
 

 "مشکالت معلمان در نظام سرمایه داری"

 و لبيراليئآموزش در دوران ن

 تجربه معلمان آمریکا

 شهناز نیکوروان

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

 گذاشتند

 کانون مدافعان حقوق کارگر

جهان پیش مي برد و سرمايه داري با دستي باز خصوصی سازی را در سراسر 

مي شود، خصوصی سازی  و کمتر معیشت حقوق بگیران هر روز كم، در اين گذر

در بخش آموزش هم ترک تازی می کند و معلمان در سراسر جهان از اين 

ست افراطي شرايطي را براي اهم اکنون ر. هجوم در امان نمانده اند

امکان موز آكار ومربي و نه دانش آموز معلم و آموزش رقم زده كه نه 

. ينده خود ندارندآبراي فعالیت هاي را  يك راهبرد صحیح  دستیابی به

و برای دانش آموز  قرار دارد هر روز زير انواع فشارها يا معلم مربي

 . مهیأ استبا کیفیت و  مناسبيا كار آموز هم سهم كمتري از آموزش 

آموزش است كه همراه با . آموزش يکی از ارکان اصلی رشد يك جامعه است

مي توان سعادت جامعه را محك زد؛ كم شدن جنايت و انواع و اقسام مافیا 

می توان كشورهاي اروپايی و اسكانديناوي را برخی در چند دهه گذشته در 

 يکی از تبعات آموزش و بهداشت رايگان و با کیفیت در اين کشورها دانست
در آمريكا و ديگر و در مقابل بیشترين و بزرگترين زندان هاي جهان 

كشورهاي استبدادي، ماحصل خصوصي سازي و اجرای سیاست های نولیبرالیستي 

 . است كه آمريكا سردمدار آن است

با انتخاب ترامپ به رياست جمهوری آمريکا، خصوصی سازی در بخش آموزش 

گسترش يافته و چالش های عظیمی در حوزه اختصاص بودجه های بخش عمومی 

ا ايجاد شد و حداقل هايی که می توانست بخش اندکی از در جامعه آمريک

سالمت و آموزش را در آمريکا پوشش دهد، با توجه به  ،نیازهای بهداشت

های دولت ترامپ به يغما رفت و در ازای آن بودجه نظامی، امنیتی  سیاست

. دخالت در کشورهای ديگر افزايش يافت برایو جنگی 
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 در کنار سیاست 

ويژه ه آمريکا و بدر جامعه  قتلافزايش خشونت و های دولت ترامپ و 

خشونت حاکم بر مدارس اين کشور که ناشی از سرخوردگی جوانان و مشکالت 



در شرايط بسیار آمريکا اجتماعی و اقتصادی است، وضعیت آموزش و معلمان 

 .دردناکی قرار گرفته است

ر ايران، جهان شاهد اعتراض طی سال گذشته همراه با اعتراضات معلمان د

کره  معلمان در بسیاری از کشورها به ويژه در اروپا، امريکای التین،

امريکايی نیز  معلمان. بوده استو اياالت متحده آمريکا  جنوبی و مکزيک

بیشتر از طريق رسانه های غیر رسمی  مانند همکارانشان در ساير کشورها،

ای اعتراض خود را به گوش مردم و با کمک فضای مجازی توانسته اند صد

ه گذشته معلمان از آن جمله می توان به اعتراضات چند ما برسانند

، طی ماه فوريه. اعتراضاتی که همچنان ادامه  دارد آمريکا اشاره کرد،

غرب  ،های اوکالهما سال جاری، به دفعات در ايالتو آوريل مارس 

دستیابی به افزايش حقوق خود ، معلمان برای و ساير ايالت ها ويرجینیا

اعتراض زدند و برای اعتراضات و اعتصابات گسترده تر  دست به اعتصاب و

 . اند کردهاقدام به برنامه ريزی 

در میان يک سکوت رسانه ای  ،معلمان آمريکايی اتمبارزاين اعترضات و 

 رشد به رو اعتصابی موج اصلی جريان ها رسانهبرگزار می شود؛ چرا که 

اصطالحی کنايه )" علیه دولت سرخ شورش" عنوان به معلمان را میان در را

 رهبری تحت اقتصادی رياضت اقدامات برابر در (آمیز از سوسیالیسم

 . قلمداد می کنند خواهان جمهوری

در ايالت هايی که فرمانداران و مسئولین جمهوريخواه بر روی کار هستند 

 ا اين وضعیت فقط ناشی از سیاستام. استموج اعتراضات بسیار گسترده تر 

 هاست در سال است که ای نتیجه فاجعه های جمهوری خواهان نیست بلکه،

 و ملی طبقاتی های سیاست نتیجه دارد، وجود معلمان برای دولتی مدارس

 افزايش ی هزينه پرداخت برای اجتماعی های هزينه المللی، کاهش بین

 از پس اوباما دولت .هاست شرکت و ها بانک سود تقويت و نظامی بودجه

پرداخت کرد و  مالی بازارهای به دالر تريلیون يک 8002 سال مالی بحران

 درصد 9 ويژه آموزش و درصد11 مدارس برای فدرال در مقابل آن بودجه

 و تصمیم های مرکز بودجه، در سیاست عمومی دولت های اولويت .يافت کاهش

 در شده است، عمومی بودجه بخش آموزش منجر به کاهش متوالی سال چهار طی

 به از مالیات دريافتی را دالر میلیون صدها ساله، هر دولت حالی که

وضعیت اقتصادی معلمان روز به روز  .اختصاص می دهد گاز و نفت صنعت

 سال در. ه استد و چاره ای جز اعتراض باقی نماندوو بدتر می ش بدتر

 شرايط با مخالفت در (های متروکهشهر خانه )ديترويت،  معلمان ،8012

 .اعتصاب کردند خود، مدارس در خشن
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حقوق  .ستدستمزدها پايین تر از میانگین ملیمعلمان حداقل دستمزد 

