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 "مشکالت معلمان در نظام سرمایه داری"

 و لبيراليئآموزش در دوران ن

 تجربه معلمان آمریکا

 به مناسبت روز معلم و با یاد همه معلماني که جانشان را در راه آرمانهایشان گذاشتند

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 شهناز نیکوروان

 رو كمت معیشت حقوق بگیران هر روز كم، جهان پیش مي برد و در اين گذرسرمايه داري با دستي باز خصوصي سازي را در سراسر 

مي شود، خصوصي سازي در بخش آموزش هم ترک تازي مي كند و معلمان در سراسر جهان از اين هجوم در امان نمانده اند. هم 

يك راهبرد  امکان دستیابي بهموز آكار ومربي و نه دانش آموز معلم و ست افراطي شرايطي را براي آموزش رقم زده كه نه ااكنون ر

و براي دانش آموز يا كار آموز هم سهم  قرار دارد هر روز زير انواع فشارها يا معلم ينده خود ندارند. مربيآبراي فعالیت هاي را  صحیح 

 مهیأ است. با كیفیت و  مناسبكمتري از آموزش 

آموزش يکي از اركان اصلي رشد يك جامعه است. همراه با آموزش است كه مي توان سعادت جامعه را محك زد؛ كم شدن جنايت و 

يکي از تبعات آموزش و بهداشت رايگان مي توان كشورهاي اروپايي و اسکانديناوي را برخي انواع و اقسام مافیا در چند دهه گذشته در 

و در مقابل بیشترين و بزرگترين زندان هاي جهان در آمريکا و ديگر كشورهاي استبدادي، ماحصل  دانستو با كیفیت در اين كشورها 

 خصوصي سازي و اجراي سیاست هاي نولیبرالیستي است كه آمريکا سردمدار آن است. 

ي در حوزه اختصاص با انتخاب ترامپ به رياست جمهوري آمريکا، خصوصي سازي در بخش آموزش گسترش يافته و چالش هاي عظیم

سالمت و  ،بودجه هاي بخش عمومي در جامعه آمريکا ايجاد شد و حداقل هايي كه مي توانست بخش اندكي از نیازهاي بهداشت

هاي دولت ترامپ به يغما رفت و در ازاي آن بودجه نظامي، امنیتي و جنگي  آموزش را در آمريکا پوشش دهد، با توجه به سیاست

ه آمريکا و بدر جامعه  قتلافزايش خشونت و هاي دولت ترامپ و  در كنار سیاست 1. هاي ديگر افزايش يافتدخالت در كشور براي

ويژه خشونت حاكم بر مدارس اين كشور كه ناشي از سرخوردگي جوانان و مشکالت اجتماعي و اقتصادي است، وضعیت آموزش و 

 در شرايط بسیار دردناكي قرار گرفته است.آمريکا معلمان 
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طي سال گذشته همراه با اعتراضات معلمان در ايران، جهان شاهد اعتراض معلمان در بسیاري از كشورها به ويژه در اروپا، امريکاي 

شتر از بی امريکايي نیز مانند همکارانشان در ساير كشورها، بوده است. معلمانو اياالت متحده آمريکا  كره جنوبي و مکزيك التین،

از آن جمله مي توان  رسمي و با كمك فضاي مجازي توانسته اند صداي اعتراض خود را به گوش مردم برسانندطريق رسانه هاي غیر 

سال جاري، و آوريل مارس ، اعتراضاتي كه همچنان ادامه  دارد. طي ماه فوريه ه گذشته معلمان آمريکا اشاره كرد،به اعتراضات چند ما

 ، معلمان براي دستیابي به افزايش حقوق خود دست به اعتصاب وو ساير ايالت ها ینیاغرب ويرج ،هاي اوكالهما به دفعات در ايالت

 اند.  كردهاعتراض زدند و براي اعتراضات و اعتصابات گسترده تر اقدام به برنامه ريزي 

 ابياعتص موج اصلي جريان ها رسانهدر میان يك سکوت رسانه اي برگزار مي شود؛ چرا كه  ،معلمان آمريکايي اتمبارزاين اعترضات و 

 ضتريا اقدامات برابر در )اصطالحي كنايه آمیز از سوسیالیسم( "علیه دولت سرخ شورش" عنوان به معلمان را میان در را رشد به رو

 قلمداد مي كنند.  خواهان جمهوري رهبري تحت اقتصادي

قط اما اين وضعیت ف. استدر ايالت هايي كه فرمانداران و مسئولین جمهوريخواه بر روي كار هستند موج اعتراضات بسیار گسترده تر 

 دارد، وجود معلمان براي دولتي مدارس هاست در سال است كه اي نتیجه فاجعه هاي جمهوري خواهان نیست بلکه، ناشي از سیاست

 ويتتق و نظامي بودجه افزايش ي هزينه پرداخت براي اجتماعي هاي هزينه المللي، كاهش بین و ملي طبقاتي هاي سیاست نتیجه

پرداخت كرد و در مقابل  مالي بازارهاي به دالر تريلیون يك 8002 سال مالي بحران از پس اوباما دولت .هاست شركت و ها بانك سود

و تصمیم هاي مركز  سیاست عمومي دولت هاي اولويت .يافت كاهش درصد 9 ويژه آموزش و درصد11 مدارس براي فدرال آن بودجه

