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به مطالبه ای ملی تبدیل
کنیم

تحلیل هفته

تجمعات معلمان ،همبستگی با محرومان؛
دفاع از حقوق مدنی

صادق کار

در  ٩١اسفند بار دیگر هزاران معلم
و فرهنگی شاغل و بازنشستە ،در
پی یک رشتە اقدامات بی نتیجە
برای جلب نظر مسئوالن بە
مطالباتشان ،بە دعوت عدەای از
همکارانشان برای چندمین بار در
تهران و  ١٩شهر دیگر تجمع های
اعتراضی تشکیل دادند و با تاکید
مجدد و قاطعانە روی مطالبات
معوقە شان از دولت و مجلس
خواستند :تا بە مشکالت آن ها
رسیدگی کنند .قبل از انجام
تجمعات  ٩١اسفند ،و در بحبوحە
بررسی بودجە سال  ١٩در مجلس
معلمان فرصت را غنیمت شمردند و
با گردآوری طوماری با  ٩٤١هزار
امضاء ،خواستار افزایش بودجە
آموزش و پرورش و در نظر گرفتن
تبعات مالی مطالبات معلمان در
بودجە این سال شدند ،البتە دولت

و مجلس این بار همانند موارد
پیشین توجەای بە آن نکردند.
اجتماع معلمان و فرهنگیان در
شرایطی صورت گرفت کە اسماعیل
عبدی رهبر کانون صنفی معلمان
هم چنان بە دلیل فعالیت صنفی و
پیگیری همین مطالباتی کە در
تجمع های  ٩١اسفند معلمان
مطرح شد ،بە شش سال زندان
تازە محکوم شدە و در زندان بە سر
می برد و اکبر باغانی یکی دیگر از
رهبران پیگیر و مقاوم کانون در
بلوچستان دوران تبعید اش را می
گذراند.
افزون بر این ،ده ها تن از اعضای
کانون صنفی و دیگر تشکل های
مستقل معلمان بە دالیل مشابە
طی چند سال گذشتە روانە زندان و
تبعید شدەاند و یا مانند رسول

.

بداقی یکی از پیگیرترین تالش گران
حقوق معلمان پس از تحمل  ٩سال
زندان همراە با فشارهای مضاعف از
کار اخراج شدند و تعداد دیگری کە
بە دنبال اعتراضات همکاران شان و
مبادرت بە اعتصاب غذای تا پای
جان آزاد شدەاند ،با خطر بازگشت
بە زندان مواجە هستند.
از سوی دیگر دستگاە حاکم جهت
تضعیف کانون صنفی معلمان ،کە
عمال نقش یک اتحادیە سراسری را
برای معلمان پیدا کردە کوشش
وسیعی را برای زدودن این نقش و
تکە تکە کردن آن در پیش گرفت ،کە
خوشبختانە با هوشیاری معلمان و
فرهنگیان آگاە و وجود رسانەهای
اجتماعی نقش برآب شد و آن ها
توانستند اتحاد و یک پارچگی شان
را حفظ و اعتراضات شان را با
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استفادە از رسانەهای اجتماعی با
قوت و هماهنگی حول مطالباتشان
ادامە دهند.
اجتماعات اعتراضی گستردە ٩١
اسفند نشان داد کە مطالبات برحق
معلمان و فرهنگیان مانند مطالبات
کارگران عمیقا ریشە در وضعیت
ناهنجار زحمت کشان یدی و فکری
و پیامدهای مخرب سیاست های
نئولیبرالیستی دولت ها دارد و
ریشە دارتر از آنند کە مقامات
دولتی بتوانند با چشم بستن بر آن
ها و مقابلە سرکوب گرانە با تشکل
ها و اجتماعات اعتراضی ،آن ها را
از میان بردارند.
این نارضایتی عمیق را با وجود عدم
انتشار گزارش این اعتراض گستردە
مدنی و سکوت و سانسور اکثریت
قریب بە اتفاق رسانە های مجاز و
حتی رسانەهای مدعی اصالح
طلبی ،بە عینە می شد در
شعارهایی کە در تمام  ١١شهر
برگزار شد و در قطعنامە ای کە در
پایان تجمعات منتشر شد ،دید.
بە هر جهت با وجود این سکوت و
سانسور خبری ،اما خوشبختانە بە
یمن وجود و گستردگی نسبی
رسانەهای اجتماعی ،این سانسور
کە بە منظور جلوگیری از تبعات
اجتماعی و سیاسی این اعتراض
گستردە در رسانەهای سنتی و
سراسری اعمال شد ،شکستە
گردید و تا حد زیادی بازتاب پیدا کرد
و تاثیراتش را هم بە همان نسبت
خواهد گذاشت.
در پایان این تجمع ها ،قطعنامە ای
مفصل و جامع ،توسط برگزار
کنندگان منتشر شد .در این
قطعنامە عالوە بر اعالم مطالبات
فرهنگیان و دفاع از آزادی های
مدنی ،سیاست های دولت های
گذشتە و حال ،در زمینە برخورد با
تشکل های مدنی و صنفی،
آموزشی و اقتصادی مورد انتقاد قرار
گرفتە است.
.

در بخشی از قطعنامە ،تاکید می
کامل
شود":خصوصیسازی
پیشدبستانی ،فروش مدارس با
موقعیت تجاری ،استاندارد و ایمن
نبودن و فرسودگی مدارس ،تراکم
باالی دانش آموزان در هر کالس،
کاهش ساعات حضور مشاوران در
مدارس متوسطه ،اختصاص نیافتن
سرانه مناسب ،خشونت در
مدارس ،عدم توجه به نیازهای
دانش آموزان در مناطق محروم و
حاشیهای» از جمله سیاستهایی
است که «تحصیل رایگان را به
محاق برده و برای همگان دشوار
کرده است .خیل عظیم ترک
تحصیل دانش آموزان و رانده شدن
آنها به سمت خیابان و قربانی
نتیجه
آنان،
کودکی
نمودن
سیاستگزاری نادرستی است که
مبنایش پولی کردن آموزش بوده،
سیاستهایی که برخالف اصل
سی قانون اساسی ،زندگی و
زیست شرافتمندانه و منزلت
دچار
را
معلمان
اجتماعی
چالشهای جدی کرده ،وضعیت
کنونی موجب شده است که
معلمان برای امرار معاش به
شغلهای دوم و سوم روی آورند".
توجە بە آموزش رایگان و طبقاتی
شدن هر چە بیشتر حق تحصیل و
نگرانی از تبعات و پیامدهای
خصوصی سازی بخش آموزش برای
تودە کم درآمد و ضعیف هموارە در
کنار مطالبات صنفی معلمان قرار
داشتە است.
تاکید هموارە معلمان بر این مطالبە
عمومی ،در واقع نشانە تعهد
اجتماعی شان نسبت بە یک
مسئلە اساسی و مهم جامعە
است .وجود همین مطالبە و دفاع
بی شائبە از آزادی های مدنی در
قطعنامە ،حلقە های واسطی
هستند کە جنبش مزدبگیران و
جنبش مدنی را بهم پیوند می زنند
و چشم انداز نوید بخشی را هویدا

می سازد و در ادامه مدعیان
حقوق
از
طرفداری
دروغین
شهروندی و جامعە مدنی را بە
چالش می کشند.
افزایش سطح دستمزد و حقوق
شاغالن و بازنشستگان و کارگران
باالی خط فقر ،آموزش رایگان و برابر
برای کودکان ،مخالفت با خصوصی
سازی مدارس ،بهبود وضعیت
آموزشی در مدارس ،حق تشکل
صنفی سراسری و حمایت از همە
آزادی
صنفی،
های
تشکل
اسماعیل عبدی و ابطال محکومیت
کلیە فعاالن صنفی ،اختصاص بودجە
الزم برای تامین و استاندار سازی
محیط های آموزشی مطابق
استاندارهای بین المللی ،نظارت
بیشتر و حسابرسی دقیقتر بر
صندوق ذخیره فرهنگیان ،تبدیل
قراردادی،
نیروهای
وضعیت
حقالتدریسی و پیمانی به رسمی
و تأمین امنیت شغلی آنان ،تأمین
پیش
مربیان
شغلی
امنیت
دبستانی و نیروهای آموزشی
شاغل در بخش خصوصی ،پرداخت
پاداش پایان خدمت بازنشستگان به
طور کامل و بالفاصله بعد از
حقوق
پرداخت
بازنشستگی،
پیشکسوتان هماهنگ با سایر
کارکنان لشگری و کشوری ،عدم
حذف رتبه شغلی آن ها،
همسانسازی حقوق بازنشستگان
قدیم با بازنشستگان سال  ۵۹و
تخصیص بیمهای کارآمد و گسترده
متناسب با نیازهای پزشکی و
فرهنگیان
عموم
بهداشتی
مطالباتی هستند کە از دیرباز وجود
داشتە و در قطعنامە  ١۵اسفند
معلمان دوبارە مورد تاکید قرار
گرفتەاند.
شعارها و مطالبات همان هایی
است کە در زمان ریاست جمهوری
خاتمی و احمدی نژاد مطرح بودند و
بە رغم حمایت کانون صنفی
معلمان از روحانی در انتخابات
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ریاست جمهوری گذشتە هم چنان
در دولت روحانی نیز بی پاسخ
ماندەاند .دولتی های مدعی اصالح
طلبی و جامعە مدنی در زمان
خاتمی چون مایل بە تن دادن بە
مطالبات برحق معلمان نبودند ،برای
فریب اذهان عمومی تحرکات
اعتراضی معلمان را منتسب بە
جریان راست و تحریک آن ها می
کردند .در زمان احمدی نژاد کانون
صنفی معلمان متهم می شد کە
بازیچە دست اصالح طلبان است و
بهمین بهانە رهبران اصلی اش بە
زندان انداختە شدند ،در دوران
روحانی عالوە بر تداوم سیاست
های دولت های گذشتە نسبت بە
معلمان ،وزیر اطالعات سعی کرد بە
بهانە مذاکرە بر سر آزادی رهبران
زندانی کانون ،این تشکل را از
اهدافش منحرف و آن را در خدمت
اهداف دولت و نظام درآورد ،اما چون
ناکام ماندند ،رهبران کانون دوبارە بە
محاکمە کشیدە شدند و بە زندان
های طوالنی محکوم شدند .در
تمام این سال ها اصالح طلبان
حکومتی و بخش عمدە از کسانی
کە خودشان را اصالح طلبان غیر
دولتی می نامند ،و طرفداران
پروپاقرص نئولیبرالیسم اقتصادی
هستند ،بە رغم ادعای طرفداری از