های  اتحاديه رهبران است، دالر 11.000 بسیاری از معلمان در سال معادل

 بسیاری بهداشتی، های مراقبت های هزينه کسر از پس که گويند میمعلمان 

 ساعت در دالر 12 از اکالهما و ويرجینیای غربی کمتر ايالت در معلمان از

ايالت معلمان در  پرورش، و ملی آموزش انجمن گفته طبق .دريافت می کنند



 رتبه) آمريکا ، پايین ترين رتبه دريافت حقوق در 8012 سال در اکالهما 

  دالر  826288مبلغ  8012 سال در حقوق معلمان متوسط،. اندداشته  را 82(

( دالر 226121  مبلغ )ملی  میانگین از کمتر متوسط طور به که بوده است

 . است

 شد، تعطیل 8012 آوريلدوم روز  سدر یها کالس آن در که اوکالهاما، در

 180بیش از که   کنتاکی در. است 89 معلم رتبه دستمزد و حقوق متوسط

کاهش معلمان  بازنشستگی حقوق ،اليحه طی يکو  شده تعطیلآموزشی  مجتمع

 آموزگاران که جايی آريزونا، در. است 82 حقوق معلمان رتبه ،يافت

 .است رسیده 81 رتبه دريافتی معلم به متوسط کرده اند ، اعتصاب

کمبود امکانات آموزشی برای دانش آموزان و بهبود کیفیت آموزشی جبران 

اعتصابی   موسیقی يکی از معلمان. نیز از خواسته های معلمان معترض است

روزهايی بود که تعداد دانش آموزان بیشتر از : "در آريزونا می گويد

دانش  04امروز، برای آموزش دادن پیانو  به حدود بود اما صندلی ها 

تمام دانش آموزان من  شايسته بیش از اين . داريمهفت کیبورد فقط آموز 

 ."دالنه داده نمی شودبه بچه ها در اينجا فرصتی عا. هستند

معلمان عضو اين  از بسیاری و پريست آلیشیا اوکالهما، علمی انجمن رئیس

 آنها. حقوق و دستمزد است از فراتر اوکالهما در مشکالت گويند می انجمن

 اشاره ی فرسودهفضاهای آموزش و قديمی های کتاب شلوغ، های کالس به

 و اند کرده آغاز را پروسه اين ما قانونگذاران: "گفت پريست .دارند

 مسئولیت ،ما فرزندان آينده و کودکان برای گذاری سرمايه در آنها

 تخصیص يافته بودجه. است نشده برآورده هنوز وظیفه اين .دارند اخالقی

 اوکالهما ايالت در ای مدرسه هر در که است موضوعی ،آموزان دانش برای

 ."دارد وجود

 و حقوق برای  ويرجینیای غربی  آموزگاراندر  8012فوريه  80و  19

در حین رايزنی . خود دو روز راهپیمايی کردند مزايا و دستمزد

نمايندگان معلمان با مسئولین ايالتی بعضی از نماينگان اتحاديه ها و 

انجمن آموزش و پرورش ملی اعالم کردند که بايد معلم ها به کالس های درس 

 ايالت اين کل دادستان .ن را تهديد کردبرگردند و دادستان نیز معلما

 و هزاردانش آموز و صدها است" غیرقانونی" اعتصاب که اعالم کرد همچنین

تاکید  دهد و می قرار تاثیر تحت ايالت را سراسر های آنها در خانواده

همچنین . است آماده ساير اقدامات انجام برای لزوم، صورت در  کرد که

از روش های قانونی و  تا است آماده ما دفتر": کرد اعالم ای طی بیانیه

معلمان اعتصابی مراکز اجتماعی  ."پی گیری در مراجع قانونی حمايت کند

برای . تاسیس کرده اند تا برای مراقبت از دانش آموزان استفاده شود

دانش آموزانی که در مدرسه غذا می خورند برنامه های الزم را تدارک 

نند وکوله پشتی های حاوی بسته های غذايی ديدند تا آنها گرسنه نما

 . تهیه شد



به رغم تهديدها و وعده های احتمالی افزايش حقوق ، معلمان در 

ويرجینیای غربی به اعتصاب خود ادامه دادند و ايالت های ديگر نیز هم 