 میلیون صدها ساله، هر دولت حالي كه در شده است، عمومي بودجه بخش آموزش منجر به كاهش متوالي سال چهار طي بودجه، در

اره د و چوو بدتر مي ش وضعیت اقتصادي معلمان روز به روز بدتر .اختصاص مي دهد گاز و نفت صنعت به از مالیات دريافتي را دالر

 مدارس در خشن شرايط با مخالفت در (شهر خانه هاي متروكهديترويت، ) معلمان ،8012 سال در. ه استاي جز اعتراض باقي نماند

 8 .اعتصاب كردند خود،

 رهبران است، دالر 11.000 بسیاري از معلمان در سال معادلحقوق  ست.دستمزدها پايین تر از میانگین مليمعلمان حداقل دستمزد 

اكالهما و ويرجینیاي  ايالت در معلمان از بسیاري بهداشتي، هاي مراقبت هاي هزينه كسر از پس كه گويند ميهاي معلمان  اتحاديه

، 8012 سال در ايالت اكالهما معلمان در  پرورش، و ملي آموزش انجمن گفته طبق .دريافت مي كنند ساعت در دالر 12 از غربي كمتر

بوده   دالر  82.288مبلغ  8012 سال در حقوق معلمان متوسط. اندداشته  را 82( رتبه) آمريکا پايین ترين رتبه دريافت حقوق در

 . است( دالر 22.121  مبلغ )ملي  میانگین از كمتر متوسط طور به كه است

 در. است 89 معلم رتبه دستمزد و حقوق متوسط شد، تعطیل 8012 آوريلدوم روز  Tسدر يها كالس آن در كه اوكالهاما، در

 حقوق معلمان رتبه ،كاهش يافتمعلمان  بازنشستگي حقوق ،اليحه طي يكو  شده تعطیلآموزشي  مجتمع 180بیش از كه   كنتاكي

 .است رسیده 81 رتبه معلم بهدريافتي  متوسط كرده اند ، اعتصاب آموزگاران كه جايي آريزونا، در. است 82

 كمبود امکانات آموزشي براي دانش آموزان و بهبود كیفیت آموزشي نیز از خواسته هاي معلمان معترض است. يکي از معلمانجبران 

امروز، براي آموزش دادن بود اما روزهايي بود كه تعداد دانش آموزان بیشتر از صندلي ها ": اعتصابي در آريزونا مي گويد  موسیقي



داريم. تمام دانش آموزان من  شايسته بیش از اين هستند. به بچه ها در اينجا هفت كیبورد فقط دانش آموز  80پیانو  به حدود 

 "فرصتي عادالنه داده نمي شود.

قوق و ح از فراتر اوكالهما رد مشکالت گويند مي معلمان عضو اين انجمن از بسیاري و پريست آلیشیا اوكالهما، علمي انجمن رئیس

 اين ام قانونگذاران": گفت پريست .دارند اشاره ي فرسودهفضاهاي آموزش و قديمي هاي كتاب شلوغ، هاي كالس به آنها. دستمزد است

 هبرآورد هنوز وظیفه اين .دارند اخالقي مسئولیت ،ما فرزندان آينده و كودكان براي گذاري سرمايه در آنها و اند كرده آغاز را پروسه

 ".دارد وجود اوكالهما ايالت در اي مدرسه هر در كه است موضوعي ،آموزان دانش براي تخصیص يافته بودجه. است نشده

خود دو روز راهپیمايي كردند. در حین رايزني  مزايا و دستمزد و حقوق براي  در ويرجینیاي غربي  آموزگاران 8012فوريه  80و  19

مسئولین ايالتي بعضي از نماينگان اتحاديه ها و انجمن آموزش و پرورش ملي اعالم كردند كه بايد معلم ها به نمايندگان معلمان با 

 "نيغیرقانو" اعتصاب كه اعالم كرد همچنین ايالت اين كل دادستان كالس هاي درس برگردند و دادستان نیز معلمان را تهديد كرد.

 براي لزوم، صورت در  تاكید كرد كه دهد و مي قرار تاثیر تحت ايالت را سراسر نها درهاي آ خانواده و هزاردانش آموز و صدها است

از روش هاي قانوني و پي گیري در مراجع  تا است آماده ما دفتر": كرد اعالم اي همچنین طي بیانیه. است آماده ساير اقدامات انجام

معلمان اعتصابي مراكز اجتماعي تاسیس كرده اند تا براي مراقبت از دانش آموزان استفاده شود. براي دانش  ."قانوني حمايت كند

آموزاني كه در مدرسه غذا مي خورند برنامه هاي الزم را تدارک ديدند تا آنها گرسنه نمانند وكوله پشتي هاي حاوي بسته هاي غذايي 

 تهیه شد. 

تمالي افزايش حقوق ، معلمان در ويرجینیاي غربي به اعتصاب خود ادامه دادند و ايالت هاي ديگر نیز به رغم تهديدها و وعده هاي اح

 9تعطیل شد. نهايتا بعد از  ايالت 22كشور، مدارس  به دنبال گسترش اعتصاب در در آواخر فوريه، هم زمان اعالم اعتصاب كردند. 

