




آنجلس در قالب یک در مرکز لسدسامرب]  ۱۵[ها روز شنبه آنجلس و حامیان آنها هزار نفر از معل�ن لسده

های درس و کالس راهپی�یی اعرتاضی گرد هم آمدند تا مطالبات خود از قبیل دستمزد بیشرت، کاهش حجم

را بیان  هی آموزش و پرورشی بزرگ در ایاالت متحدآموز در دومین منطقههزار دانش ۶۴۰افزایش بودجه برای 

ی ازرسگیری مقاومت شد، آخرین نشانههزار نفر می ۵۰کنندگان آن بالغ بر کنند. تظاهرات که ش�ر رشکت

 ترین موج اعتصابات معل�ن در این دهه رشکت داشتند.رگهای آغازین امسال در بز آموزگارانی بود که در ماه

ی ی اتحادیههزار نفر از معل�ن و متخصصان خدمات درمانی و انسانی در آموزش و پرورش منطقه ۳۳بیش از 

بدون  ۲۰۱۷شان در ژوئن ) پس از به پایان رسیدن مهلت قراردادهای قدیمیLAUSDآنجلس (مدارس لس

های ایالتی و مناطق آموزش و پرورشی در رسارس کشور، اند. ه�نند دولتدامه دادهقرارداد به کار خود ا

کنند که پولی برای برآورده کردن مطالبات معل�ن در کار آنجلس عنوان میی مدارس لسمقامات اتحادیه

ی از ی سه درصدی را برای معل�نی که در یکآمیزی یک افزایش دستمزد ساالنهنیست و به صورت توهین

 اند.کنند، پیشنهاد کردهشهری آمریکا زندگی میترین مناطق کالنگران

) اختیار دادند تا نخستین UTLAآنجلس (ی معل�ن لسدرصد آرا به اتحادیه ۹۸معل�ن در ماه آگوست با 

ده و در کار اعتصاب رسپیچی کر  این اتحادیه از دستور به بعد را اعالم کند. ۱۹۸۹ی شهری از اعتصاب گسرتده

بال معل�ن را بسته  یابی زیر نظر دولت جریان داشت، دست وهایی که فرآیند حل اختالف و حقیقتماه

ی معل�ن حال، خشم و عصبانیت در میان معل�ن معمولی در حال غلیان است و اتحادیهاست. با این

ک توافق دست به اعتصاب آنجلس مجبور شده که اعالم کند تا در ماه آینده در صورت حاصل نشدن یلس

 خواهد زد.



به ها، بازنشستگان و سایر کارگران نیز در تظاهرات روز شنآموز، والدین آنعالوه بر خود معل�ن، هزاران دانش

ی حقوق خود را پذیرفته و برای آموزش عمومی رشکت کردند. بسیاری از معرتضان، خصلت تاریخاً برجسته

 لدین در تظاهرات حارض شدند.و وا همراه با فرزندان، دوستان

در حالی که چندین مورد از تظاهرات ابتدای امسال معل�ن، ازجمله در ویرجینیای غربی، اوکاله� و آریزونا در 

خواهان به وقوع پیوست، کلیت دم و دستگاه سیاسی در هایی تحت حکمرانی فرمانداران ایالتی جمهوریایالت

های دولتی و محلی ه�نند همتایان حزب دموکرات است. دموکراتآنجلس و کالیفرنیا در اختیار لس

اند و منابع دولتی را به سمت مدارس چارتر یا خواه خود، مدارس دولتی را از تأمین مالی محروم کردهجمهوری

به های تنبیهی ارزیابی معل�ن های استانداردشده و سایر طرحسودمحور رسازیر کرده و از آزمون ١اینامهاساس

های آموزش و رشد فقر منظور سپر بال کردن آموزگاران برای مشکالت آموزشی گریزناپذیِر ناشی از کاهش هزینه

 اند.های اجت�عی بهره بردهو سایر آسیب

آنجلس معل�ن لس«ی بولنت خربی معل�ن این وبسایت را با عنوان بیانیه سایت سوسیالیستی جهانوبحامیان 

های دشوار در مورد سال سوسیالیستی جهانپخش کردند. معل�ن با سایت » بری اجت�عیو مبارزه برای برا