 به دنبال گسترش اعتصاب در در آواخر فوريه، . زمان اعالم اعتصاب کردند

روز اعتصاب، معلمان  9نهايتا بعد از . تعطیل شد ايالت 22کشور، مدارس 

درصدی حقوق ومزايا دست  2ويرجینیای غربی به توافقاتی برای افزايش 

 حقوقافزايش  برای ای تازه امید ويرجینیا، غرب معلمان پیروزی .يافتند

 .داد ارائه متحده نیز اياالت کارگران

ويرجینیای غربی اعتصاب  مربیان و پرسنل خدمات مدرسه  8412مارس7در 

، طوالنی ترين اعتصاب در تاريخ خود را پايان دادندروزه  9طوالنی مدت 

ن املمع ،اين همان تاريخی است که بیست و هشت سال پیش . اين ايالت

، مدرسان در چهل و هفت 1994مارس  7در . پیشگام بودنشان را روشن کردند

رسیدن  تامدارس خود تشکیل دادند و  يک ديوار انسانی در مقابلايالت، 

 . جلوگیری کردند درسه به مافراد از ورود به خواسته هايشان 

معلمان برای کسانی که خارج از غرب ويرجینیا  1994اعتصاب سال اهمیت 

از آن  ات زيادیاطالع  ،سانسور خبریوجود با  چرا که ، روشن نیستهستند

را فهرست وار نشان می اعتصاب جريات چند ويدئو که فقط ، وجود ندارد

دهد و تعداد انگشت شماری مقاله در نشريات ملی که آن را به طور 

غرب ويرجینیا    8412تصاب با اين حال، برای درک اع. دادندهمزمان شرح 

 مدير بارنت، به نظر آدنا .را فراموش نکرداين اعتصاب تاريخی  ، بايد

 غرب در معلمان اعتصاب جکسون، شهرستان پرورش و آموزش ساله 12

او همچنین . دهد می نشان تاريکی دوران در را نادری امیدهای ويرجینیا

من خوشحالم که آنها با افزايش حقوق ما موافقت کردند :"اشاره می کرد

چون اگر شرايط ادامه پیدا می کرد ما همچنان به اعتصاب و راهپیمايی 

 ." ادامه می داديم

دانش آموز کالس سوم  1990 در دولتی معلمان بزرگاو که در زمان اعتصاب  

 دادند، انجام 1990 سال در معلمانمان که آنچه از بذرهايی: "بوده  گفت

اعتصابی  معلمان از بسیاری ."شکوفه داد اکنون ،  بود شده کاشته من در

 آنها به اعتصاب جريان در از آنها عمومی حمايت های عنوان می کردند که

 آن از استفاده قصد آنها که قدرتی است؛ داده سیاسی قدرت از جديدی حس

 .دارند را

، ده ها مدرسه در کنتاکی مجبور به بستن درهای خود شدند مارس 89 جمعه

به مدرسه نیامدند " مرخصی استعالجی"صدها تن از معلمان به اسم   زيرا

د شرکت کننای  تا در فراخوان برای اعتراض به اصالحات حقوق بازنشستگی

. ه بوددر عرض چند ساعت توسط هر دو مجلس قانونگذاری به تصويب رسیدکه 

 ،، فرماندار منطقه ای آريزونا در مالقات با معلمین8412مارس  04در 

تهديد کرد که اعتصاب کمتری داشته باشند و اعالم کرد که با پیشنهاد 

 .درصدی موافق است 1افزايش 



والدينشان به همراه معلمان در و  دانش آموزان، 8412 مارس  01در 

 "مسلح شدن معلمان در مدارس"طرح های مختلف آمريکا علیه  ايالت

اعتراضات گسترده ای را انجام دادند، طرحی که ترامپ تصويب و دستور 

يکی از خواسته های معترضان محدويت برای . اجرای آن را صادر کرده است

اصلی تظاهرات و اعتراضات اما کم کم هدف . مجوز فروش و حمل سالح بود

چند ده هزار نفری سمت و سوی ديگری پیدا کرد و تعداد بیشتری از 

 . معلمان و کادر آموزشی در سطح کشور آمريکا به اين اعتراضات پیوستند
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به  دولتی قانونگذاراندارند  انتظارمعلمان  ،در پی اين افزايش دستمزد