 ويرجینیا، غرب معلمان پیروزي درصدي حقوق ومزايا دست يافتند. 2راي افزايش روز اعتصاب، معلمان ويرجینیاي غربي به توافقاتي ب

 داد. ارائه متحده نیز اياالت كارگران حقوقافزايش  براي اي تازه امید

، طوالني ترين خود را پايان دادندروزه  9مربیان و پرسنل خدمات مدرسه  ويرجینیاي غربي اعتصاب طوالني مدت  8012مارس7در 

 7ن پیشگام بودنشان را روشن كردند. در املمع ،اين همان تاريخي است كه بیست و هشت سال پیش . در تاريخ اين ايالت اعتصاب

رسیدن به خواسته هايشان  تامدارس خود تشکیل دادند و  يك ديوار انساني در مقابل، مدرسان در چهل و هفت ايالت، 1990مارس 

 . جلوگیري كردند درسه به مافراد از ورود 

  ،سانسور خبريوجود با  چرا كه ، روشن نیستمعلمان براي كساني كه خارج از غرب ويرجینیا هستند 1990اعتصاب سال اهمیت 

را فهرست وار نشان مي دهد و تعداد انگشت شماري مقاله در جريات اعتصاب چند ويدئو كه فقط ، وجود ندارداز آن  ات زيادياطالع

اين اعتصاب تاريخي  غرب ويرجینیا ، بايد   8012تصاب . با اين حال، براي درک اعدادندآن را به طور همزمان شرح  نشريات ملي كه

 امیدهاي ويرجینیا غرب در معلمان اعتصاب جکسون، شهرستان پرورش و آموزش ساله 12 مدير بارنت، به نظر آدنا .را فراموش نکرد

من خوشحالم كه آنها با افزايش حقوق ما موافقت كردند چون "دهد. او همچنین اشاره مي كرد: مي نشان تاريکي دوران در را نادري

  "اگر شرايط ادامه پیدا مي كرد ما همچنان به اعتصاب و راهپیمايي ادامه مي داديم.



 سال در معلمانمان كه آنچه از بذرهايي": دانش آموز كالس سوم بوده  گفت 1990 در دولتي معلمان او كه در زمان اعتصاب  بزرگ

 وميعم حمايت هاي اعتصابي عنوان مي كردند كه معلمان از بسیاري ".شکوفه داد اكنون ،  بود شده كاشته من در دادند، انجام 1990

 .دارند را آن از استفاده قصد آنها كه قدرتي است؛ داده سیاسي قدرت از جديدي حس آنها به اعتصاب جريان در از آنها

مرخصي "صدها تن از معلمان به اسم   زيرا، ده ها مدرسه در كنتاكي مجبور به بستن درهاي خود شدند 8012مارس 89 جمعه

ت در عرض چند ساعشركت كنند كه اي  به مدرسه نیامدند تا در فراخوان براي اعتراض به اصالحات حقوق بازنشستگي "استعالجي

تهديد  ،، فرماندار منطقه اي آريزونا در مالقات با معلمین8012مارس  10در  ه بود.توسط هر دو مجلس قانونگذاري به تصويب رسید

 درصدي موافق است. 1كرد كه اعتصاب كمتري داشته باشند و اعالم كرد كه با پیشنهاد افزايش 

ن معلمان در مسلح شد"طرح هاي مختلف آمريکا علیه  والدينشان به همراه معلمان در ايالتو  دانش آموزان، 8012 مارس  11در 

اعتراضات گسترده اي را انجام دادند، طرحي كه ترامپ تصويب و دستور اجراي آن را صادر كرده است. يکي از خواسته هاي  "مدارس

معترضان محدويت براي مجوز فروش و حمل سالح بود. اما كم كم هدف اصلي تظاهرات و اعتراضات چند ده هزار نفري سمت و سوي 

  1 عداد بیشتري از معلمان و كادر آموزشي در سطح كشور آمريکا به اين اعتراضات پیوستند. ديگري پیدا كرد و ت

ه ك دولتي بهداشت بیمه برنامه براي درازمدت اصالحاتبه  دولتي قانونگذاراندارند  انتظارمعلمان  ،در پي اين افزايش دستمزد

 و دارد ديگر هاي ايالت در معلمان روحیه بر مثبتي تأثیر همچنین اعتصاب اينداشته باشند.  اي ويژه توجه ، مدتهاست متوقف شده

 غرب در خود همکاران از كمتر حتي كه معلمان اوكالهاما، در .باشد قانونگذاران ناخوشايند اقتصادي رياضت هاي برنامه خالف بر

 نانجم توسط اخیر نظرسنجي .هستند ايالت در مشابهياعتصابي   ريزي برنامه حال در كه اند كرده اعالم ،دارنددرآمد  ويرجینیا

 .كنند مي پشتیباني اعتصاباز ادامه  آنها از درصد 20 كه داد نشان آن عضو 10000 از اوكالهما پرورش و آموزش

 در بازنگري و دالري هزار 10 دستمزد و حقوق اعتصاب معلمان  اكالهما از دوم آوريل آغاز شد. خواسته اصلي اين معلمان افزايش

بیش از  براي افزايش پرداخت معلمان راي داد، 8012آوريل  8وقتي سناي اكالهما در  .است گذشته دهه در مدارس بودجه كاهش

بسیاري از آنها تگ هايي  به لباس  معلم و حامیان آنها در ساختمان شهرداري ايالتي اوكالهما براي تظاهرات تجمع كردند. هزار10

 .  نمي خواهم اعتصاب کنم، اما من انجامش خواهم دادخود زده بودند كه بر روي آن نوشته شده بود: 

نوح كارولیس، يکي از سازمان دهندگان سازمان هاي مردمي آموزشي آريزونا، مي گويد آنها مي خواهند كه حقوق و دستمزد معلمان 

بازگردانده شود. اما داگ داسي، فرماندار يکي از مناطق   8002د و بودجه آموزش و پرورش دولتي به سطح سال درصد افزايش ياب 80

 8 آريزونا گفت كه اين اتفاق نخواهد افتاد و در واقع تقاضاي معلمان را رد كرد.