های اند، سخن گفتند. کالسآنجلس را در وضعیتی اسفناک قرار دادهکاهش بودجه و تأمین مالی که مدارس لس

به سبب کمبود اند. آموز هستند که اغلب برای یک معلم تخصیص یافتهدانش ۵۰تا  ۴۰درس مرتباً مملو از 

شود پرستاران مدارس، پرسنل پزشکی باید بین پنج مدرسه یا بیشرت در رفت و آمد باشند، امری که موجب می

شوند مگر های موسیقی و ه� عمدتاً برگزار �یسایر مدارس به مدت چند روز فاقد پرسنل پزشکی باشند. کالس

 در ثرومتندترین مدارس.

ی اورچارد ساله که در حال حارض در مقطع ششم آکادمی ه�ها و رسانه ۱۳س ی تدریبرت، معلمی با سابقه

آنجلس با مسائلی که معل�ن لس«چنین گفت:  سوسیالیستی جهانکند، به سایت واقع در شهر ِبل تدریس می

سال گذشته روی داده است. فقدان  ۴۰-۳۰اند بخشی از یک مصیبت ملی هستند که در طول آن مواجه

اعتنایی به آموزش شود. بیذاری دولتی در رسارس جامعه وجود داشته که به واقع با آموزش آغاز میگرسمایه

شود. نیازمند آنیم گیر و تراژیک است، چرا که منجر به رنج و عذاب مردم در رسارس این کشور میعمومی چشم

 ثرومتند و فقیرشور ما، شکاف بین های بیشرتی برای ح�یت از همه انجام دهیم زیرا نابرابری در ککه فعالیت

ی مدارس اتحادیهی در آموزش و پرورش منطقه«کند: گیری میگونه نتیجهبرت این». است رو به گسرتش

ها بگیرند. این امر به سبب توانند �رات قبولی در امتحانآموزان ما میدرصد از دانش ۴۰آنجلس تنها لس

رفته درمانده آموزان و معل�نی است که رفتههای درسی مملو از دانشگذاری است. نتیجه کالسفقدان رسمایه

ی های عظیم در رسارس کشور است و این امر برای بهروزی جامعهها تحمیل شکافشوند. دستورکار رشکتمی

 ».ما خطرناک است

 :موزانش را توصیف کردآ عی بر دانشسال سابقه، تأثیر بحران اجت� ۲۰دبستانی با بیش از تامارا، یک معلم پیش

آموزان نیازهای ام، تغییر یافته است. امروزه، دانشآنجلس از زمانی که رشوع به کار کردهشناسی لسجمعیت«

ی ما، فقط یک های روحی روانی است. در مدرسهبه مراتب بیشرتی دارند که عمدتاً مرتبط با افزایش آسیب

                                                           
١- Charter Schools ای نامهکند. مدارس اساسی دولتی دارد اما مستقل از نظام مدارس دولتی که جزئی از آن است، عمل میای که بودجه: مدرسه

 پدیا).های عمومی هستند (برگرفته از ویکیسازی داراییای از خصوصی�ونه



آموزان من با فقر، و کمبود آید. دانشمرتبه به اینجا می ای یک یا دوپرستار وجود دارد، آن هم هفته

کنند. زمانی که به شان دست و پنجه نرم میهای مواد غذایی در نزدیکی محل زندگیها و فروشگاهسوپرمارکت

ی نخست مراقبت از و توجه به نیازهای آیند، کار من بیش از آنکه آموزش دادن باشد در وهلهمدرسه می

ها یی است که آنی غذایی اصلیخورند تنها وعدهها در مدرسه میهاست. غذایی که آنعاطفی آناجت�عی و 

در سطحی بسیار ابتدایی، «گوید: تامارا در مورد بحران رسارسی آموزش عمومی چنین می». در طول روز دارند

یس آموزش و پرورش یر[بت� ها نسبت به پول عالقه و متایل وجود دارد. وقتی در مورد آستین بیش از انسان

شوم. او یک کنم، عصبانی میفکر می ]پیشین ٢گذاریدار رسمایهآنجلس و بانکی مدارس لسی اتحادیهمنطقه