 که مدتهاست متوقف شده دولتی بهداشت بیمه برنامه برای درازمدت اصالحات

 بر مثبتی تأثیر همچنین اعتصاب اين. داشته باشند ای ويژه توجه ،

 رياضت های برنامه خالف بر و دارد ديگر های ايالت در معلمان روحیه

 حتی که معلمان اوکالهاما، در .باشد قانونگذاران ناخوشايند اقتصادی

 که اند کرده اعالم ،دارنددرآمد  ويرجینیا غرب در خود همکاران از کمتر

 اخیر نظرسنجی .هستند ايالت در مشابهیاعتصابی   ريزی برنامه حال در

 20 که داد نشان آن عضو 10000 از اوکالهما پرورش و آموزش انجمن توسط

 .کنند می پشتیبانی اعتصاباز ادامه  آنها از درصد

خواسته اصلی اين . شد اعتصاب معلمان  اکالهما از دوم آوريل آغاز

 بودجه کاهش در بازنگری و دالری هزار 10 دستمزد و حقوق معلمان افزايش

برای  8412آوريل  8وقتی سنای اکالهما در  .است گذشته دهه در مدارس

معلم و حامیان آنها در  هزار04بیش از  افزايش پرداخت معلمان رای داد،

بسیاری از  .ساختمان شهرداری ايالتی اوکالهما برای تظاهرات تجمع کردند

: آنها تگ هايی  به لباس خود زده بودند که بر روی آن نوشته شده بود

 .  نمی خواهم اعتصاب کنم، اما من انجامش خواهم داد

آموزشی نوح کارولیس، يکی از سازمان دهندگان سازمان های مردمی 

درصد  84آريزونا، می گويد آنها می خواهند که حقوق و دستمزد معلمان 

 8442افزايش يابد و بودجه آموزش و پرورش دولتی به سطح سال 

اما داگ داسی، فرماندار يکی از مناطق  آريزونا گفت . بازگردانده شود

 .که اين اتفاق نخواهد افتاد و در واقع تقاضای معلمان را رد کرد
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آغاز  اعتصابات و تظاهرات معلمان در غرب ويرجینیا  نیزدر همین روز  

های ديگر از جمله اوکالهما، کنتاکی و آريزونا گسترش  شد که به ايالت

صدها هزار دانش آموز و دانشجوی مدرسه و دانشگاه به مخالفت با . يافت

در سراسر جهان، معلمان، کارگران و . خشونت موجود در مدارس برخاستند

معلمان در کنتاکی . جوانان با همدردی اين اعتراضات  را دنبال کردند

م آوريل   جمع  شدند تا برای تأمین بودجه آموزش و روز دوشنبه دو

 و ری هستندهرچند بسیاری از مدارس در تعطیالت بها. پرورش فشار بیاورند

  .اغلب معلمان در سفرند

 آنها تقاضای پیتسبورگ تهديد کردند اگر به معلمان هفته آخر اوريل،

 مديران  .را شروع خواهند کرد اعتصاب ساعت 92 عرض نشود، در رسیدگی

 روز دو عرض در و را تايید کردند سیاست اتحاديه پیتسبورگ مدارس در

در  معلمان مطالبات اکثر که کردند با معلمان امضا را جديدی قرارداد

 .شده بود آن رعايت

 خارج خود های کالس از کلرادو و آريزونا در معلم هزاران آوريل 82 

 آخريناين  کردند، دولتی مدارس برای بیشتری بودجه تقاضای و شدند

 و  شده شروع ايالت سه اين طريق از کهاست  معلم اعتراضی جنبش انفجار

 در عمومی مدرسه صدها .يابد می گسترش  ها ديگرايالت به سرعت به

های  شرت تی که حالی در آنها حامیان و معلمان شدند تعطیل آريزونا

روی آن ها نقش بسته "  آموزش برای قرمز" شعار که  بودند پوشیده قرمز

 اگر دولت نمی خواهد به خواسته های مامعلمان تهديد کرده اند که . است

تابستان و فراتر از آن ادامه خواهد  درجواب مثبت بدهد، اعتراضات 

 .يافت 

جايی که توانستند و ممکن تاخصوصی وابسته به سرمايه داران  رسانه های 

بود، اعتصاب در غرب ويرجینیا را ناديده گرفتند، اما مجبور شدند  

بسیاری از  زمان به سرعت می گذرد  .خبری کنندرا اعتصاب در اوکالهما 

قانون گذاران با اين دست و آن دست کردن می خواهند تا سال تحصیلی به 

. له با چنین مسايلی هستندپايان برسد، اما معلمان نیز در تدارک مقاب

بلندمدت می مبارزه ای به  مدت، کوتاه های اعتراض جای آنها به

اعتصاب معلمان غرب  .مدت کوتاه ثمره نوعی يا  مصالحه نه يک ،انديشند

در برابر يورش سیاست های دولت را ويرجینیا در واقع استراتژی مقاومت 

آنان آماده اند . ه استزنده کردآنان  ترامپ و رد درخواست های قانونی

 هرچند که فقط حدود. را در ساير مناطق نیز گسترده کنند تا اعتصاب

 از بعضی"ها هستند اما  اتحاديه عضو آمريكا کار نیروی از درصد10

 قابل به میراث است های مبارزات گذشته که فراموش شده، ممكن تاكتیك

 ".شود تبديل توجه
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اعتصابات  و اعتراضات معلمان همچنان  هر حال در