حقوق شهروندی و جامعە مدنی و
بە بهانە تضعیف نکردن دولت
با
متناقض
رفتاری
روحانی،
ادعاهایی کە می کنند در قبال
اعتراضات صنفی و مدنی مسالمت
آمیز معلمان و کارگران در پیش
گرفتە و نە تنها در قبال آن ها
سکوت پیشە کردەاند ،بلکە بعضا
آشکار و پنهان نسبت بە این
اعتراضات واکنش منفی نشان دادە
و می دهند ،این رفتار متناقض عمال
در خدمت دشمنان جامعە مدنی و
حقوق شهروندی قرار می گیرد و
آنها بە خود اجازە می دهند تا
درقبال
بیشتری
سرسختی
مزدبگیران و مطالبات شان کە جزء
بدیهی ترین حقوق شهروندی و
مدنی ست در پیش گیرند .این رویە
بە همان نسبت کە بە جنبش حق
طلبانە مزدبگیران آسیب می رساند
بە آن گروە از این جریانات کە بە
راستی دل در گرو جامعە مدنی
دارند آسیب وارد می کند ،آنها را بە
بی راهە دنبالە روی بی قید و شرط
از این یا آن دولت نا متعهد بە حقوق
شهروندی و عدالت اجتماعی
سوق می دهد و در میان مدت
موجب بی اعتباری سیاسی و
اجتماعی شان می شود.

آیندەای در افق سیاسی بدست
آورند ،منطقا الزم است بە جای
سکوت و دنبالە روی از سیاست
های دولت های نا متعهد بە حقوق
مدنی و شهروندی ،بە حمایت فعال
از جنبش مزد بگیران و سایر جنبش
های مدنی اقدام کنند.

در زمان احمدی نژاد کانون
صنفی معلمان متهم می
شد کە بازیچە دست اصالح
طلبان است و به همین
بهانە رهبران اصلی اش بە
زندان فرستاده شدند ،در
دوران روحانی عالوە بر
تداوم سیاست های دولت
های گذشتە نسبت بە
معلمان ،وزیر اطالعات
سعی کرد بە بهانە مذاکرە
بر سر آزادی رهبران
زندانی کانون ،این تشکل
را از اهدافش منحرف و آن
را در خدمت اهداف دولت و
نظام درآورد

با این همە جریانات طرفدار حقوق
شهروندی و مدنی اگر بخواهند
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از تجربه دیگران

نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری
در گفتمان اجتماعی
مریم نوارز – نوامبر 2002
ترجمه :گودرز

مقایسه اتحادیه اروپا و جامعه توسعه جنوب آفریقا
مقدمه

آموزش اصلی این است که سعادت دولت-ملت ها در منطقه در نهایت تنها به صورت جمعی می تواند ،محافظت شود و ارتقاءپیدا کند.
این نیروی کلیدی و مثبتی است که اتحاد های منطقه ای را به جلو می راند.
(نیوپن)2000 ،

.

در قرن گذشته ،این باور باعث تشکیل اتحادیه های اقتصادی و سیاسی دول بسیاری در مناطق مختلف جهان گردید .در
اروپا اقدام های اولیه برای تشکیل اتحادیۀ پیمان رم به سال  ١۵91باز می گردد .اتحادیه امروزی اروپا بر اساس توافق
ماستریخت در سال  ١۵۵1-١۵۵1شکل گرفته است که می توان آن را به عنوان اتحادی از دولت-ملت ها شامل ارگان
های ذیصالح فراملیتی برای تصمیم گیری در بخش های مختلف سیاسی توصیف کرد ،که در قوای مقننۀ اروپائی با
احکام الزم االجرا برای همه و اقتدار کنترل کنندۀ دادگاه عدالت اروپا متجلی می شود.
در آفریقا ،کنفرانس هماهنگی توسعه آفریقای جنوبی ( )SADCCدر سال  ١۵91تاسیس شد ،تا وزنه ای در مقابل دوران
آپارتاید ایجاد کند .متعاقبا جامعه توسعه جنوب افریقا ( )SADCبا توافق ویندهوک در سال  ١۵۵1برمبنای  SADCCتشکیل
گردید که یک موسسه بین دولتی از میان دولت های مستقل بوجود آورد .این جامعه هدف اصلی اش توسعه اقتصادی
کشورهای جنوب آفریقاست ،اما برخالف اتحادیه اروپا مکانیزمی برای اعمال و نظارت بر پرتکل های فراملیتی ندارد.
یک مشکل بزرگ در جامعه توسعه جنوب آفریقا در طبیعت
ناهمگون کشورهای عضو آن است 9 .کشور از اعضای
این جامعه در میان کم رشدیافته ترین ( )LDCکشورها
هستند و تنها افریقای جنوبی در آستانه توسعه یافتگی
است .در اتحادیه اروپا هم در آغاز ،شکاف بین شمال و
جنوب وجود داشت و حال بعد از پیوستن کشورهای
شرق اروپا شکاف بین شرق و غرب هم بوضوح دیده می
شود .این ناهمگونی در سطح توسعه یافتگی باعث
اشکاالت عمده در ادغام و انتگراسیون اقتصادی ،لغو و
حذف موانع تجاری و هماهنگی گسترده درسیاست های
اقتصادی و امور مالی شده است .در حوزه های اجتماعی
نیز صحبت از تنزیل اجتماعی است ،به این معنی که در
برخی کشورها تأمین اجتماعی را قربانی می کنند ،تا
بتوانند با بازار های کار ارزان تر رقابت کنند .برای
پیشگیری از این روند هم در اروپای متحد و هم در جامعه
توسعه جنوب آفریقا گام هایی در جهت تنظیم سیاست
های اجتماعی برداشته شده است تا ادغام اقتصادی
همراه با ادغام سیاسی و توسعه آن صورت گیرد.
4
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در پاسخ به این تغییرات اجتماعی گسترده ،فدراسیون های اتحادیه های کارگری ملی در اروپا برای تاثیربخشی بر خط و
مشی سیاسی  -اجتماعی دست به سازمان یابی های منطقه ای زدند .اتحادیه های کارگری در جنوب آفریقا هم برای
فعال شده بودند .در نتیجه سازمان های SADCپاسخگویی به ارتقاء تصمیم گیری ها از سطح منافع ملی به جامعه
منطقه ای نوینی در سه سطح متمایز پدیدار شدند:
در سطح "بین بخشی" ( :)intersectorialدر این سطح سازمان های چتری منطقه ای شبیه به کنفدراسیون اتحادیه
های کارگری اروپایی ) (ETUCو شورای هماهنگی اتحادیه های کارگری جنوب آفریقا ) (SATUCCتشکیل شدند.
در سطح بخشی ،که فدراسیون هایی از اتحادیه های کارگری در این سطح توسعه یافتند .از آن جمله اند کمیته های
صنعتی اروپایی ) (EICمانند فدراسیون اروپایی فلزکاران و دبیرخانه های بین المللی صنایع ) (ITSمنطقه ای در جنوب
آفریقا ،مانند فدراسیون بین المللی فلزکاران.
در سطح فراملیتی کمپانی ها ،که در آن کمیته های کار برای هماهنگی در امر نمایندگی کارگران در کمپانی های
بزرگ در سراسر اروپا بوجود آمدند .در جنوب آفریقا اما این سطح از تشکل اتحادیه ها بوجود نیامده است .اخیرا یک
شورای کار افریقایی  UNIدر بانک بارکلی تاسیس شده ،ولی هنوز خیلی تازه است.
در ارتباط با این تقسیم بندی باید توجه داشت که اولین و دومین سطوح براحتی قابل تفکیک نیستند .در آفریقای جنوبی
بطور مثال همکاری نزدیکی بین  ITSو  SATUCCدر طی سال های اخیر وجود داشته است ،در حالی که در اتحادیه
اروپا  EICها عضوی از کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های کارگری اند.
این تحقیق به تحلیل و بررسی در سطح نخست (بین بخشی) معهود خواهد بود .برای شروع ،ساختار درونی ،اهداف و
مسائل  ETUCو  SATUCCدر بازبینی خالصه ای از تاریخچه آن ها تبیین خواهد شد .سپس نقش ،تاثیر و نفوذ احتمالی
تشکل های کارگری بر گفتمان اجتماعی در اتحادیه اروپا و  SADCبررسی خواهد گردید .منظور از گفتمان اجتماعی در
این تحقیق بصورت ذیل تعریف شده است:

تعامالت بین دولت ها ،تشکل های کارفرمایان و نمایندگان کارگران در امر فرمول بندی یا تحقق خط و مشی کارگری،
ً
صرفا جنبه مشورت به دولت ها را بازی
اجتماعی یا اقتصادی و  ...ترتیبات دوجانبه و سه جانبه ای که ممکن است،
کنند یا مذاکراتی را شامل شوند که به توافق حول قراردادهای جمعی و پروتکل های اجتماعی منتهی گردند که
چارچوب روابط را برای مدت مشخصی نتظیم می کنند.
این مطالعه تجدید ساختار معهود در درون جامعۀ توسعۀ جنوب افریقا را که هدف آن امتزاج بخش استخدامی و کار با
دیگر بخشها در یک "مدیریت توسعۀ اجتماعی و انسانی و برنامه های ویژه" است ،منظور نکرده است ،زیرا شکل
ساختارهای جدید هنوز روشن نسیت*.
* توضیح بولتن کارگری :مقالۀ حاضر در سال  1111نوشته شده است .عالقه مندان به نتایج تجدید ساختار گفته شده و
ارزیابی از آن می توانند به لینک زیر مراجعه کنند.
www.cmi.no/publications/788-restructuring-sadc-progress-and-problems
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دیگر کشورها