 



 

هاي ديگر از جمله اوكالهما، كنتاكي و آريزونا  آغاز شد كه به ايالت اعتصابات و تظاهرات معلمان در غرب ويرجینیا  نیزدر همین روز  

گسترش يافت. صدها هزار دانش آموز و دانشجوي مدرسه و دانشگاه به مخالفت با خشونت موجود در مدارس برخاستند. در سراسر 

وم آوريل   جمع  شدند معلمان در كنتاكي روز دوشنبه دجهان، معلمان، كارگران و جوانان با همدردي اين اعتراضات  را دنبال كردند. 

  اغلب معلمان در سفرند. و ري هستندتا براي تأمین بودجه آموزش و پرورش فشار بیاورند. هرچند بسیاري از مدارس در تعطیالت بها

را شروع خواهند  اعتصاب ساعت 92 عرض نشود، در رسیدگي آنها تقاضاي پیتسبورگ تهديد كردند اگر به معلمان هفته آخر اوريل،

 هك كردند با معلمان امضا را جديدي قرارداد روز دو عرض در و را تايید كردند سیاست اتحاديه پیتسبورگ مدارس در مديران  .كرد

 شده بود. در آن رعايت معلمان مطالبات اكثر

ن اي كردند، دولتي مدارس براي بیشتري بودجه تقاضاي و شدند خارج خود هاي كالس از كلرادو و آريزونا در معلم هزاران آوريل 82 

 .ابدي مي گسترش  ها ديگرايالت به سرعت به و  شده شروع ايالت سه اين طريق از كهاست  معلم اعتراضي جنبش انفجار آخرين

 قرمز" شعار كه  بودند پوشیده هاي قرمز شرت تي كه حالي در آنها حامیان و معلمان شدند تعطیل آريزونا در عمومي مدرسه صدها

جواب مثبت بدهد،  اگر دولت نمي خواهد به خواسته هاي مامعلمان تهديد كرده اند كه روي آن ها نقش بسته است.   "آموزش براي

 .يافت تابستان و فراتر از آن ادامه خواهد  دراعتراضات 

جايي كه توانستند و ممکن بود، اعتصاب در غرب ويرجینیا را ناديده گرفتند، اما مجبور تاخصوصي وابسته به سرمايه داران  رسانه هاي 

بسیاري از  قانون گذاران با اين دست و آن دست كردن مي زمان به سرعت مي گذرد  خبري كنند.را شدند  اعتصاب در اوكالهما 

 وتاهك هاي اعتراض جاي له با چنین مسايلي هستند. آنها بهخواهند تا سال تحصیلي به پايان برسد، اما معلمان نیز در تدارک مقاب

اعتصاب معلمان غرب ويرجینیا در واقع استراتژي  .مدت كوتاه ثمره نوعي يا  مصالحه نه يك ،بلندمدت مي انديشندمبارزه اي به  مدت،

را در  ه است. آنان آماده اند تا اعتصابزنده كردآنان  در برابر يورش سیاست هاي دولت ترامپ و رد درخواست هاي قانونيرا مقاومت 

 تاكتیك از بعضي"ها هستند اما  اتحاديه عضو آمريکا كار نیروي از درصد10 ساير مناطق نیز گسترده كنند. هرچند كه فقط حدود

اعتصابات  و اعتراضات معلمان  هر حال در 2 ".شود تبديل توجه قابل به میراث است هاي مبارزات گذشته كه فراموش شده، ممکن

 همچنان ادامه يافت. 

در اوكالهما كاركنان مدارس مجبور به پیوستن به بسیاري از اياالت امريکا معلمان مجبورند عضو اتحاديه اي رسمي باشد. اما  در

ت. اتحاديه بزرگ ديگر ايالتي، معلم اس 88000عضو از  8700داراي حدود در اين ايالت اتحاديه ها نیستند. فدراسیون معلمان آمريکا 

عضو است كه شامل  ساير كاركنان مدارس مانند رانندگان سرويس  هزار80داراي   ادعا مي كندانجمن آموزش و پرورش اوكالهما 

 دانش آموزان، معلمان بازنشسته و متخصصان  آموزشي در كالج ها و دانشگاه هاي اوكالهما نیز هست. 