 . ادامه يافت



بسیاری از اياالت امريکا معلمان مجبورند عضو اتحاديه ای رسمی  در

در اوکالهما کارکنان مدارس مجبور به پیوستن به اتحاديه ها اما . باشد

عضو  8744دارای حدود در اين ايالت فدراسیون معلمان آمريکا . نیستند

اتحاديه بزرگ ديگر ايالتی، انجمن آموزش و پرورش . تمعلم اس 08444از 

عضو است که شامل  ساير کارکنان  هزار04دارای   ادعا می کنداوکالهما 

مدارس مانند رانندگان سرويس دانش آموزان، معلمان بازنشسته و متخصصان  

 . آموزشی در کالج ها و دانشگاه های اوکالهما نیز هست

دستگی میان  اعتراضات، ايجاد تفرقه و چند ل اينيکی از راه های کنتر

گرايش های   رسمی بادر برخی مناطق و برخی اتحاديه های . معلمان است

با دولت همراه برای کنترل و پايان دادن به اين اعتراضات ، راست

 .  در حال مذاکره با دولتند آنها. هستند

ای راديويی  در مصاحبهاکالهما، ( AFT)اتحاديه معلمان  اد آلن، رهبر 

سالی که با اتحاديه کار کرده، هرگز چنین مذاکراتی  82که در اعالم کرد

هرگز فکر نمی کردم که من با قانونگذاران : "او می گويد. را نديده است

مذاکره و با هم  سوی ديگر  درمعلمان  و در مقابل ماباشم  در يک سمت

 معلمان و دولتبین ای واسطه  در واقع اتحاديه به  ."میداشته باش

خود دست به  ،معلمان که به اين روند اعتراض دارند . است تبديل شده

 ها در زدند و اين تشکلغیراتحاديه ای و مستقل معلمان  یها تشکل ايجاد

 . مناطق رهبری اعتراضات را به دست گرفته اند یبسیار

رهبری می شود که وابسته  "انجمن آموزش کنتاکی"تجمع در کنتاکی توسط 

اما در بسیاری از ايالت های ديگر، گروه های . به اتحاديه ايالتی است

مردمی معلمان ، مانند گروه لری كیگل در اوكالهاما، اين اعتراضات را 

اين گروه ها اغلب با استفاده از رسانه های اجتماعی . رهبری می كنند

آموزشگران آريزونا، يک گروه اتحاديه . برای سازماندهی اقدام می کنند

مردمی شبیه به اتحاديه معلمان اوکالهما  است که در اين ايالت رهبری 

، حمايت کامل "انجمن آموزش آريزونا". ستاعتراضات  را به دست گرفته ا

 . ت اعالم کرده استااز اعتراض را خود

در اوکالهاما به دلیل عملکرد نامناسب اتحاديه های رسمی معلمان ، 

انجمن  .ارضايتی معلمان به رهبری اتحاديه معلمان افزايش يافته استن

 (OEA)آموزش و پرورش اوکالهما 
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معلمان  ،با رتبه بندی مدارک تحصیلی 