مخالفت سندیکاهای کلمبیا
با ورود این کشوربه OCDE

در جلسات متعددی که در اول اسفند  ،١1۵9در پاریس مابین سه تشکل بزرگ کارگری کلمبیا " کانون متحده کارگران،
کنفدراسیون کارگران کلمبیا و کانون همگانی کارگران" با ارگان های" سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )" (OCDE
برگزار کردند ،قاطعانه خواستار شدند که از پیوستن کلمبیا به این سازمان جلوگیری شود.
دولت فعلی کلمبیا علی رغم توصیه های سازمان جهانی کار که این کشور را از پیوستن به این سازمان منع می کند و
علی رغم شرایط بسیار دشواری که این سازمان برای ورود کلمبیا مقرر کرده است ،بازهم برای پیوستن اصرار دارد.
دولت کلمبیا هم چنان از اجرای سیاست های مترقی ،برای ایجاد بازار کار متناسب با ارزش های حقوق بشر ،آزادی
سندیکاها ،و خشونت های موجود علیه سندیکاها خودداری می کند ،این نوع برخورد در شرایطی صورت می گیرد که
در صورت پیوستن کلمبیا به "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" سندیکاهای کارگری کامال در مقابل دولت و سیاست
های ضد کارگری آن خلع سالح خواهند شد.
مجموعه تشکل های سندیکایی کلمبیا ،بر این اعتقاد هستند که اصرار دولت برای پیوستن به سازمان همکاری توسعه
اقتصادی نه در ارتباط با مصالح و منافع ملی کلمبیا نیست ،بلکه دقیقا پاسخ گویی به منافع شرکت های چندملیتی
فعال در کلمبیا و حامیان امپریالیستی آن ها است.
موضع مخالفت با ورود کلمبیا به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توسط نمایندگان سندیکاهای " کانون متحده
کارگران ،کنفدراسیون کارگران کلمبیا و کانون همگانی کارگران" در پاریس باطالع "  "OCDEرسید.
جالب توجه است که ،وزیر کار کلمبیا "کالرا لوپز" که از جانب دولت این کشور در پاریس از پیوستن کلمبیا به سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی دفاع می کرد ،دقیقا در سال گذشته نسبت به این سیاست شدیدا انتقاد داشت و می
گفت رهنمودهای "سازمان توسعه و همکاری اقتصادی" مغایر قانون اساسی کلمبیاست و دریافت آن ها می باید ما را
بتامل وا دارد و نه خوشحالی ،و هم چنان اعتقاد داشت بکار بستن دستورالعمل های" سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی" در "برنامه ملی رشد" کلمبیا ،لزوما اضافه شدن مالیات ها و صرفه جویی در بودجه های عمرانی است.
بنا بر آنچه گفته شد ،سندیکاهای کارگری الزم می دانند ،کارزار بسیار نیرومندی در سطح جهان برای ممانعت از ورود
کلمبیا به "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" براه انداخته شود ،چرا که این سازمان در خدمت قدرت های
امپریالیستی ،سیاست درهای باز تجاری و انحصارات بزرگ مالی است.
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از جهان کار

قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار – 2

نابرابری ،ناایمنی درآمدها ،روابط کار و دیالوگ اجتماعی
سازمان بین المللی کار
نوشتۀ حاضر نقش قرارداد اجتماعی بین دولت و دیگر آکتورهای بازار کار را ،در تعریف انتظارات متقابل از همدیگر برای
توزیع قدرت و منابع و به منظور نیل به عدالت اجتماعی ،زوال این قرارداد در نتیجۀ تشدید نابرابری و دیگر تحوالت در
جهان کار ،و نیز چالش های سیاستگزاری برای تجدید قرارداد اجتماعی ،به بحث می گذارد .در این شمارۀ ،بخش دوم
نوشته به شرح زیر تقدیم شما می شود :

:

 .2قرارداد اجتماعی تحت فشار فزاینده
تغییر در جهان کار مبین فرصتها و چالشهای متعددی برای شکل دادن به
قرارداد اجتماعی در قرن -1١ام است .استخدام یک عنصر اصلی ساختاری در
قرارداد اجتماعی است که به حقوق و مسئولیتهای کارگر و کارفرما ،و کار و
سرمایه شکل می بخشد و تأثیر قدرتمندی بر توزیع منابع و قدرت در جامعه
دارد.
یکی از چالشهای اساسی در برابر قرارداد اجتماعی در قرن  1١همانا سطح
باال و افزایندۀ نابرابری و ناایمنی درآمدها در بسیاری از نقاط جهان است؛
واقعیتی که علیرغم برخی پیشرفتهای حاصله در تقلیل فقر و نیز پیشرفتهای
مهم در توسعۀ انسانی ،به شمول کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران زائو و
نیز ارتقاء سطوح آموزش ،جریان دارد .به عالوه ،مردمی که با برترین اشکال
فقر مفرط مواجه اند ،بدون هر نوع حمایتی به حال خود گذاشته می شوند.
محرومیت اجتماعی ،خاصه برای گروه های آسیب پذیر ،هنوز موجب بیشترین
نگرانی است .بسیاری از کارگران و خانواده هایشان در سراسر دنیا در جدال
دائمی با درآمدهای ناچیز و متزلزل ،شرایط کاری فقرزده ،و فقدان حمایتهای
اجتماعی به سر می برند و بسیاری از آنان علیرغم کار طاقت فرسا همچنان
در فقر زندگی می کنند .یکی از عوامل سهیم در این وضع محرومیت اقتصادی
آنان ناشی از کارآمدی نازل توأم با ساختارهای توسعه نایافتۀ تولیدی است.
در بسیاری از نقاط دنیا ،اشتیاق و آرزوی جمعیت تحصیل کرده تر و ماهرتر
برای داشتن کار آبرومندانه ،در مواجهه با نرخ باالی بیکاری" ،کار گِل"
( )underdevelopmentو کار غیررسمی ،به یأس تبدیل می شود.
عالوه بر این ،قولهائی که در دهه های قبل در مورد "ترقی اجتماعی" به مردم
داده شده اند ،متحقق نشده اند .نسلهای جوانتر در بسیاری از نقاط دنیا دیگر
نمی توانند ،چنان که باید ،به استاندارد زندگی باالتری در قیاس با والدین

شان ،مطمئن باشند .در واقع،
محققان هشدار داده اند که ممکن
است جوان امروزی حکم "نسل
گمشده" ای را پیدا کند که
آرزوهایش برای دستیابی به یک
شغل آبرومندانه در اثر بحران کنونی
و رشد بیکاری به یأس تبدیل شده
است .نابرابریها در دسترسی به
مراقبتهای بهداشتی ،آموزش،
امکانات
و
مهارتها
توسعۀ
"ترقی
از
مانع
استخدامی
اجتماعی" و همزمان موجب عقب
نشاندن پیشرفتهای اقتصادی و
اجتماعی می شوند .فاکتورهای
متعددی در ایجاد این نابرابریها
سهیم اند؛ از آن جمله اند:
جنسیت ،معلولیت ،نابرابری شهر-
روستا و مهاجرت (از جائی به جای
دیگر در کشور واحد) .در عین حال
ترس از تنزل اجتماعی ،که در بین
طبقات متوسط گسترش یافته ،در
اثر رکود در دستمزدهای واقعی و
تضعیف ضمانت درآمد ،شدت گرفته
و به بار سنگینی در تلقی از برابری
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و عدالت اجتماعی تبدیل شده است.
این روندها مبین چالشهای مهمی در برابر قرارداد اجتماعی اند .کشورهای
مختلف رویکردهای بسیار متفاوتی به آنچه که توزیع عادالنۀ منابع نامید می
شود ،دارند .اما عناصر مشترکی نیز در بسیاری از جوامع وجود دارند .یکی از
این عناصر نقش فرصتهای مساوی است ،که ناظر بر مسئلۀ چگونگی تجهیز
افراد یک جامعه به ابزارهای الزم برای موفقیت ،صرف نظر از شرایط آنان
است؛ و این که شایستگان را چگونه باید پاداش داد ،و چندوچون مسئولیت
آنانی که از منابع بیشتری برخوردارند ،در تسهیم این منابع با دیگران برای نیل
به منافع عمومی کدام است؟

این واقعیت که اخیراً موضوع
نابرابری حاد در مرکز دیالوگ جهانی
قرار گرفته است ،می تواند با این
درک و دریافت پیوند زده شود که
نابرابری به جنان درجاتی رسیده
است که می تواند بنیانهای قرارداد
اجتماعی را تهدید کند .امروزه
محرومیت اقتصادی و اجتماعی،
عالوه بر عامل تشدید نارضایتی و
ناآرامی سیاسی ،بیشتر و بیشتر
به عنوان تخریب دائمی امر توسعه
از طریق رها کردن بخش قابل
توجهی از مردم جهان فهمیده می
شود.

اندیشه
جعفر عظیم زاده :

فقر و فالکت میلیون ها کارگر ؛
هیچ کارگری سر سازش ندارد

سایت اتحاد :چند روزی بیشتر برای اعالم حداقل مزد سال  1331باقی نمانده است .در نتیجه فشار اعتراضات
کارگری در طول سالهای گذشته ،امسال در کمیته ای که در وزارت کار تشکیل شده بود مبلغ دو میلیون و چهار
صد و هشتاد هزار تومان به عنوان سبد هزینه مورد توافق قرار گرفت .گذشته از چند و چون درستی یا نادرستی
مقدار این سبد و اظهار نظرهای مختلفی که حول آن صورت گرفته است ،مسئله این است که تعیین این سبد تا
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چه حد میتواند در تعیین حداقل مزد امسال برای پایان دادن به ستم معیشتی بر کارگران موثر باشد .آیا واقعا
تعیین و اعالم این سبد در راستای بر آورده شدن خواست ما کارگران در مورد افزایش حداقل مزد بر اساس سبد
هزینه خواهد بود یا داستان چیز دیگری است .اتحادیه ازاد کارگران ایران در بیانیه شماره  3خود روند تا کنونی
تعیین حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعالم کرده و خاطر نشان
کرده است این روند با هدف تحمیل حداقل مزدی مشابه سالهای گذشته صورت گرفته است .جعفر عظیم زاده
دبیر اتحادیه ازاد کارگران ایران طی گفتگوئی با سایت اتحاد ابتدا پیرامون این پرسش که چرا اتحادیه آزاد در
شرایطی که هنوز حداقل مزد تعیین نشده است پیشاپیش روند تاکنونی حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی
دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعالم کرده است ،اظهار داشت:

