورت حذف این بخش از بیمه، زندگی کودکان و ساملندان را پوشش می

 گیرد.میتاثیر قرار تحت امریکا

 



 اوکالهاما

ی در لیست رسانه این ایالت درآمد معل�نخواهان است، های تحت حکومت جمهوریهم از ایالت اوکالهاما

درآمد معل�ن در این ایالت به قدری پایین ترین رتبه را دارد. پی پایینسیسیآمد معل�ن بعد از ایالت میر د

ها هم وضع التکه آن ای لی، در حااندهای مجاور شدهاست که معل�ن مجبور به مهاجرت به سایر ایالت

 ه ندارند.مطلوبی در این زمین

ی آن معل�ن توانستند با در نتیجه سال پیش اعتصابی در میان معل�ن این ایالت رخ داد که  بیست و هشت

را  های درسدر کالسآموزان و هم تعداد دانش کنندحقوق  چهار روز اعتصاب هم دولت را وادار به افزایش

 کاهش دهند.

دالر سالیانه  ۱۰۰۰۰آپریل ادامه داشت با هدف افزایش  ۱۲ی آپریل تا ۲اعتصاب اخیر معل�ن نیز که از روز 

دالر  ۶۱۰۰ دالر برای نیروهای خدماتی مدارس رشوع شد و در نهایت توانست سالیانه ۱۲۵۰برای معل�ن و 

که  را به همراه داشته باشددرسه دالر افزایش حقوق نیروهای خدماتی م ۱۲۵۰معل�ن و برای افزایش حقوق 

 شود.می تامینحل مالیات سیگار و سوخت و نفت از می آن بودجه

های نشینی و پذیرش خواستههای فدرال به عقبپیروزی معل�ن در این دو ایالت و مجبور شدن دولت

معل�ن برای افزایش حقوق و بهبود رشایط کاری دست به  های آمریکا هممعل�ن، باعث شد که در دیگر ایالت

 اعتصاب بزنند.

به روز اعتصاب توانستند دولت را  ۱۶آپریل دست از کار کشیدند و بعد از  ۲۷از روز  کلرادومعل�ن ایالت 

آموزش به دوران پیش از  یی آموزشی و همچنین بازگشت بودجهدرصدی حقوق و افزایش بودجه۲افزایش 

 ند.کن وادار ۲۰۰۷بحران اقتصادی سال 

بعد از یک هفته به  ،آپریل رشوع شده بود ۲۶که از روز  ،معل�ناعتصاب رسارسی در ایالت آریزونا هم 

این اعتصاب  .داشت در پی ۲۰۲۰ا برای معل�ن تا سال درصد افزایش حقوق ر  ۲۰چشمگیر رسید و  ایپیروزی

 ی مدارس را هم افزایش داد.و مزایای خدمه همچنین حقوق

همبستگی دیگر  بودند و حتی داری کردههای درس خودهای امریکا هم معل�ن از رفنت به کالسدر دیگر ایالت

به دست آورده بودند، برای �ونه در ایالت جرجیا رانندگان اتوبوس مدارس هم به اعتصاب  اقشار کارگری را

 اخراج شدند. ی آن هفت رانندهر نتیجهد که دمعل�ن پیوستن

با تعطیالت تابستانی همزمان شد که به ابتکار معل�ن ها به نتیجه نرسید و اعتصاب معل�ن در برخی از ایالت

 سال تحصیلی آینده موکول شده است.به 
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