 کالس درس ی نشسنت بر رساش تجربهزندگی مرفه داشته است. چگونه کسی که حتی یک روز در طول زندگی

ها به بازرگانی و تجارت مربوط ی ایننطقه شود؟ همهیس آموزش و پرورش یک میتواند ررا نداشته می

 .»آموزان ما اولویت دارندشوند، چیزهایی که نسبت به نیازهای دانشمی

ی کلیتی علیه ی جهانی آموزگاران و کارگران به مثابهرودی، معلم بهداشت و تربیت بدنی، در مورد مبارزه

این مبارزه تنها در سطح ملی نیست بلکه در سطح جهانی «ریاضت اقتصادی و نابرابری اجت�عی صحبت کرد: 

آید سازی کنند. به همین دلیل است که وقتی گَند ماجرا باال میچیز را خصوصیکنند همهها سعی میاست. آن

وقتی از رودی ». اندی اول خودشان مشکالت را ایجاد کردهدهند، هرچند در وهلهمقرص جلوه میها ما را آن

کارگران در فرانسه در «در فرانسه و کل اروپا سوال شد، وی چنین گفت: » جلیقه زردها«در مورد اعرتاضات 

ها را در دست أمین هزینهه�ن وضعیت کارگران در آمریکا هستند. ثرومتندان همواره تالش دارند تا کنرتل ت

 ».بگیرند و آن را به سمت خودشان رسازیر کنند

ای خود در طبقهی همبستگی با برادران و خواهران همآنجلس به نشانهچند تن از معل�ن در تظاهرات لس

 ی زرد به تن کردند.فرانسه جلیقه

مجاور است، دارای بیشرتین تعداد ی شهر و محله ۳۱آنجلس و که متشکل از لس ٣ی آموزش و پرورشمنطقه

ی آموزش و پرورش آموز منطقهدانش ۱۷۲۵۰بیش از  خا�ان در میان متام مناطق ایالت است.آموزان بیدانش

اند. خود این خا�ان ثبت شدهبه عنوان بی ۲۰۱۷-۲۰۱۸آنجلس در ابتدای سال تحصیلی ی مدارس لساتحادیه

ان در تاریخ این خا�آموزان بیافزایش یافته و باالترین میزان دانش رقم به نسبت سال گذشته پنجاه درصد

 منطقه بوده است.

های اخراج مهاجران دولت ترامپ هایشان در این منطقه قربانیان برخورد پلیس و برنامهآموزان و خانوادهدانش

است و معل�ن  هشده در ایاالت متحدناند. کالیفرنیا دارای باالترین میزان مهاجران ثبتبوده اوباماپیش از او و 

یابند زیرا ترس این را شان میآموزان در مورد �راتآنجلس اغلب خود را در حال رهنمود دادن به دانشلس

ی ها در بزنگاه بازداشت و از کشور اخراج شوند. آموزش و پرورش منطقهدارند که والدین و بستگان آن

ویژه در جنوب غربی سایر مناطق آموزش و پرورشی در کل کشور و بهآنجلس ه�نند ی مدارس لساتحادیه

ویژه پس از آنکه دولت آموزان در مدارس بوده است، بهگیر غیبت دانش، شاهد افزایش چشمهایاالت متحد

 رشوع به تارومار مهاجران کرد. ۲۰۱۷ترامپ در سال 
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ها در زه را ابراز کردند، سخنگویان اتحادیهها عزم راسخ خود برای مبار در حالی که معل�ن و حامیان آن

به حزب دموکرات را ترویج کنند. آمد انجام دادند تا توهم نسبت شان برمیتظاهرات روز شنبه هر چه از دست

اما نه » امید در هوا شناور است«پیرل، به معل�ن گفت که -آنجلس، الکس کاپوتوی معل�ن لسیس اتحادیهیر

ی مدارس در آرای مخفی ابتکار تاریخی مربوط به بودجه«اِی از پایین بلکه به سبب به خاطر جنبش توده

هاست این ابتکارعمل که پشتیبانی حزب دموکرات را دارد مشابه اقدامات در سایر ایالت». ۲۰۲۰انتخابات سال 

جزئیات فنی ساختگی هایی که یا بنا بر ها را افزایش خواهد داد، مالیاتکه به صورت خفیفی مالیات بر رشکت

ی ودجهها کاهش باز آرای مخفی کنار گذاشته خواهند شد یا در صورت تصویب نقش ناچیزی در جربان دهه

 آموزش عمومی خواهند داشت.