* حداقل از زمانی که اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال
 ١191اعالم موجودیت کرده است و ما از آن تاریخ هر
ساله در مورد حداقل مزد دست به اعتراض زده ایم
وضعیت دقیقا به همین منوالی بوده است که امسال
شاهد آن هستیم .یعنی اینکه هر ساله در چند ماه
باقی مانده به تعیین حداقل مزد ،نهادهای دست ساز
کارگری برای حفظ وجه از دست رفته خود در میان
کارگران شروع به تبلیغات رسانه ای حول حداقل مزد
کرده اند و فریاد وا معیشت کارگران را سر داده اند اما
نماینده های همین نهادها در لحظه تعیین حداقل مزد
امضای خود را پای دستمزد چندین برابر زیر خط فقر
گذاشته اند .به همین دلیل ما این نهادها را در فقر و
فالکتی که امروزه بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است
مسئول و شریک دولت و صاحبان سرمایه می دانیم.
به نظر ما امسال نیز خارج از قاعده سالهای گذشته
نیست و این نهادها همسو با دولت و کارفرمایان ،با
اعالم رقم دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان و
مانور بر روی آن ،در پی به سر انجام رساندن آن کار
دیگری هستند که نهایتا در شورایعالی کار بر علیه
زندگی و معیشت طبقه کارگر به پیش خواهد رفت .این
را طی روزهای آینده خواهیم دید و خواهیم دید که این
نگاه و پیش بینی چقدر درست است .البته در رابطه با
نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوما بر سر افراد
حاضر در این تشکلها به عنوان یک فرد نیست بلکه بحث
بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکلها و نهادهای
دست ساز کارگری است که همسو با دولت و
کارفرمایان و ابزار دست آنها برای پیشبرد غارت و چپاول
بیش از پیش دسترنج ما کارگران هستند .وگرنه ممکن
است در میان نماینده هایی که از سوی این نهادهای
دست ساز به شورایعالی کار میروند افرادی هم باشند
که اوال حاضر به قرار گرفتن در موقعیت امضای حداقل
مزد خفت بار نباشند و دوما اینکه به عنوان یک فرد در
صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی ،در
مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند

و

حاضر

به

امضای

مزدی

ناعادالنه

نشوند.

ایشان ادامه داد :ببینید ضرب المثلی است که می گوید:
فالنی االغ نخریده (منظورش این است که اینقدر فقیر
.است که نمیتواند االغ بخرد) آخورش را می سازد
داستان امسال تعیین سبد هزینه و رقص و پایکوبی
نهادهای دست ساز کارگری بر روی آن نیز به همین
مثال می ماند .هنوز نه دولت و نه کارفرمایان ،هیچیک
اجرای ماده  1١قانون کار و سبد هزینه را به عنوان
معیاری برای تعیین حداقل مزد قبول ننموده و صراحتا هم
اعالم کرده اند که فقط درصد ناچیزی به مزد کارگران
اضافه خواهند کرد .آنوقت این آقایان یکماه در اطاقهای
گرم و نرم وزارت کار می نشینند سبد هزینه تعیین
میکنند و تالش میکنند آنرا به عنوان یک پیروزی و
بزرگترین موفقیت کارگران در سالجاری به خورد ما
البته که ما مخالف تعیین سبد هزینه و .کارگران بدهند
اعالم رقم نیستیم اما تعیین سبد هزینه و اعالم رقم را
به عنوان یک پیروزی به خورد کارگران دادن و رقص و
پایکوبی حول آن عوامفریبی است .اینان اصل قضیه را که
قبوالندن معیار سبد هزینه به دولت و کارفرمایان برای
تعیین حداقل مزد است به کناری گذاشته اند و از آنطرف
نیز میدانند که دولت و کارفرمایان بر اساس سبد هزینه
در شورایعالی کار پای میز مذاکره نخواهند نشست.
آنوقت سبد هزینه تهیه میکنند و میگویند پیروز شدیم و
به موازات این رجز خوانی در مورد پیروزی ،بطور مداوم
تاکید میکنند که مقدار اعالم شده در سبد هزینه چندان
قابل تحقق نیست تا زمینه الزم را برای انجام آن کار دیگر
و تحمیل حداقل مزدی خفت بار برای سال آینده فراهم
نمایند .اگر این از نظر شما عوامفریبی نیست پس
چیست .جعفر عظیم زاده در اینمورد که به نظر شما
سبد هزینه اعالم شده چقدر با سبد هزینه واقعی یک
خانوار کارگری خوانایی دارد گفت :راستش به نظر من در
این رابطه نیاز به توضیح چندانی نیست چرا که اوال این
مسئله اولویت اول ما نیست ،اولویت اول ما همانطور که
تاکید کردم وادار کردن دولت و کارفرمایان به تمیکن به
اجرای بی کم و کاست ماده  1١قانون کار و معیار سبد
هزینه در تعیین حداقل مزد است اگر اینکار انجام پذیرد
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آنوقت است که میشود و باید در مورد میزان سبد هزینه
به تهیه اسناد و مدارک برای قبوالندن سبد هزینه مورد
نظر کارگران پرداخت .دوما ،در مورد مقدار اعالم شده نیز
باید بگویم باز هم با توجه به اینکه همه چیز مثل روز
برای همگان و حتی نهادهای دست ساز کارگری روشن
است چندان نیازی به استدالل و تاکید بر اینکه سبد
هزینهباالی چهار میلیون تومان است نمی باشد چرا که
خود اینان نیز آشکارا و با صراحت تمام اذعان کرده اند
سبد هزینه دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومانی
با "حذف بسیاری از اقالم زندگی و با در نظر داشت پایین
ترین سطح قیمتها در بازار بسته شده و با واقعیت های
عینی معیشت تطابق صددرصدی ندارد" .اما من تعجبم
از کسانی است که در مقام استاد دانشگاه و با چهره
ای مزین به حمایت از کارگران اعالم کرده است" :مبلغ
دو میلیون و چهار صد هشتاد هزار تومان به عنوان سبد
هزینه مبنایی علمی دارد" .به نظر من اینگونه نظریه
پردازیها نه تنها کاسه داغتر از آش شدن برای تامین
منافع دولت و صاحبان سرمایه است بلکه پشت کردن به
مبانی علمی در مورد هزینه معیشت یک خانوار کارگری
و استانداردهای جهانی مراکز علمی در این مورد است.

وی در پایان افزود :چه دولت و نهادهای دست ساز
کارگری و چه آنانی که در کنار آنها خواسته و ناخواسته
در روند عوام فریبانه تعیین و تحمیل حداقل مزدی خفت
بار بر طبقه کارگر ایران شرکت دارند باید بدانند که اوال،
امروزه آش چنان شور است و فقر و فالکت در چنان
ابعادی زندگی و معیشت میلیونها کارگر را در خود فرو
برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و
انشاءهللا درست میشود" را ندارد و دوما اینکه" ،وعید و
اینان دست کم گرفتن شعور و آگاهی کارگران ایران را
باید برای همیشه فراموش کنند و بدانند که دیگر دنیا،
دنیای پنجاه سال یا حتی ده سال پیش نیست .امروز
عصر ،عصر انفجار اطالعات و اشراف انسانها بر هر آن
چیزی است که در زندگی اجتماعی بشر جاری است لذا
من به نوبه خود از همه کسانی که دلشان از فقر و
فالکتی که بر ما کارگران تحمیل شده است بدرد میاید
میخواهم تا خود را از پروژه عوام فریبانه دولت و نهادهای
دست ساز کارگری در تعیین حداقل مزد سال  ۵1به
کناری بکشند و اگر توانی دارند آنرا در خدمت وادار کردن
دولت به تمکین به اجرای بی کم و کاست ماده  1١قانون
کار و معیار سبد هزینه در تعیین حداقل مزد قرار بدهند.

ترجمه منتخب

سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض
کانون مدافعان حقوق کارگر
هاله صفرزاده

مقدمه

تجربه زنان کارگر کره جنوبی

.

مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اولیه و انسانی چنان با زندگی روزمره آنان در هم آمیخته است که به سختی میتوان
مرزی میان مبارزه و زندگی آنان مشخص کرد .در سراسر دنیا ،زنان مجبورند از یک سو با استثمار شدید در محیط کار مقابله
کنند و از سوی دیگر باید در جامعه و خانواده تحت عنوان زن با محدودیتهای بیشماری که با آن روبرو هستند ،مقابله کنند و
در ابعاد مختلف به مبارزه بپردازند و حتا در عرصه مبارزاتی نیز مجبورند کلیشه های مردساالرانه را در هم بشکنند و
تواناییهای خود را به اثبات برسانند .در این مسیر زنان سر ایستادن ندارند و به رغم تمام دشواریها لحظهای از
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تالش دست برنداشته و نخواهند داشت .تجربیات زنان در نقاط مختلف جهان گواه این مدعاست .در این مختصر مروری
خواهیم داشت به تالشهای زنان کارگر در کره جنوبی .زنانی که تالششان در چهار دهه اخیر دستآوردهای بسیاری برای
آنان به ارمغان آورده است .تغییرات سریع و پیچیده تکنولوژی در جامعه کره و در ادامه آن ،موفقیت جنبش کارگری کره در
این دوره را باید مدیون فعالیت زنان کارگری دانست که در همه جبهه ها در حال نبرد هستند.
کره جنوبی به عنوان الگویی برای توسعه معرفی میشود“ :غول اقتصادی آسیای جنوب شرقی” ،کشوری عقب مانده که
تحت نظام سرمایه داری با جهشی بزرگ پیشرفتهای زیادی داشته و به قطب صنعتی تبدیل شده است .بسیاری از کاالهای
الکترونیکی و لوازم خانگی و اتومبیل ،ساخت کشور کره است .چنین رشد سریع صنعتی شتابانی که سود سرشاری را
نصیب سرمایه های خارجی کرده است ،بدون نیروی کار ارزان و استثمار شدید امکانپذیر نیست .زنان به عنوان نیمی از
جامعه کره بخش بزرگی از این نیروی کار ارزان را در اختیار سرمایه داران قرار میدهند .زنانی که تا آن زمان از کمترین حق و
حقوق برخوردار بودند .
شدت استثمار و بی حقوقی همواره اعتراضات شدیدی را به دنبال دارد .پس الزم بود در کنار تغییرات صنعتی و اقتصادی،
اصول “دموکراسی و فضای باز دموکراتیک سرمایه داری” در کشور حاکم شود .تغییرات و رفرمهای بسیاری از طرف
حکومت کره جنوبی ایجاد شد و به لحاظ قانونی ،زنان کره جنوبی در برخی عرصه ها به برابریهای جنسیتی دست یافتند1 .
اما به رغم این تغییرات ،رویای جامعه ی صنعتی دموکراتیک برای زنان چیزی جز فشار و استثمار مضاعف را به ارمغان
نیاورد .در این میان زنان کارگر کره از شرایط پیش آمده به خوبی استفاده کرده و تشکلهای خود را بوجود آوردند .تالشها،
مقاومتها و مبارزات زنان کره جنوبی برای دستیابی به حقوق واقعیشان نشان میدهد که تغییر بنیادین شرایط زنان نیاز به
مبارزات بی وقفه دارد .
جنبش زنان کارگر کره ،سرمایه و فرهنگ مردساالرانه را به چالش کشیده و توانسته است فرهنگ مبارزاتی جامعه کره
جنوبی را تغییر دهد .زنانی که تا دو دهه پیش بخشی از مایملک مردان به حساب می آمدند امروز خودشان توانسته اند به
رهبران مبارزات کارگری تبدیل شوند و در مبارزات معلمان کره و دیگر بخشها تاثیر به سزایی داشته باشند .حتی نهادهای
مستقل زنان کارگر در آسیا که خارج از محیط آکادمیک و دانشگاهی ،به امر سازماندهی واقعی جنبش زنان مشغولند ،از
تجربه مبارزات زنان کره استفاده میکنند ،مانند “شبکه زنان کارگر آسیا” 2که از این مبارزات بسیار آموخته است و آن را به
کار میبرد .در این مجموعه نگاهی خواهیم داشت به روند این تغییرات در زندگی زنان کره جنوبی و مبارزات آنان را به
خصوص در جنبش کارگری و تا آنجایی که اسناد اجازه میدهد ،مورد موشکافی و بررسی بیشتر قرار میدهیم.
.