 رسميدستگي میان معلمان است. در برخي مناطق و برخي اتحاديه هاي  اعتراضات، ايجاد تفرقه و چند ل اينيکي از راه هاي كنتر

 در حال مذاكره با دولتند.   آنهاهستند. با دولت همراه براي كنترل و پايان دادن به اين اعتراضات ، گرايش هاي راست  با



سالي كه با اتحاديه كار كرده، هرگز چنین  82كه در اي راديويي اعالم كرد در مصاحبه( اكالهما، AFT)اتحاديه معلمان  اد آلن، رهبر 

وي س درمعلمان  و در مقابل ماباشم  هرگز فکر نمي كردم كه من با قانونگذاران در يك سمت"مذاكراتي را نديده است. او مي گويد: 

معلمان كه به اين روند . است تبديل شده معلمان و دولتبین اي واسطه  در واقع اتحاديه به  ".میداشته باشمذاكره با هم  ،ديگر 

مناطق رهبري  يبسیار ها در زدند و اين تشکلغیراتحاديه اي و مستقل معلمان  يها تشکل ايجادخود دست به  ،اعتراض دارند

 اعتراضات را به دست گرفته اند. 

رهبري مي شود كه وابسته به اتحاديه ايالتي است. اما در بسیاري از ايالت هاي  "انجمن آموزش كنتاكي"تجمع در كنتاكي توسط 

ديگر، گروه هاي مردمي معلمان ، مانند گروه لري كیگل در اوكالهاما، اين اعتراضات را رهبري مي كنند. اين گروه ها اغلب با استفاده 

آموزشگران آريزونا، يك گروه مردمي شبیه به اتحاديه معلمان اوكالهما  از رسانه هاي اجتماعي براي سازماندهي اقدام مي كنند. اتحاديه 

ت اعالم ااز اعتراض را ، حمايت كامل خود"انجمن آموزش آريزونا". ستاست كه در اين ايالت رهبري اعتراضات  را به دست گرفته ا

 كرده است. 

 ارضايتي معلمان به رهبري اتحاديه معلمان افزايش يافته است.در اوكالهاما به دلیل عملکرد نامناسب اتحاديه هاي رسمي معلمان ، ن

معلمان را براي همکاري با مقامات مدرسه و رسانه ها  ،با رتبه بندي مدارک تحصیلي 2 (OEAانجمن آموزش و پرورش اوكالهما )

تشويق كردند تا به منظور پايان دادن به اعتصاب به سركار برگردند. اشلي، معلمي از نورمن، اوكالهما، به خبرنگار وب سايت 

. او "عا درست نیستدرصد از خواسته هاي ما را برآورده مي كنند، كه اين اد 92مي گويد كه  OEAامروز "سوسیالیستي گفت: 

 ازكه  همچنین او توضیح داد  "آماده نیستند.براي اين مساله هستند، اما معلمان  اعتصابپايان دادن به آماده  (OEAآنها )"گفت: 

 دلیل اين به اين اعتصاب تنها كردند، مخالفت اعتصاب با( AFT) اوكالهما شهر معلمان المللي بین فدراسیون و OEA آغاز، همان

 تااجتماعي فشار آوردند  هاي رسانه به غربي،ي ويرجینیا معلمان اعتصاب روز 9 از پس ،عضو معلمان از نفر هزار ها ده كه شد موفق

 را يآمیز توهین بودجه و پرداخت لوايح ها اتحاديه از راهپیمايي ممانعت كنند، داشتندتالش  ها اتحاديه اعترضات را پوشش دهند.

اعتصاب را پايان دهند  در حاليو تمايل داشتند  ه استتصويب شد خواهان جمهوري و ها دموكرات توسط كه شناختند رسمیت به

 هزاران كه حالي در .مصوب كرده بود متحده اياالت سطح در ترين پايین در مدرسه را بودجه و معلمان  ي بهپرداختحقوق  دولتكه 

 دروغین هاي امید دادن با ها اتحاديه تظاهرات مي كنند، سیتي اوكالهما در بارها و بارها كشور سراسر از حامیانش و آموز دانش معلم،

 در حالي كه پیش دولت به خواسته هاي معلمان جامه عمل بپوشانند، و فرماندار جذب طريق از ادعا مي كنند كه مي توانند آنها، به

است  اعالم كرده فرماندار .كنند خودداري كار اين انجام از ايالتي قانونگذاران و جمهوريخواه فرماندار قانونگذاري، مجلس شود مي بیني

 كند.  لغو را سرمايه درآمد بر مالیات كاهش خواهد نمي حتي كه

د تا در دور بعدي ناز اين اعتراضات معلمان براي رويارويي با جمهوري خواهان استفاده كن سعي دارنددموكرات حزب جناح هاي  

 پايان رايب شرطي پیش نیاز و پیش ايشان راهمعلمان طرفدار دموكرات ها رسیدن به خواسته د.  نداشته باشانتخابات راي بیشتري را 

اما براي بسیاري از معلمان، خواسته هاي معلمان در  نوامبر  مي دانند. ماه در ها دموكرات به دادن راي راه تنها  و  اعتصاب به دادن

 اولويت قرار دارد.