را برای همکاری با مقامات مدرسه و رسانه ها تشويق کردند تا به منظور 

اشلی، معلمی از نورمن، . پايان دادن به اعتصاب به سرکار برگردند

می گويد  OEAامروز : "اوکالهما، به خبرنگار وب سايت سوسیالیستی گفت

عا درست درصد از خواسته های ما را برآورده می کنند، که اين اد 99که 

هستند، اما  اعتصابپايان دادن به آماده  (OEA)آنها : "او گفت". نیست

 ازکه  همچنین او توضیح داد  ."آماده نیستندبرای اين مساله معلمان 

 با( AFT) اوکالهما شهر معلمان المللی بین فدراسیون و OEA آغاز، همان

 ها ده که شد موفق دلیل اين به اين اعتصاب تنها کردند، مخالفت اعتصاب



 غربی،ی ويرجینیا معلمان اعتصاب روز 9 از پس ،عضو معلمان از نفر هزار

 اتحاديه .اعترضات را پوشش دهند تااجتماعی فشار آوردند  های رسانه به

 و پرداخت لوايح ها اتحاديه از راهپیمايی ممانعت کنند، داشتندتالش  ها

 جمهوری و ها دموکرات توسط که شناختند رسمیت به ی راآمیز توهین بودجه

اعتصاب را پايان دهند  در حالیو تمايل داشتند  ه استتصويب شد خواهان

 ترين پايین در مدرسه را بودجه و معلمان  ی بهپرداختحقوق  دولتکه 

 دانش معلم، هزاران که حالی در .مصوب کرده بود متحده اياالت سطح در

 سیتی اوکالهما در بارها و بارها کشور سراسر از حامیانش و آموز

ادعا  آنها، به دروغین های امید دادن با ها اتحاديه تظاهرات می کنند،

دولت به خواسته های  و فرماندار جذب طريق از می کنند که می توانند

 مجلس شود می بینی در حالی که پیش معلمان جامه عمل بپوشانند،

 اين انجام از ايالتی قانونگذاران و جمهوريخواه فرماندار قانونگذاری،

 کاهش خواهد نمی حتی کهاعالم کرده است  فرماندار .کنند خودداری کار

 . کند لغو را سرمايه درآمد بر مالیات

از اين اعتراضات معلمان برای رويارويی  سعی دارندجناح های  دموکرات 

د تا در دور بعدی انتخابات رای بیشتری نبا جمهوری خواهان استفاده کن

ايشان همعلمان طرفدار دموکرات ها رسیدن به خواسته .  دنداشته باشرا 

 رای راه تنها  و  اعتصاب به دادن پايان برای شرطی پیش نیاز و پیش را

اما برای بسیاری از  .نوامبر  می دانند ماه در ها دموکرات به دادن

 .معلمان، خواسته های معلمان در اولويت قرار دارد

 جمهوری قانونگذاری مجلسيکی از نمايندگان معلمان می گويد در حالی که 

عین در  داده، معلمان برایدستمزد را افزايش  درصد 8 فقط پیشنهاد خواه

 می پیدا افزايش چشمگیری طرز به بهداشتی های مراقبت های هزينهحال 

  .می شود برابر سه از بیش معلمان از برخی ها برای هزينه اينو  کند

 در مداوم طور بهاست و بسیاری از آنان  ترسناکاين مساله برای آنان 

 :ندهست نگران خود هزينه داروی پرداخت چگونگی مورد

 فقط حاضر حال می گويد در سال سابقه کار 80 مددکار با  شینر، جکی ل 

لری کیگل يکی از اين معلمان  .کنم می هزينه انسولین برای دالر 200

دالر در ماه  1924ساله هستم و چک حقوق  من    90من : گويدمعترض می 

او معلم انگلیسی در شهر تلسا و يکی از  ."من بیمه درمانی ندارم. است

رهبران يک گروه سازماندهی مردمی است که اين گروه مردمی به همراه 

اتحاديه معلمان اوکالهما ، که نماينده هزاران معلم مدارس عمومی در 

که در اعالم حمايت کرده بودند از اعتصاب و تجمعی  ،می باشد سراسر کشور

آوريل برای دستمزدهای باالتر و درآمد  8سراسر ايالت روز دوشنبه  

 . بیشتر دولت برگزار شد

 2444در پی اين اعتراضات دولت اليحه ای برای افزايش حقوق معلمان به 

ايش حقوق به دنبال اما معلمان متوجه هستند که اين افز. دالر تصويب کرد

اين اليحه، اگر اجرايی شود، حقوق و دستمزد . اعتراضات اخیر بوده است



معلمان اکالهما از پايین ترين میزان سطح حقوق و دستمزد درکشور تا سطح 

 .متوسط دستمزدها افزايش خواهد يافت
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مهلت قانونی خاص يا تاريخی برای راهپیمايی يک معلمان در آريزونا 

اما پايان سال تحصیلی به سرعت در حال نزديک شدن است   ،رده انداعالم نک

يکی از کارولیس  .(برای تصويب بودجه) همینطور پايان جلسه قانونی مجلس

 :می گويدسازمان دهندگان اعتصاب 

از هنگامی که يک بحران برای توده  معلمان وجود دارد ما بیرون " 

ما ، ، قدرت در دست ماست راهپیمايی می کنیممدارس و در خیابان ها 

 ."سکوت نخواهیم کرد
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 را زنان قدرت کنتاکی غربی، ویرجينيای اوکالهما، در معلمان اعتصاب