.

***
کره یکی از عقب مانده ترین
کشورهای آسیا بدون منابع طبیعی
و انرژی است که در سالهای خاتمه
جنگ جهانی دوم و ظرف کمتر از
یک ساعت مذاکره بین شوروی و
امریکا به دو قسمت شمالی و
جنوبی تقسیم شد و پس از جنگ
کره (١۵۹1تا  )۹1این تقسیم بندی
باقی ماند .هنوز هم کره جنوبی
مهمترین پایگاه نظامی امریکا در
است.
خاورمیانه
منطقه
بعد از جنگ ،سرمایه گذاری امریکا
و سایر کشورهای سرمایهداری در
کره جنوبی آغاز شد .کمکهایی
تحت نام سازمان ملل (یعنی
امریکا) از سال  ١۵۹1به کره آغاز
شد که گاه تا یک سوم بودجه خود
کشور کره بوده است .این کمکها تا
سال  ١۵۵9ادامه داشت1 .
شرکتهای بزرگ صنعتی یکی پس
از دیگری تاسیس میشدند .غولهای
بزرگی نظیر سامسونگ ،ال جی،

هیوندا و … .شروع به کار کردند.
تولید انواع کاالها به منظور صادرات
به شدت گسترش مییافت.
کارخانجات کره برای تولید بیشتر
نیاز به کارگر داشتند و زنان به بازار
کار روانه شدند .هر چند شرکتها
بیشتر زنان مجرد را به استخدام در
آوردند .برای سالهای طوالنی
مطابق با سنن کنفسیوسی خانه
نشینی زنان در کره جنوبی امری
طبیعی و عادی به شمار میرفت.
ضرب المثل “مردها محترمند و زنها
مورد تمسخر” نوع نگاه به زنان را به
خوبی نشان میدهد .این سنت که
وظیفه زن خدمت به مرد ،به دنیا
آوردن و تربیت کودک است ،آن
چنان ریشه دار بود که اشتغال زنان
امری موقت محسوب شده و زنان
مجرد شاغل به محض ازدواج به
طور اتوماتیک از کار اخراج میشدند.
۴
از سال  ١۵۴9تا سال ١۵91

دیکتاتوریهای نظامی بر کشور حاکم
بود .از این سال مبارزات دانشجویی
و مردمی در کشور اوج گرفت .در
سال  ١۵91به واسطه تداوم این
مبارزات ،مردم توانستند با برگزاری
انتخابات بخشی از خواسته
هایشان را به حاکمان تحمیل و
نظامیان را مجبور به کناره گیری
نمایند و فضای دموکراتیک نسبی
شد.
حاکم
کشور
در
در این راستا نیاز به قوانین حس
میشد .پس از سرنگونی رژیم
پدرساالر شاهنشاهی و تاسیس
حکومت جمهوری در سال ،١۵۴9
در قانون اساسی کره برابری مردان
و زنان در زمین اشتغال و آموزش به
رسمیت شناخته شد ،اما فرهنگ
پدرساالری همچنان در همه ارکان
جامعه حاکم بود و شرایط زنان تغییر
چندانی نکرد .قوانین خانواده بر
اساس
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سنت
مردساالرانه
آموزشهای
کنفوسیوس در تمامی عرصههای
زندگی خصوصی دست مردان را
برای هر نوع خشونت و اذیت و آزار
باز گذاشته بود .از جمله قوانین
مربوط به ازدواج ،طالق ،حق
حضانت فرزندان و ارثیه۹ .مطابق با
قانون اساسی کره ( )١۵۹۴قانونی
که به قانون هوجو )(HOJU Law
معروف است مردان سرپرست خانه
محسوب میشدند و بعد از مرگ
پدر ،پسر بزرگ سرپرستی خانواده
را به عهده میگرفت .دختر خانواده
با ازدواج نام فامیل اش حذف شده
و به نام شوهر خود خوانده میشد.
مبارزات زنان برای به رسمیت
شناختن حقوق شهروندیشان در
دهه  ۰1میالدی آغاز شد و تحت
تاثیر این مبارزات در سال ١۵91
شد۰.
لغو
بوجو
قانون
دهه هفتاد میالدی ،قشر بزرگی از
زنان در کارخانه ها شروع به کار
کردند .بسیاری از این زنان برای
اولین بار بود که خارج از خانه کار
میکردند .این زنان همزمان برای به
رسمیت شناختن حقوقشان ،باید
هم با جامعه سنتی در خانه و هم
با همکاران مرد و مدیریت مردانه در
محیط کار مبارزه میکردند .آنها با
مردانی طرف بودند که زن را تنها در
مجموعه “خانواده” به رسمیت
میشناختند .زنانی که جامعه
استبدادی – مردساالرانه دوران
جنگ سرد ،آنان را به عنوان مادر و
سرباز میشناخت .این نیروهای کار
جدید با دستمزدهای کم به کار
گرفته میشدند ،از حمایتهای
قانونی بی بهره بودند ،میزان
بیکاری در میان آنان بیشتر از مردان
بود .حقوق زنان تا سال  91نصف
حقوق مردان بود .هنوز هم فقط
۴۹درصد زنان در کره کار میکنند ،در
صورتی که  11درصد مردان در
محیط کار حضور دارند 1 .برای
کاهش تبعات این استثمار شدید،
ضروری بود که رفرمهایی انجام
شود .برخی از اصالحات قانونی و

رفرمهای حکومتی در زمینه مسایل
از:
عبارتند
زنان
 1۹مرکز همیاری زنان تاسیس
شد.
در سال  91قانون دستمزد تغییر
کرد.
در سال  ١۵۵1زنان توانستند در
انتخابات سیاسی شرکت کنند.
در سال  ١۵۵۵قانون جلوگیری از
تبعیض جنسی در محیط کار تصویب
شد .اما هنوز هم کره از لحاظ
برابری زن و مرد در ردیف  ۰١جهان
قرار دارد .تا سال  1111تنها ۵ ۹٫
درصد زنان در پارلمان حضور
9
داشتند.
در دوران اخیر زنان حق گرفتن
بخشی از حقوق بازنشستگی
همسران خود را پیدا کرده اند آن
هم مشروط به این است که پنج
سال از ازدواج آنها گذشته باشد .
زنان میتوانند تقاضای بیمه کنند و
برای حق زایمان در بیمارستان کارت
کار،
محیطهای
در
بگیرند.
کودکستان دایر و پرداخت حقوق
نگه داری از کودکان به رسمیت
است.
شده
شناخته
دولت کنوانسیون مربوط به
پرداخت دستمزد دوران زایمان
سازمان جهانی کار را امضا کرده
۵
است.
در حال حاضر دولت کره جنوبی در
حال تدوین پیشنویس قانونی برای
اولویت دادن به زنان کارآفرین در
برنامه های حمایت از بنگاههای
کوچک و متوسط است .براساس
این قانون ،برنامه های مختلفی
شامل حمایتهای مالی و غیرمالی
برای تشویق زنان کارآفرین جهت
تاسیس بنگاههای کوچک و متوسط
است١1.
شده
پیشبینی
به رغم این اصالحات در گزارش
شکاف جهانی جنسیتی سال
 11١1که به سنجش شکاف
اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی و
معیارهای سالمتمحور میان زنان و
مردان میپردازد ،کره جنوبی در رده
 ١١١و پایینتر از ژاپن (با رتبه ) ١1۹