 برايدستمزد را افزايش  درصد 8 فقط پیشنهاد خواه جمهوري قانونگذاري مجلسيکي از نمايندگان معلمان مي گويد در حالي كه 

 از برخي ها براي هزينه اينو  كند مي پیدا افزايش چشمگیري طرز به بهداشتي هاي مراقبت هاي هزينهحال عین در  داده، معلمان



 پرداخت چگونگي مورد در مداوم طور بهاست و بسیاري از آنان  ترسناکاين مساله براي آنان   .مي شود برابر سه از بیش معلمان

 ند:هست نگران خود هزينه داروي

لري كیگل يکي  .كنم مي هزينه انسولین براي دالر 200 فقط حاضر حال مي گويد در سال سابقه كار 80 مددكار با  شینر، جکي ل 

او معلم  "دالر در ماه است. من بیمه درماني ندارم. 1920ساله هستم و چك حقوق  من    28گويد: من از اين معلمان معترض مي 

انگلیسي در شهر تلسا و يکي از رهبران يك گروه سازماندهي مردمي است كه اين گروه مردمي به همراه اتحاديه معلمان اوكالهما ، 

كه در سراسر ايالت اعالم حمايت كرده بودند از اعتصاب و تجمعي  ،مي باشد كه نماينده هزاران معلم مدارس عمومي در سراسر كشور

 آوريل براي دستمزدهاي باالتر و درآمد بیشتر دولت برگزار شد.  8روز دوشنبه  

ايش دالر تصويب كرد. اما معلمان متوجه هستند كه اين افز 2000در پي اين اعتراضات دولت اليحه اي براي افزايش حقوق معلمان به 

حقوق به دنبال اعتراضات اخیر بوده است. اين اليحه، اگر اجرايي شود، حقوق و دستمزد معلمان اكالهما از پايین ترين میزان سطح 

 7 حقوق و دستمزد دركشور تا سطح متوسط دستمزدها افزايش خواهد يافت.

اما پايان سال تحصیلي به سرعت در حال نزديك  ،رده انداعالم نکمهلت قانوني خاص يا تاريخي براي راهپیمايي يك معلمان در آريزونا 

 :مي گويديکي از سازمان دهندگان اعتصاب كارولیس  .) براي تصويب بودجه(شدن است  همینطور پايان جلسه قانوني مجلس

، قدرت در دست  راهپیمايي مي كنیماز مدارس و در خیابان ها هنگامي كه يك بحران براي توده  معلمان وجود دارد ما بیرون " 

 2 "ما سکوت نخواهیم كرد.، ماست

 دهد مي نشان را زنان قدرت کنتاکي غربي، ویرجينيای اوکالهما، در معلمان اعتصاب

داده  گزارش آمار ملي مركز .دهد مي نیز نشان را زنان معلمان، قدرت جمعي سازماندهي قدرت نشان دادن  از بیش اعتراضات اين

 هزينه كم علت به جنسیتي، هاي حرفه از بسیاري مانند. هستند زنان عمومي، مدارس معلمان چهارم سه از بیش ،8017 سال دراست 

 لمان رامعاعتراضات  كه هايي اتحاديه از يکي آمريکا، معلمان فدراسیون ريیس وينگرتن، رندي. بودن از زنان معلم استفاده مي شود

درآمد  بودناسب نمتنا ي مانند معلمي هاي حرفههاست كه در  سال كنم مي فکر من": مي گويدكند،  مي نمايندگي ويرجینیا غرب در

  ". گیرند مي قرار استفاده سوء مورد عمدتاهاست زنان  نیز سال آموزش،. در بخش شودبه عینه مشاهده مي  زنان

 مي كار هفته در ساعت 80 تا 10 كه اكالهما غربي شمال در لیدي عمومي مدارس در سوم كالس معلم يك و مادر يك لولیس، رائ

 "از پا افتاده بودم. من نداشتم، را دوم كار من اگر": است گفت اي اجاره مدرسه يك براي آنالين هاي دوره آموزش ،او و شغل دوم كند

بارزه براي  م طوالني فعالیت سابقه داراي زنان .استمعلم  زنان وسیع بازانديشي ازناشي  بخشي ،ها اعتصاب موج اين محرک نارضايتي

 لگويا است، تجربه در حال امريکا در اكنون آنچه  اما ،برمي گردد راي حق جنبش ازپیش به حتا  هستند كهدست يابي به حقوقشان 

 .است مسائل انواع و مشاغل تمام در سنین، تمام در زنان مشاركت جديدي از

 او كه زناني از بسیاري كه گفت پسر، چهار مادر و ويرجینیا غرب در آمريکا معلمان فدراسیون هاي بخشيکي از  رئیس روئوس، كارانا

 رايب كشور سراسر در بیشتري معلمان كه دارد انتظار او. جنسیتشان ناراضي هستند و حرفه مکرر به از تجاوز كند، مي كار آنها با



وي  ".زنان،است به احترام منشا آن عدم و است يسراسر مشکل يك اين كنم مي فکر من": گفت او .به پا خیزند تعدل مبارزه براي

 ".داشته باشند آنها انتظارش را كنم نمي فکر كهچنان توفنده پیش مي رويم  ما" :تاكید كرد

 حمایت و همبستگي کارگران و معلمان 

حمايت هاي مردم را يکي از داليل موفقیت خود مي  نیز معلمانو  است شدهآموزگاران از تا كنون هم حمايت عمومي گسترده اي 

 من" :)يکي از سازماندهندگان اعتصابات معلمان( گفت بارنت. از طرف كاركنان يقه آبي كمرنگ تر است اين حمايت ها ، هر چنددانند

 مين دیگر که اند شده متوجه معلمان كه معتقدم عدالت باشد ومساله  دادند، ما ادامه حمايت ازبه اين كه مردم  علت كنم مي فکر