 دهد می نشان

 معلمان، قدرت جمعی سازماندهی قدرت نشان دادن  از بیش اعتراضات اين

 سال درداده است  گزارش 8012 آمار ملی مرکز .دهد می نیز نشان را زنان

 مانند. هستند زنان عمومی، مدارس معلمان چهارم سه از بیش ،8012

بودن از زنان معلم  هزينه کم علت به جنسیتی، های حرفه از بسیاری

 از يکی آمريکا، معلمان فدراسیون ريیس وينگرتن، رندی. استفاده می شود

 می نمايندگی ويرجینیا غرب در معلمان رااعتراضات  که هايی اتحاديه

 ی مانند معلمی هاي حرفههاست که در  سال کنم می فکر من: "می گويدکند، 

نیز  آموزش،در بخش . شودبه عینه مشاهده می  درآمد زنانبودن اسب نمتنا

  ". گیرند می قرار استفاده سوء مورد عمدتاهاست زنان  سال

 شمال در لیدی عمومی مدارس در سوم کالس معلم يک و مادر يک لولیس، رائ

 ،او و شغل دوم کند می کار هفته در ساعت 80 تا 10 که اکالهما غربی

 کار من اگر: "است گفت ای اجاره مدرسه يک برای آنالين های دوره آموزش

 ."از پا افتاده بودم من نداشتم، را دوم

 زنان وسیع بازانديشی ازناشی  بخشی ،ها اعتصاب موج اين محرک نارضايتی

مبارزه برای  دست يابی به  طوالنی فعالیت سابقه دارای زنان .استمعلم 

 آنچه  اما ،برمی گردد رای حق جنبش ازپیش به حتا  هستند کهحقوقشان 

 در زنان مشارکت جديدی از الگوی است، تجربه در حال امريکا در اکنون

 .است مسائل انواع و مشاغل تمام در سنین، تمام

 غرب در آمريكا معلمان فدراسیون های بخشيکی از  رئیس روئوس، کارانا

 آنها با او كه زنانی از بسیاری كه گفت پسر، چهار مادر و ويرجینیا

 او. جنسیتشان ناراضی هستند و حرفه مکرر به از تجاوز كند، می كار

 تعدل مبارزه برای برای کشور سراسر در بیشتری معلمان که دارد انتظار

منشا  و است یسراسر مشکل يک اين کنم می فکر من: "گفت او .به پا خیزند

چنان توفنده پیش می  ما" :وی تاکید کرد." زنان،است به احترام آن عدم

 ."داشته باشند آنها انتظارش را کنم نمی فکر کهرويم 



 حمایت و همبستگی کارگران و معلمان 

 معلمانو  است شدهآموزگاران از تا کنون هم حمايت عمومی گسترده ای 

اين  ، هر چندحمايت های مردم را يکی از داليل موفقیت خود می دانند نیز

يکی از ) بارنت. از طرف کارکنان يقه آبی کمرنگ تر است حمايت ها

اين که  علت کنم می فکر من: "گفت( سازماندهندگان اعتصابات معلمان

 که معتقدم عدالت باشد ومساله  دادند، ما ادامه حمايت ازبه مردم 

 سياسی در زمينه مسایل توانند نمی دیگر که اند شده متوجه معلمان

  ."باشند منفعل

 هزينه و کردند شرکت مدرسه در جنبش اعتراضی  اتوبوسرانی رانندگان

رانندگان اتوبوس در ايالت های مختلف عالوه بر شرکت در اعتصاب، . دادند

کرده و به شکل های مختلف مانند تهیه غذا به معلمان  و اعتصابیون کمک 

برای رسیدن به خواسته های خود و در جرجیا، رانندگان اتوبوس  .می کنند

تا که  اتوبوسی رانندگان .کردندکار خود را متوقف  در حمايت از معلمان

سرکوب  و عمومی محکومیت با از کار دست کشیده بودند، 8412آوريل  88

 .مواجه شدند

 اياالت عالی دادگاه شديد حمالت معرض ويرجینیای غربی نیز در کارگران

 قرار دارند و بسیاری خواهان جمهوری کنترل تحت قانونگذاران و متحده

 معلمان در پیروزی که گويند می جنبش اين مبارزان کهنه کار از

به مقابله با اين بی  تا جرقه ای است برای کارگران غربی، ويرجینیای

 اعتصاب اين قانون گذاران از اگر وعدالتی و شرايط دشوار ادامه دهند 

 را های آينده آن  ماه در که هستند  مطمئن کارگران نگیرند، چیزی ياد

 های الیتفع در طوالنی ای سابقه ويرجینیا غرب  .خواهند گرفت ياد

و دارد، پس خارج از تصور نخواهد بود که اعتراضات کارگران  کارگری

اعتراضات معلمان "امروز . به هم بپیوندندبه درستی معلمان بار ديگر 

."جونز است مادر واقعی نبض سنت
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در و اعتصاب گسترده معدنچیان " کوه بلر"شورشدر  نزديک به يک قرن پیش

که  تحت  معدنمديريت ارتش خصوصی   توسطمعدنچی وحشیانه   صدها، 1981

ظاهر  و به پرت شدندکوه حمايت ارتش اياالت متحده بود، به پايین 

 تمامسرانجام ( 1994تا  1929)سالها بعد  ماکارفرمايان پیروز شدند، ا

شده ای را پی سازماندهی اعتراضات کارگران معادن جنوب غرب ويرجینیا 

پیت استون به خواسته اصلی خود دست معدن معترضان سرانجام و  گرفتند

، میلیون ها سود شرکترا مجبور کردند مجددا از  يانکارفرمايافتند و 

سرمايه گذاری  ،به نفع  معدنچیان مسن تر ،دالر در صندوق بازنشستگی

میلیون دالر  20به مبلغ ( UMWA) اتحاديه کارگران معدن امريکا ، دنکن

معدنچیان جريمه شد و بسیاری از علیه ک های غیر قانونی برای تاکتی

 . ی خود را از شرکت دريافت کردندبدهی هااعتصاب کنندگان 

 و معدن کارگران. يافت ادامه 1994 فوريه 84 تا 1929 آوريل 9 از عتصابا

 در. کردند مقاومت  و تظاهراترا متوقف و ماه ها  کار هايشان خانواده



  کمپ در  معدنچی 8444 حدود، 1929 ژوئن ماه در اين اعتصاب، اوج

. کردند می ايستادگیو همستگی مردمی،  اهدايی کمک هزاران با  روزانه

 میشرکت  بدون مجوزو " قانونی غیر" تظاهراتدر  نفرهزار  04بیش از 

 واحد مجدد تشکیل طريق از ها فعالیتتمامی  در زنان مشارکت .کردند

 هستند، اتحاديه سازمان نخستین روزهای يادآور که "جونز مادر دختران"