قرار دارد .کره جنوبی در سال 111۰
از نظر رتبه جایگاه بهتری داشت و
در جایگاه  ۵1قرار داشت١١.
قطبهای صنعتی زیادی در این
سالها در نقاط مختلف کره جنوبی
ایجاد شده است که نیروی کار
بسیاری را به خود جذب کرده
است .یکی از این قطبهای صنعتی
در پوسان قرار دارد که در سال
 1119از صادرات کاالهای این
منطقه ،فقط 1۵میلیارد دالر سود
نصیب شرکتها شده است.
واحدهای صنعتی بزرگ به عنوان
“کالن مجتمع”ها معروفند و تقریبا
همه موسسه های کوچک و
متوسط وابسته به آن هستند .زیرا
بخشهای مختلفی را شامل
میشوند ،بخشهایی که بعضا برای
زندگی کارگرانشان بوجود آمده اند.
پارک جی سونگ ،پژوهشگر”بنیاد
کار کره )” (Korean Labor Institute
**در این باره چنین میگوید:
«در کره جنوبی شما در یک
زایشگاه متعلق به یک “کالن
مجتمع” به دنیا میآیید ،به مدرسه
یک “کالن مجتمع” میروید ،از یک
“کالن مجتمع” حقوق میگیرید ،در
آپارتمان یک “کالن مجتمع” سکونت
دارید ،کارت اعتباری “کالن مجتمع”
را دارید و حتی تفریحات و
خریدهایتان توسط یک “کالن
میشوند».
تامین
مجتمع”
از معروفترین این کالن مجتمعها
میتوان به سامسونگ و ال جی
اشاره کرد .سامسونگ در گستره
ی وسیعی مشغول فعالیت است،
از کشتی سازی تا [مراکز] هسته
ای ،از صنایع سنگین تا ساخت و
ساز ،از پارکهای تفریحات تا
تسلیحات ،از صنایع الکترونیکی تا
توزیع گسترده و خرد مانند
نانواییهای محلی ،در بخش بیمه یا
حتی بنیادهای پژوهشی .رویای
بسیاری از دختران جوان ،کار کردن
در شرکت سامسونگ است .سطح
حقوقها در آن نسبتا باال است:
معادل  1111یورو در ماه ،که در
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مقایسه حداقل دستمزد از ۰11
یورو برای مبتدیان رقم هنگفتی
است البته برای روزانه  ١1ساعت
کار و شش روز در هفته ،به عالوه
مشارکت در فعالیتهای نیکوکارانه
شرکت (برای باال بردن روحیه
همبستگی) .یکی از کارگران
سامسونگ وضعیت کارگران را
میکند:
توصیف
چنین
«در سامسونگ از خواب بیدار
میشویم ،در سامسونگ میخوریم،
در سامسونگ کار میکنیم ،در
سامسونگ مراوده میکنیم و در
میخوابیم».
سامسونگ
کارکنان جدید سامسونگ توسط
کارکنان قبلی و از میان دانشجویان
کالجها انتخاب میشوند .رقابت برای
انتخاب شدن بسیار زیاد است ،زیرا
داوطلبان بیشتر از تعدادی است که
میکند.
استخدام
سامسونگ
محیطهای کار ظاهرا بهداشتی و
استاندارد به نظر میرسد .کار با
کاله و لباسهای سفید شبیه
فضانوردان باید انجام شود .آرایش
ممنوع است .ساعات کار زیاد،
سرعت کار باال ،کار با مواد
گازهای
آلوده،
و
شیمیایی
خطرناک ،قرار گرفتن در حوزه های
بخشهای
…
الکترومغناطیس
کوچکی از دشواریهای کار در
سامسونگ
شرکت
واحدهای
است .بیشتر کارگران بیش از ۹
سال نمیتوانند در این کار دوام
بیاورند .پس از آن ،یا کار ساده تری
مییابند (البته با حقوق کمتر) یا نزد
پدر و مادر خود باز میگردند و ازدواج
میکنند .برخی نیز بر اثر آلودگیهای
محیط کار میمیرند .پیگیریهای
کردن
محکوم
برای
حقوقی
سامسونگ در رابطه با کوتاهی در
باره سالمت کارگران هنوز به نتیجه
نرسیده است .آنها به بهانه “اسرار
تولید” فهرست دقیق مواد

را
شده
استفاده
شیمیایی
نمیدهند .یکی از وکالیی که مرگ
ناشی از سرطان دختر جوان 11
سالهای را پیگیری میکند با کمک
انجمن «هواداران سالمت و حقوق
مردم در صنعت نیمه هادیها »١9١ ،
تن از کارکنان پیشین سامسونگ را
شناسایی کرده است که به
بیماریهای مختلف (سرطان خون،
سرطان سینه و اسکلروز چندگانه یا
ام اس) در فاصله سالهای  1111تا
ماه مه  11١1مبتال بوده اند .وزارت
اشتغال بازرسی ویژه ای انجام داده
و بیش از  1111مورد تخطی از
حقوق و امنیت کار یافته است.
مدیریت وعده داده که چاره
اندیشی کند … اما راههای نفوذ
سامسونگ برای مختومه اعالم
کردن چنین پرونده هایی بسیار
١1
است.
کارخانه ال جی (یکی دیگر از این
کالن مجتمعها) در منطقه پوسان
قرار دارد .کارخانهای در دو بخش،
یکی با مساحت حدود 1۵1هزار
مترمربع ،خط تولید مایکروویو و
یخچال فریزر و دومی با مساحت
حدود 191هزار مترمربع مجهز به
چهار خط تولید مختلف برای ساخت
انواع ماشین لباسشویی ،سیستم
تهویه هوا ،جاروبرقی و ماشین
ظرفشویی است .بسیاری از ده
هزار کارگر کارخانه های ال جی،
زنان و دختران جوان هستند .در
خطوط تولید این واحدها نیز سرعت
کار بسیار زیاد است .مثال زمان
تولید یک عدد ماشین لباسشویی
 ۹/9ثانیه است( .از اولین گام تا
زمانی که ماشین لباسشویی
بسته بندی شود) میتوان تصور کرد
که برای دستیابی به چنین
رکوردی ،کارگران چگونه باید کار
کنند .هر چند بیشتر کارهای مربوط
به جابه جاییها توسط رباتها انجام

میشود اما کارگران زن تمامی
کارهای ظریف را انجام میدهند.
کارگران کره ای ساالنه به طور
متوسط  1١11ساعت کار میکنند،
تقریبا بیشتر از هر کشور صنعتی
پیشرفته در دنیا( .این میزان در
آلمان  ١111ساعت است ).زیاد
بودن ساعت کار در کره به جز فشار
بسیار زیاد روی زندگی کارگران،
جنبه های منفی دیگری هم دارد.
مثال به همین دلیل ،نیمی از فارغ
التحصیالن کره ای نمیتوانند کار
تمام وقت پیدا کنند ،به خصوص
زنان .بیشتر آنان خانه نشین
هستند و درصد اشتغال به کار زنان
بین  1۴تا  1۹سال فقط  ۰1درصد
حکومتی
تبلیغات
است١1.
“فداکاری” و “کار زیاد” را تحت
عنوان ِ”راهی برای دست یابی به
قله های پیشرفت کشور” ترویج
میکند و دختران و پسران جوان،
“فرزندان کارخانه ” نامیده میشوند.
“دولت نیروی کار کارگران زن را با
ایجاد یک هویت مدرن از “دختران
وظیفه شناسی” به کار گرفت که
نقش خود را در پروژه های نوسازی
کشور به عنوان “ستونهای صادرات”
به خوبی انجام دهند …  .بازتولید
سنتهای مردساالرانه و همچنین
وضعیت جنگ سرد ،انحصارگرایی
دولت را در استفاده از نیروی کار
ارزان کارگران زن کارخانه تسهیل
میکرد .نظامیگری در ترکیب با
ساختار اجتماعیای که نیازهای
خانواده را مهمتر از نیازهای تک تک
میداند،
خانواده
آن
افراد
) (familialismاز این تبلیغات برای
شکل دادن به تصویری از کارگران
زن کارخانه به عنوان “سربازان” و
همچنین “دختران کارخانه” استفاده
کرد و دولت به فرمانده و رئیس
“ملت پادگان” تبدیل شد…
واقعیت این است که اصطالحاتی
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نظیر “ستون صادرات” و “دختران
وظیفه شناس ”توسط دولت اختراع
شد تا زندگی عمومی و خصوصی
کارگران زن را کنترل کند و به منظور
ایجاد یک نیروی کار مطیع و سخت
کوش ،نظم و انضباطی در آنها
بوجود بیاورد .از یک طرف ،دولت با
ستایش از فداکاری کارگران ،ذهن
آنان را به گونه ای کنترل کرده که
گویا آنها داوطلبانه برای رفاه ملت
سختیها را تحمل میکنند؛ از طرف
دیگر در همان زمان ،هر گونه
انحراف از این واقعیت رسمی به
عنوان “تهدید علیه امنیت ملی”
مجازات میشد١۴ .
با ساعات کار طوالنی که مردان
زمان چندانی برای در خانه بودن
ندارند ،بخش بزرگی از کارهای
خانه نیز همیشه به دوش زنان بوده
است .در این سالها که زنان کره
جنوبی دیگر حضور در فضاهای
اجتماعی و اقتصادی را به خانه
نشستن
و خانه داری ترجیح میدادند و
سرمایه داران و کارفرمایان نیز این
زنان را به عنوان نیروی کار ارزان
میخواستند ،زندگی روزمره ،وظایف
خانه داری و فرزندپروری همراه با
کار شدید و با ساعات طوالنی و
دستمزد کم ،شرایط ویژه ای را
برای آنان بوجود آورده بود.
در دهه هفتاد ۹1درصد نیروی کار
موسسات اقتصادی را زنان تشکیل
میداد .این موسسات سعی
میکردند تا زنان مجرد را استخدام
کنند؛ بسیاری از آنان زنان مهاجر
بودند ١۹ .در این زمان زنان ۹۴درصد
حقوق مردان را دریافت میکردند .
زنان مطابق همه کشورهای دیگر
در صف اول اخراجها قرار داشتند.
بیکاری گسترده در میان زنان
تحصیل کرده جویای کار آنان را وادار

میکرد که کارهای پاره وقت و نیمه
بپذیرند.
را
وقت
نوعی جداسازی جنسیتی هم در
کار وجود داشت .زنان مجبور بودند
در رشته های غیرفنی مانند خط
تولید و مونتاژ فعال شوند .از
جداسازی محیط کار زنان و مردان
بیشترین سود را “چبولی”ها
(شرکتهای متعلق به چند خانواده
بزرگ و سرمایه دار) میبرند؛ این
کمتری
مالیات
هم
شرکتها
میپرداختند و هم از قبل حقوق
پایین زنان ،سود بیشتری میبردند و
هم از این مساله منتفع میشدند
که زنان به خاطر نوع شغلشان که
نیاز به مهارت نداشت ،عضو
سندیکا به حساب نمیآمدند .در
زمان بحران اقتصادی سال ،١۵۵1
این زنان به رغم آنکه در بخشهایی
توانستند عضو اتحادیه شوند ،حتی
در خود سندیکا نیز مورد حمایت
واقع نشدند .در سال ،١۵۵1
شرکت ماشین سازی هیوندا
دست به تعدیل گسترده نیروی کار
زد و  111نفر از کارگران اخراجی زن
بودند .بانک نانگویایاپ  ۰99زن
شاغل را اخراج کرد .اما سندیکاها
به بهانه اینکه مردان نیز دارند از کار
بیکار میشوند ،فعالیت جدی در
خصوص این زنان انجام ندادند١۰ .
به این ترتیب شدت استثمار و بی
حقوقی ،زنان کارگر را درکره جنوبی
به میدان مبارزه متشکل کشاند .هر
چند فرهنگ سنتی کره جنوبی
شرکت زنان در تظاهرات و
اعتراضات کارگری را امری پسندیده
تلقی نمیکرد .این مبارزات از اواسط
دهه هفتاد به بعد با اصالحات
سیاسی در جامعه کره همزمان
شد .حضور آنان در اتحادیه های
کارگری به آسانی صورت نگرفت.
فضای مردانه ی این اتحادیه ها
یکی دیگر از حوزه هایی بود که زنان