ها، گاوین نیوسام در سمت فرماندار و تونی ثرموند در سمت پیرل همچنین از انتخاب اخیر دموکرات-کاپوتو

آنجلس از ی معل�ن لسهایی برای معل�ن تجلیل کرد. ح�یت اتحادیهفترسپرست ایالت به عنوان پیرش 

های کالیفرنیا هم از دفرت فرمانداری و هم از هاست. دموکراتها نشانگر خصلت ضّدکارگری اتحادیهدموکرات

زش های آمو های رسمی باالدستی در کنگره به منظور تحمیل ریاضت اقتصادی شدید و کاهش بودجهسایر مقام

ها را در نظام مدارس دولتی خود در کل اند. کالیفرنیا که زمانی یکی از بهرتین بودجهعمومی استفاده کرده

آموز در اختیار دارد. های هر دانشی هزینهوسوم کشور را در رابطه با رسانهی چهلکشور داشت، اینک رتبه

میلیاردری است که در  ۱۴۱مهد و منزل رغم این واقعیت مسلّم است که ایالت کالیفرنیا این امر به

 ولی و هالیوود اقامت دارند.کونسیلی

ی اتحادیه«)، رندی وینگارتن، نیز در تظاهرات سخ�انی کرد و گفت که AFTیس فدراسیون معل�ن آمریکا (یر

ه� و نار معل�ن ویرجینیای غربی، اوکال طور که در کآنجلس خواهد ایستاد، ه�نملی در کنار معل�ن لس

 ۵۱۳د معل�ن باید چنین اظهاراتی را به عنوان یک هشدار در نظر بگیرند. وینگارتن (با درآم». آریزونا ایستادیم

هزار دالری)  ۴۱۴) (با درآمد NEAیس مجمع آموزش ملی (ییا رهزار دالری) و همتای او، لیلیا اسکلسن گارس

ای معل�ن و سایر آموزگاران یکا و خصم جنبش تودههای ثرومتند در آمردرصدیهر دو بخشی از نوک هرم یک

اند. فدراسیون معل�ن پایان هستند که حباب بازار بورس را تغذیه کردههای ریاضت اقتصادی بیعلیه برنامه

اند و در جایی که ها کردهآمریکا و مجمع آموزش ملی سال گذشته را رصف جلوگیری از بروز اعتصاب

ترین حالت ممکن، پیش از آنکه بتوانند با اعتصاب ملی آموزگاران همبسته در رسیعها بروز یافته اعتصاب

 اند.زده هاشوند، دست به تخریب و فرونشاندن آن

ی از جانب معل�ن اوکالند، عزم راسخ و فزاینده ٤آنجلس، در پی اعتصابات غیررسمیای در لساعرتاضات توده

متحد و  ی کارگر در رسارس ایاالتتر طبقهاین بخشی از یک جنبش گسرتدهآموزگاران برای مبارزه را اثبات کرد. 

ای، مستقل از حال، برای پیش بردن این مبارزه معل�ن باید در هر مدرسه و محلهدر سطح جهان است. با این

ی کارگر بقهتر طهای گسرتدهی آموزگاران به بخشهای مردمی را به منظور پیوند دادن مبارزهها، کمیتهاتحادیه

ی حداقل معاش و تأمین مالی کامل برای آموزش عمومی کنندهتشکیل دهند. مبارزه بر رس دستمزدهای تأمین

                                                           
٤ Wildcat strike -دهند یس اتحادیه انجام میها بدون اجازه، ح�یت یا تأیید ری: اعتصاب غیررسمی یا غیرمجاز اعتصابی است که کارگران اتحادیه

 (برگرفته از ویکیپدیا).



ی الیگارشی مالی و ای تهاجمی علیه ثروت و قدرت نهادینهی کارگر حملهتنها زمانی ممکن است که طبقه

 ترتیب دهد. خواهکورپوراتیستی و نیز علیه هر دو حزب دموکرات و جمهوری
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