  ".باشند منفعل سياسي در زمينه مسایل توانند

رانندگان اتوبوس در ايالت هاي مختلف عالوه بر شركت . دادند هزينه و كردند شركت مدرسه در جنبش اعتراضي  اتوبوسراني رانندگان

راي بدر جرجیا، رانندگان اتوبوس  مي كنند.كرده و در اعتصاب، به شکل هاي مختلف مانند تهیه غذا به معلمان  و اعتصابیون كمك 

از كار دست  8012آوريل  88تا كه  اتوبوسي رانندگان كردند.كار خود را متوقف  در حمايت از معلمانرسیدن به خواسته هاي خود و 

 .سركوب مواجه شدند و عمومي محکومیت با كشیده بودند،

 قرار خواهان جمهوري كنترل تحت قانونگذاران و متحده اياالت عالي دادگاه شديد حمالت معرض ويرجینیاي غربي نیز در كارگران

 ات جرقه اي است براي كارگران غربي، ويرجینیاي معلمان در پیروزي كه گويند مي جنبش اين مبارزان كهنه كار از دارند و بسیاري

 ستند ه مطمئن كارگران نگیرند، چیزي ياد اعتصاب اين قانون گذاران از اگر وبه مقابله با اين بي عدالتي و شرايط دشوار ادامه دهند 

دارد، پس خارج از تصور  كارگري هاي الیتفع در طوالني اي سابقه ويرجینیا غرب  .خواهند گرفت ياد را هاي آينده آن  ماه در كه

جونز  ادرم واقعي اعتراضات معلمان نبض سنت"امروز . به هم بپیوندندبه درستي و معلمان بار ديگر نخواهد بود كه اعتراضات كارگران 

 9"است.

ارتش   توسطمعدنچي وحشیانه   صدها، 1981در و اعتصاب گسترده معدنچیان  "كوه بلر"شورشدر  نزديك به يك قرن پیش

 امكارفرمايان پیروز شدند، اظاهر  و به پرت شدندكوه كه  تحت حمايت ارتش اياالت متحده بود، به پايین  معدنمديريت خصوصي 

و  شده اي را پي گرفتندسازماندهي اعتراضات كارگران معادن جنوب غرب ويرجینیا  تمامسرانجام ( 1990تا  1929)سالها بعد 

یلیون ، مسود شركترا مجبور كردند مجددا از  يانكارفرماپیت استون به خواسته اصلي خود دست يافتند و معدن معترضان سرانجام 

( به مبلغ UMWA) اتحاديه كارگران معدن امريکا ، دنسرمايه گذاري كن ،به نفع  معدنچیان مسن تر ،ها دالر در صندوق بازنشستگي

ركت ي خود را از شبدهي هامعدنچیان جريمه شد و بسیاري از اعتصاب كنندگان علیه ك هاي غیر قانوني میلیون دالر براي تاكتی 28

 دريافت كردند. 

 مقاومت  و تظاهراترا متوقف و ماه ها  كار هايشان خانواده و معدن كارگرانيافت.  ادامه 1990 فوريه 80 تا 1929 آوريل 2 از عتصابا

ستگي مردمي، بو هم اهدايي كمك هزاران با  روزانه  كمپ در  معدنچي 8000 حدود، 1929 ژوئن ماه در اين اعتصاب، اوج در. كردند

 فعالیتتمامي  در زنان مشاركت .كردند ميشركت  بدون مجوزو " قانوني غیر" تظاهراتدر  نفرهزار  80. بیش از كردند مي ايستادگي

 اعتصاب اين ضروري عنصر هستند، اتحاديه سازمان نخستین روزهاي يادآور كه "جونز مادر دختران" واحد مجدد تشکیل طريق از ها

ه و مستمري بازنشست 1200 حدود براي سالمت از مراقبت مزاياي دلیل اصلي اين اعتصاب و مقاومت گسترده غیرفعال شدن .بود موفق



 سال از قبل كه معدنچیاني برايكارگران از سود شركت  سهم پرداخت از شركت امتناع به همچنین كنندگان اعتصاب بگیر بود. 

 زغال هاي قیمت كاهش شركت كه اين  عنوان تحتكارگران  معیشت بهبود از شركت امتناع همچنین و بودند شده بازنشسته 1978

  .ند، اعتراض داشتندكردمي  عنوان درمان و بهداشت مزاياي كردن محدود دلیل را ركود و تقاضا كاهش سنگ،

اعتصاب زغال سنگ پیت استون، سازماندهي را شروع كردند پس از آن بزرگترين اعتصاب موفقیت آمیز معلمان دو هفته پس از پايان 

 وقوع پیوست.ه سراسري در تاريخ غرب ويرجینیا ب

 "سرخ قیام"اين  مريکا همگامي و همراهي براي رسیدن به عدالت است.آاكنون نیز چشم انداز جنبش اجتماعي معلمان و كارگران 

ست، در حال حاضر معلمان در كلرادو و آريزونا در حال امريکاسراسر و كارگران ربیان علمان و مدر حال گسترش به م رس،امددر 

 علمانم رئیس فدراسیون تقاضاي درمان بهتر از دولت هاي ايالت و كشور هستند.سازماندهي اعتراضات براي برنامه ريزي كردن براي 