برای حضور در آن میبایست با
سنتها و فرهنگ مردساالری
بجنگند.
پیوند جنبش دانشجویی و جنبش
زنان با جنبش کارگری در دهه 91
میالدی مسیر را برای این زنان
تسهیل کرد .در این دهه بسیاری از
دانشجویان مجبور بودند برای تامین
هزینه هایشان کار کنند و بسیاری
از کارگران نیز مجبور به گذراندن
دوره های فنی بودند .به این ترتیب
قشر “دانشجو –کارگر” بوجود آمد
که از سردمداران و پیشروان
اعتراضات کارگری بودند .موج اول
“جنبش
یا
زنان”
“جنبش
دانشجویی زنان” اولین همکاری
اش را با “آکادمی مسیحیت” در
سال  ١1۹1ش ١۵11/م شروع کرد.
چنانچه در کارخانه ای که زنان کارگر
در آن کار میکردند ،اعتصابی صورت
میگرفت ،این نهاد با حمایت “انجمن
زنان کلیساها” به صورت یکپارچه
فراخوان تحریم محصوالت آن کارخانه
را میداد .در ادامه ،کلیساها تصویب
کردند که کالسهای آموزشی برای
نمایندگان میانی جنبش کارگری
زنان بوجود بیاورند که در این
کالسها زنان ِکارگر بخش صنعتی و
کارگری
آموزشهای
کشاورزی
ببینند .این کالسهای آموزشی تا
دارد.
وجود
امروز
اولین بار بحث ارتباط جنبش زنان با
جنبشهای
بخشهای
سایر
اجتماعی در اواخر دهه ۹1
شمسی (11میالدی) در کره شکل
گرفت .جنبش زنان خود را در مبارزه
و خواستهای دمکراتیک ،هم ذات
جنبش کارگری میدانست اما فضای
مردانه جنبش کارگری نمیگذاشت
خواست زنان کارگر جوان شنیده
سال
در
شود.
١1۰1ش١۵91/میالدی “جنبش
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زنان پیشرو ” (the Progressive
)Korean Women’s movment
در کره شکل گرفت .این جنبش
متشکل از دانشجویان ،فعاالن
کارگری و دانشگاهیان بود .فعاالن
“جنبش زنان پیشرو” خواهان برابری
حقوق زنان شدند و با جدایی خود
از ایدئولوژی ملی گرایانه به مقابله
با دیکتاتوری نظامی پرداختند .موج
دوم جنبش زنان در سال ١111
ش ١۵۵9/م شروع شد ،زمانی که
دیگر
کارگری
زنان
جنبش
نمیخواست تنها به صورت جنبش
زنان در مبارزات شرکت کند؛ آنان با
حفظ استقالل و خودگردانی ،خود را
بخشی از جنبش مبارزاتی کارگری
میدانستند .جنبش دانشجویی زنان
کارگر در دهه  ۰1ش 91 /م کمپین
وسیعی در رابطه با شکنجه و آزار
جنسی در دانشگاه و محیطهای
اجتماعی به راه انداخت .این کمپین
به این منجر شد که در سال
١1۰1ش  ١۵9۴ /م ،برای اولین بار،
این آزارها به عنوان جرم در
دادگاهها قابل رسیدگی شد .در
تظاهرات و اعتراضها پلیس اقدام به
دستگیری دانشجویان میکرد .در این
مبارزات فعاالن زن دانشجو هم زمان
با  ١۰۰وکیل همکاری کردند تا
تمامی زندانیان زن آزاد شدند و
افراد پلیسی که زنان و دختران را
مورد آزار جنسی قرار داده بودند،
نیز دستگیر شدند .در این دوره در
دانشگاه،
آکادمیک
فضای
و
فمینیستها
مارکسیست
سوسیال فمینستها بر “جنبش زنان
پیشرو” حاکم بودند ،هر چند
درگیریهای خاص خودشان را هم
داشتند.
در چنین شرایطی زنان کارگر با
تالشی خستگی ناپذیر در یک روند
ده تا بیست ساله توانستند
تشکلهای مستقل زنان کارگر را پایه
گذاری کنند .بررسیهای بسیار

صورت گرفته تا نشان دهد که
چگونه زنان کارگر در دهه هفتاد
میالدی یک تغییر اساسی در عمل
روزمره خود داشتند و توانستند در
دهه هشتاد بنیاد تشکل مستقل
کارگری زنان را پایه گذاری کنند١1 .
زنان در جنبش اتحادیه های کارگری
کره در دهه  ١۵11نقش برجستهای
داشتند .زنان کارگر جوان در این
دهه به طور عمده در صنایع سبک
صادراتی مانند نساجی ،پوشاک،
لباس ،کفش و کاله گیس مشغول
به کار بودند .آنها از طریق اتحادیه
های کارگری در برابر رفتار
غیرانسانی ،دستمزد پایین و
ساعات طوالنی مبارزه میکردند.
زنان کارگر در اوایل دهه هفتاد در
اعتصابهای گسترده در بخشهای
نساجی و تولید المپ و تجهیزات
برقی حضور فعال داشتند ١9.در
دهه  ١۵11تحت دیکتاتوری شدید،
در کره اتحادیه های کارگری
شرکتی رایج بود که در آنها
استقالل و دموکراسی کمتری
وجود داشت در مقابل اتحادیه های
کارگری دموکراتیک و مستقل
(غیردولتی و غیرشرکتی) به شدت
سرکوب میشدند ١۵.زنان کارگر در
سازمان جداگانه ای سازماندهی
نشده بودند و به صورت انفرادی به
اتحادیه های کارگری میپیوستند.
بیشتر اتحادیه های کارگری رسمی
آن زمان تحت سلطه مدیران مرد
بود ،زنان کارگری که به این اتحادیه
ها پیوسته بودند مجبور همزمان با
مبارزه در برابر رژیم ،با مدیران مرد
اتحادیه نیز مبارزه کنند .مبارزه آنها
برای اخذ مرخصی قاعدگی ،زمان
تغذیه با شیر مادر در محل کار و
مرخصی زایمان ،در واقع سمت و
سوی جنبش مراقبت از کودکان را
داشت .آنان مسایل خاص زنان را در

دستور کار داشتند.مبارزات دهه
 ١۵91زنان کارگر برای دمکراتیک
کردن فضای محیط کار در عرصه
اصلی آن یعنی دستمزد و ساعت
نامناسب کاری بود .سابقه کار آنها
بسیار کمتر از مردان بود و در محیط
کار جدای از مردان کار می کردند.
با این جداسازی میخواستند نشان
دهند که کار زنان سبکتر از مردان
است .زنان در بخشهای کشاورزی،
جنگلداری و ماهیگیری گاه تا ١1
ساعت در روز کار میکردند 11.در
دهه هشتاد حقوق زنان کارگر کره
در پایینترین سطح کشورهای
صنعتی بود .در اواخر دهه هشتاد
حقوق زنان در بخش اداری افزایش
یافت .در سال  ١۵9۵بیش از
91درصد زنان شاغل در کره تنها ۹
سال سابقه کار داشتند و تنها
1درصد زنان شاغل باالی  ١1سال
داشتند1١.
کار
سابقه
بحران اقتصادی این سالها سبب
شدت یافتن اعتراضات کارگری شد.
زنان در این اعتراضات حضور فعال و
برجسته ای داشتند .در خال وجود
یک حرکت متشکل سازمانی،
مبارزات زنان بیشتر در جهت
برجسته
اجتماعی
جنبشهای
میشد .شرکت فعاالن زنان در
مبارزات بزرگ  ١۵91بسیار درخشان
بود .از جوالی تا سپتامبر سال
 ،١۵91تخمین زده میشد 1 ١٫
میلیون ،معادل حدود یک سوم از
کارگرانی که در شرکتهای با تعداد
ده کارگر یا بیشتر کار میکردند ،در
این اعتراضات به طور منظم شرکت
داشتند( .وزارت کار کره11)١۵99 ،
تجمعی که در بزرگداشت کیم
کیونگسونک( ،یکی از جانباختگان
اعتراضات) در سپتامبر  ١۵9۰برگزار
شد ،فرصتی خاص برای پایه گذاری
“اتحادیه زنان کارگر کره ) )”KWWA
ایجاد کرد .این اولین تجمعی بود که
به طور واقعی و برای اولین بار ،به
طور مشترک توسط چند گروه
15
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کاری ،به منظور تمرکز بر روی
مسائل زنان کارگر درون جنبش
کارگری سازمان یافته و برگزار شد.
جلسات عمومی کمیته آماده
سازی فعالیتهای کارگری “اتحادیه
زنان کارگر کره” ،همواره با محاصره
پلیس و مشکالت و موانع بسیاری
بود.
روبرو
اتحادیه زنان کارگر کره در سال
 ١۵91برای بهتر شدن وضعیت
اقتصادی و صنفی زنان شکل
گرفت .این انجمن سیاستهای
دولت را در رابطه با وضعیت زنان
بررسی میکرد .این انجمن علیه
نادیده گرفتن دفاع از مبارزات زنان از
طرف مردان دست به فعالیت زد و
حق مهدکودک و حقوق دوران
زایمان از فعالیتهای این انجمن
است .این انجمن در کمیته زنان
آسیایی بسیار فعال است .انجمن
زنان در سالهای  91تا  9۵درگیری
بسیاری با مردان اتحادیه های
کارگری داشت ،رهبران مرد اتحادیه
ها فقط سعی میکردند تبعات
کمتری از بحران اقتصادی شامل
مردان شود .در آن زمان مردان کارگر
11درصد نیروی کار شاغل را
میدادند.
تشکیل
بعد از بحران اقتصادی  ١۵۵9و
بوجود آمدن “فدراسیون شوراهای
کارگری”( ،کی سی تی یو)
توانسته بود ششصد هزار کارگر را
به عضویت خود در آورد که اکثر این
کارگران یقه سفید در بخشهای
اقتصادی کالن و با قراردادهای دائم
کار میکردند .بعد از بحران و با شروع
اخراجها و تغییر کار از  ۴1ساعت
کار در پنج روز در هفته به
11ساعت کار در بیشتر از پنج روز،
توجه این تشکل مستقل به زنان
کارگر جلب شد“ .فدراسیون
شوراهای کارگری” دریافت که زنان
بخش کوچکی از اعضای اتحادیه را
تشکیل میدهند و به تعداد کمتری
چه در محیط کار و چه در سطح
رهبری حضور دارند .در سال ١۵۵۵
از  111رهبر کارگری کره تنها سی