دلیل اصلی اين اعتصاب و مقاومت  .بود موفق اعتصاب اين ضروری عنصر

ه بازنشست 1944 حدود برای سالمت از مراقبت مزايای گسترده غیرفعال شدن

 از شرکت امتناع به همچنین کنندگان اعتصاب . و مستمری بگیر بود

 1970 سال از قبل که معدنچیانی برایکارگران از سود شرکت  سهم پرداخت

کارگران  معیشت بهبود از شرکت امتناع همچنین و بودند شده بازنشسته

 رکود و تقاضا کاهش سنگ، زغال های قیمت کاهش شرکت که اين  عنوان تحت

ند، اعتراض کردمی  عنوان درمان و بهداشت مزايای کردن محدود دلیل را

  .داشتند

اعتصاب زغال سنگ پیت استون، موفقیت آمیز معلمان دو هفته پس از پايان 

سازماندهی را شروع کردند پس از آن بزرگترين اعتصاب سراسری در تاريخ 

 .وقوع پیوسته غرب ويرجینیا ب

مريکا همگامی و آاکنون نیز چشم انداز جنبش اجتماعی معلمان و کارگران 

در حال  رس،امددر " سرخ قیام"اين  .همراهی برای رسیدن به عدالت است

ست، در حال حاضر امريکاسراسر و کارگران ربیان علمان و مگسترش به م

سازماندهی معلمان در کلرادو و آريزونا در حال برنامه ريزی کردن برای 

 .تقاضای درمان بهتر از دولت های ايالت و کشور هستنداعتراضات برای 

 زيرا نیست، نبرد پايان اين: "تقد استآمريکا مع معلمان رئیس فدراسیون

 ويرجینیا، غرب در شود، هرچند نمی معلمان پرداخت به هنوز دستمزد کافی

 کارگران و کودکان منافع جهت در بايد که شده اند متوجه قانونگذاران

 .خاص منافع قشری برای نه کنند، عمل

 های خواستههمه  کسب به موفق توانند می معلمان آيا کههنوز مشخص نیست 

 آيا که آزمونی است  اتاعتراض اين اما شوند، مردم گسترده حمايت و خود

 سازماندهی به محدود يا می شود منجر کارگر طبقه قیام به معلمان جنبش

. يقه سفید خواهد شد متخصصان از قشر کوچکی  يک میان در
14 

 



 

 :زير نويس ها و منابع

تصويبی دولت آمريکا و دولت ايران نزديکی با نگاهی به اعداد و ارقام بودجه  -1

وضوح می توان آنالیز ه های جنگی و ضدمردمی و تشابه بودجه اين دو را ب سیاست

 .کرد

قرار  کانادا و اياالت متحده مرز که در میشیگان ترين شهر در ايالت بزرگ ديترويت -2

اين شهر به عنوان بزرگترين مرکز خودروسازی در اياالت متحده شناخته می  .دارد

در اين شهر  (کرايسلر و فورد  ،وتورزم جنرال) خودرو شود و سه شرکت تولیدکننده

مناطق آزاد  تجاری در  است؛ اما با انتقال بخشی از تولید اين صنايع بهمستقر 

جمعیت شهر پیوسته با کاهش همراه بوده  مکزيک و اجرای سیاست های نولیبرالی،

. رسید ۰۷۰۷هزار نفر در سال  ۰۷۷به  آناست، طوری که  جمعیت دو میلیون نفری 

ای خالی از سکنه  های اجاره های شغلی موجود در اين شهر از بین رفتند، خانه فرصت

شهر، هزاران هزار خانه را تخلیه کرده و برای زندگی به سمت  شده و قشر متوسط

بزرگترين شهر نیازمند رسیدگی به  ۰۷۰۲اين شهر در سال . ی شهر رفتند حومه

تا  ،۰۷۰۲با به دست گرفتن امور مالی شهر توسط دولت در سال  کهورشکستگی بود 

 .موفق به خروج از اين بحران شد حدودی

ای در يونان و ايتالیا علیه سیاست های رياضت  هم زمان تظاهرات گسترده -3

 .اقتصادی رخ داد که فشار بسیار زيادی را بر بخش آموزش عمومی وارد کرده است

4-  Oklahoma Education Association 

 آمريکايی سنت يک احیای: مقاومت آينده، کتاب 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 ايرلند زاده  0331در مادر جونز يکی از رهبران جنبش کارگری امريکا ست که  -9

در جنبش سنديکايی آمريکا فعالتر شد، به حدی که تاريخ  0380وی از سال . شد

تاريخ مبارزات به خصوص چشمگیر طبقهء کارگر آمريکا درهم تنیده زندگی اش با 

در اعتصاب بزرگ . مادر جونز در همه مبارزات حاضر بوداز آن به بعد . است

برای  0331در سالهای دههء . شرکت داشت 0388کارگران راه آهن پنسیلوانیا در 

 «در سنديکای  0391در . کارگران عضو سنديکا کالس های درس سیاسی تشکیل می داد

او زنان  .نام داشت استخدام شد "کارگران متحد معدن آمريکا »معدنچیان که 

مادر جونز  0911از سال . معدنچیان را به طرزی شگفت انگیز در مبارزه سهیم کرد

به عنوان مسؤول سازمان دهی در حزب سوسیالیست آمريکا فعالیت می کرد و سپس در 

در  0901سپتامبر  10در . اياالت متحده آمريکا بازگشتبه سنديکای معدنکاران  0900

تظاهرات فرزندان معدنچیان را در خیابان های چارلستون ی  ديگر جريان اعتصاب

سال از  31پنج ماه بعد، در جريان يک تظاهرات ديگر در حالی که . رهبری کرد

سال  11متهم کردند و به « توطئهء قتل»او را به . عمرش می گذشت بازداشت شد

در پی انتخاب يک فرماندار  0903خوشبختانه در ماه مه . حبس جنائی محکوم گرديد

يعنی تا صد سالگی با جنبش  0931مادر جونز تا پايان عمر در . جديد آزاد شد

اگر می خواهید برای آرامش روح اموات دعا »: کارگری در ارتباط بود و می گفت

در کنار بنای « !ها مبارزه کنید کنید، بکنید، اما به خصوص به خاطر زنده

مبادا »: يادبودی که برايش ساخته اند، جمله ای می خوانیم که آخرين وصیت اوست

 .«هیچ خائنی بر مزار من درنگ کند

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 

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/%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/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%B1
http://knau.org/term/doug-ducey
https://portside.org/2018-04-15/oklahoma-walkout-danger-arizona-kentucky-teachers-press-strike-action
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


  

 

 