 ويرجینیا، غرب در شود، هرچند نمي معلمان پرداخت به هنوز دستمزد كافي زيرا نیست، نبرد پايان اين": تقد استآمريکا مع

 .خاص منافع قشري براي نه كنند، عمل كارگران و كودكان منافع جهت در بايد كه شده اند متوجه قانونگذاران

  تااعتراض اين اما شوند، مردم گسترده حمايت و خود هاي خواستههمه  كسب به موفق توانند مي معلمان آيا كههنوز مشخص نیست 

 از قشر كوچکي  يك میان در سازماندهي به محدود يا مي شود منجر كارگر طبقه قیام به معلمان جنبش آيا كه آزموني است

 10. يقه سفید خواهد شد متخصصان

 

 

 زير نويس ها و منابع:

وح مي وضه هاي جنگي و ضدمردمي و تشابه بودجه اين دو را ب تصويبي دولت آمريکا و دولت ايران نزديکي سیاستبا نگاهي به اعداد و ارقام بودجه  -1

 توان آنالیز كرد.

اين شهر به عنوان بزرگترين مركز خودروسازي در اياالت  .قرار دارد اداكان و اياالت متحده مرز كه در میشیگان ترين شهر در ايالتبزرگ ديترويت -8

 است؛ اما با انتقال بخشي از تولیددر اين شهر مستقر  (كرايسلر و فورد  ،وتورزم جنرال) خودرو متحده شناخته مي شود و سه شركت تولیدكننده

جمعیت شهر پیوسته با كاهش همراه بوده است، طوري كه  جمعیت  اين صنايع به مناطق آزاد  تجاري در مکزيك و اجراي سیاست هاي نولیبرالي،

اي خالي از سکنه هاي اجارههاي شغلي موجود در اين شهر از بین رفتند، خانهرسید. فرصت 8010هزار نفر در سال  700به  آندو میلیون نفري 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%B1


بزرگترين شهر  8011اين شهر در سال ي شهر رفتند. شده و قشر متوسط شهر، هزاران هزار خانه را تخلیه كرده و براي زندگي به سمت حومه

 .موفق به خروج از اين بحران شد تا حدودي ،8012با به دست گرفتن امور مالي شهر توسط دولت در سال  كهنیازمند رسیدگي به ورشکستگي بود 

تظاهرات گسترده اي در يونان و ايتالیا علیه سیاست هاي رياضت اقتصادي رخ داد كه فشار بسیار زيادي را بر بخش آموزش عمومي وارد  هم زمان -1

 كرده است.

4-  Oklahoma Education Association 

 آمريکايي سنت يك احیاي: مقاومت آينده، كتاب نويسنده میگرس جف -2

6- http://knau.org/term/doug-ducey 

7-  Oklahoma Education Association 

8- https://portside.org/2018-04-15/oklahoma-walkout-danger-arizona-kentucky-teachers-press-strike-action 

در جنبش سنديکايي آمريکا فعالتر شد،  1271وي از سال در ايرلند زاده شد.  1210در مادر جونز يکي از رهبران جنبش كارگري امريکا ست كه  -9

مادر جونز در همه مبارزات از آن به بعد تاريخ مبارزات به خصوص چشمگیر طبقهء كارگر آمريکا درهم تنیده است. به حدي كه تاريخ زندگي اش با 

براي كارگران عضو سنديکا كالس هاي  1220شركت داشت. در سالهاي دههء  1277حاضر بود. در اعتصاب بزرگ كارگران راه آهن پنسیلوانیا در 

او زنان معدنچیان  .نام داشت استخدام شد "كارگران متحد معدن آمريکا »معدنچیان كه  «در سنديکاي  1290درس سیاسي تشکیل مي داد. در 

مادر جونز به عنوان مسؤول سازمان دهي در حزب سوسیالیست آمريکا فعالیت مي  1908از سال . را به طرزي شگفت انگیز در مبارزه سهیم كرد

تظاهرات فرزندان ي  ديگر در جريان اعتصاب 1918سپتامبر  81اياالت متحده آمريکا بازگشت. در به سنديکاي معدنکاران  1911كرد و سپس در 

سال از عمرش مي گذشت بازداشت  28معدنچیان را در خیابان هاي چارلستون رهبري كرد. پنج ماه بعد، در جريان يك تظاهرات ديگر در حالي كه 

در پي انتخاب يك فرماندار جديد  1911سال حبس جنائي محکوم گرديد. خوشبختانه در ماه مه  80متهم كردند و به « توطئهء قتل»شد. او را به 

اگر مي خواهید براي آرامش روح اموات »يعني تا صد سالگي با جنبش كارگري در ارتباط بود و مي گفت:  1910آزاد شد. مادر جونز تا پايان عمر در 

در كنار بناي يادبودي كه برايش ساخته اند، جمله اي مي خوانیم كه آخرين وصیت « ها مبارزه كنید! دعا كنید، بکنید، اما به خصوص به خاطر زنده

 .«مبادا هیچ خائني بر مزار من درنگ كند»اوست: 

10- https://portside.org/2018-04-02/teachers-are-marching-ahead-their-unions-oklahoma-and-arizona 

https://portside.org/2018-04-22/georgia-bus-drivers-joined-school-uprising-and-paid-price 
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