زن در سطح رهبری قرار داشتند.
11
در اعتصاب کارگران ماشین سازی
هیوندا که ١1هزار پلیس را به محیط
کار کشاند ،اتحادیه رسمی با ده
هزار استعفا موافقت کرد .پیآمد این
اعتصاب اخراج  111نفر بود ١۴۴ .زن
مسن هم در بخش غذایی کار خود
را از دست دادند .این زنان در
تمامی مدت اعتصاب برای کارگران
مرد اعتصابی سه وعده غذا درست
میکردند .اتحادیه از این زنان حمایت
نکرد .این زنان دست به اعتراض
علیه اتحادیه زدند و اعتصاب غذای
خود را علیه اتحادیه شروع کردند.
این اعتراض به اتحادیه سه سال
طول کشید .این کارگران زن بدترین
دوره مبارزه را زمانی میدانستند که
از طرف مردان عضو اتحادیه به آنها
“خودخواه” گفته میشد .حتا برخی
از مردان علیه زنان سد معبر درست
میکردند تا نتوانند در اعتراضشان به
اتحادیه شرکت کنند 1۴ .زنان بخش
کافه تریا که تحت نظارت و به
واسطه شرکتهای پیمانکاری کار
میکردند ،با پشتکار خود نه
تنها توانستند در این مبارزات علیه
رهبران مرد اتحادیه موفق شوند
بلکه در تاریخ  ١۵اوت  ،١۵۵۵شصت
زن کارگر در نشستی ،اولین تشکل
مستقل زنان کارگر (کی دبلیو تی
یو) را پایه گذاری کردند1۹ .
سازمانهای
تشکیل
چگونگی
زنان
مستقل
کارگری
پیش از آغاز کار سازماندهی،
کارگران فعال زن ابتدا سواالتی را در
رابطه با مسایل زنان طرح کردند:
مشکالت اصلی زنان کارگر چه
هستند؟ کدام یک از مسائل زنان
کارگر ،ارکان جنبش زنان هستند؟
… و پرسشهایی از این دست.
بحث ادغام جنبش زنان با جنبش
کارگری ،به طور عینی در این زمان
مطرح بود .اما جنبش کارگری
نسبت به جنبش مستقل زنان
کارگر موضع داشت .دو تحلیل در

این باره طرح میشد :نخست این
که ایجاد تشکل مستقل زنان کارگر
میتواند سبب ایجاد تفرقه و تضعیف
جنبش کارگری کره شود؛ و دیگر
این که مسائل زنان به طور طبیعی
زمانی حل میشود که مسائل کار
باشد.
شده
فصل
و
حل
پس از مبارزات گسترده کارگران کره
در ژوئیه و اوت  ،١۵91سه هزار
اتحادیه کارگری جدید ایجاد شد .در
سال  ١۵۵1کنگره “اتحادیه های
قبلی
(نام
کره”
کارگری
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری
کره )“ ، (KCTUائتالف دموکراتیک
اتحادیه های کارگری” تشکیل شد.
با این حال ،اتحادیه های کارگری
کره برای غلبه بر محدودیتهای
اتحادیه کارگری ،نیاز داشتند به
جستجوی راههایی جدید بپردازند
زیرا این اتحادیهها به طور منظم بر
مسایل کارگران مرد در کارخانه
های بزرگ توجه داشتند و همچنین
مدیران مرد اتحادیه محافظه کار
بودند .تقاضا برای اتحادیه مستقل
زنان کارگر افزایش یافت ،اتحادیه
هایی که به منظور توسعه ساختار
جنبش زنان کارگر ،قادر به
سازماندهی بی حقوقترین زنان
کارگر باشد؛ چرا که زنان
غیرمتشکل امنیت شغلی کمتری
دارند.
به دنبال بحران اقتصادی  ١۵۵1آسیا
و از بین رفتن بسیاری از مشاغل،
بیشترین ضربه به زنان شاغل وارد
شد .در سال  ١۵۵۵زنان کارگر،
“اتحادیه صنفی زنان کره ” (Trade
)Union Korean Women’ sرا
تشکیل دادند .فعالیتهای این
اتحادیه بر متشکل کردن زنانی
کارگری متمرکز بود که بر اثر
اخراجها پراکنده شده و در
بخشهای متفاوت اقتصادی از تولید
پوشاک تا تکنولوژی مشغول به کار
بودند .رشد این اتحادیه همراه با
متشکل کردن زنان در بخشهای
غیررسمی و مشاغل موقت بود.
منظور از بخش غیررسمی کارگرانی
16
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است که بدون بیمه و مزایا و با
قراردادهای موقت مشغول به کارند،
از جمله ،زنان شاغل در مدارس،
کتابخانه،
آزمایشگاه،
کارکنان
آشپزخانه و معلمان مهدکودک و
پیشدبستانی .در جریان گسترش
فعالیت و مبارزات معلمان ،کارکنان
زن آموزش و پرورش کره جنوبی نیز
تشکلهای مستقل خود را تشکیل
1۰
دادند.
این فدراسیون از سال  ١۵۵۵با 191
پرسنل زن کار خود را شروع کرد و
در سال  111۴بیش از  ۹111نفر و
تا سال  111۵در ده رشته اقتصادی
 ۰۹11کارگر زن ،عضو این تشکل
مستقل زنان کارگر شده بودند ..از
سال  ١۵۵۵تا  ،111۵این تشکل
توانست بسیاری از زنان در بخش
غیررسمی را به عضویت خود در
آورد ،کسانی که تحت پوشش
شرکتهای پیمانکاری کار میکردند.
بحران اقتصادی سال  1119بر
وضعیت کار این زنان تاثیر گذاشت.
در این دوره زنان تنها  ۹درصد
اعضای اتحادیه را تشکیل میدادند.
این تشکل برخالف تشکلهای
سنتی که بر اساس نوع شغل و
رشته و صنعت شکل میگرفت ،زنان
کارگری را به عضویت خود در آورد
که در بخشهای متنوعی کار
11
میکردند.
در سال  ،١۵۵۵کمیته تبلیغات
اتحادیه زنان کارگر کره ) (KWWAو
هشت شاخهی منطقهای آن
تاسیس شد که متشکل از رئیس
کمیته ،اعضای بخش تبلیغات ،زنان
کارگر با تجربه فعال در مبارزات دهه
 ١۵11و رؤسای تعاونی بود .پس از
روند آماده سازی توسط کمیته ،در
نهایت ،در  1۵آگوست سال ،١۵۵۵
“اتحادیه صنفی زنان کارگر کره ”
)(KWTUراه اندازی شد .اعالم شد
زنان کارگر میتوانند بدون محدودیت
و بدون در نظر گرفتن شغل یا
منطقه به ) (KWTUبپیوندند.

“اتحادیه صنفی زنان کارگر کره”
برای حفاظت از حقوق زنان کارگر “و
گسترش و تحکیم ساختار آن ،با
استفاده از انواع روشهای تماس با
بسیاری از زنان کارگر تالش میکند
که به دلیل ازدواج ،بارداری و
گرفتاریهای پرورش کودک ،در یک
دور باطل از اشتغال و بیکاری قرار
دارند .در تاریخ جنبش کارگری کره
“اتحادیه صنفی زنان کارگر کره”
اولین اتحادیه کارگری بود که با
هدف قرار دادن فقط سازماندهی
زنان کارگر و طرح مسائل آنان به
یابد.
دست
موفقیت
در اکتبر سال (KWTU) ،١۵۵۵ابتدا
شاخهای از اتحادیه خود را برای
کارگران نگهداری وسایل گلف
تاسیس کرد که به عنوان C 99
شناخته میشود و به طور جمعی
موضوع خاص حقوق خود را مطرح
میکردند ). (KWTUمسئله حداقل
دستمزد را برای اولین بار در محافل
کارگری مطرح کرد .قانون حداقل
دستمزد در کره تصویب شده بود،
اما بسیاری از کارگران زن کمتر از
حداقل دستمزد دریافت میکردند.
به عنوان نتایج برای  ١1سال ابتدای
فعالیت“ ،اتحادیه صنفی زنان کارگر
کره ”مسائل زنان کارگر موقت را
طرح کرد و مشکالت و شرایط
تبعیض علیه کارگران نیمه وقت را
کرد:
منتشر
“کارگران به خصوص به استخدام
واحدهای تولیدی در میآیند تا بتوانند
زندگی خود را با کار برای خودشان
بسازند ،این
واحدها به طور مستقیم یا غیر
مستقیم توسط شرکتهای بزرگ
کنترل میشوند؛ با این وجود کارگران
زن خود را در یک نقطه کور قانونی
مییابند به خاطر این که از لحاظ
فنی به عنوان “خوداشتغال ”طبقه”.

بندی میشوند ،در دوران رئیس
جمهور لی میونگ باک ،که از فوریه
سال  1119به قدرت رسید ،فعالیت
اتحادیه های کارگری محدود شد.
بحران مالی و این محدودیتها ،
فعالیتهای اتحادیهای زنان را نیز
تحت تاثیر قرار داد .زنان کارگر بیش
از همه تحت تاثیر سیاستهای
تعدیل نیرو قرار گرفتند .در نیمه اول
سال  ،111۵در مقایسه با مدت
مشابه سال  1119تعداد زنان
شاغل نزدیک به  11برابر کمتر از
تعداد مردان شاغل شد ،چرا که
آنها اخراج شده یا به دلیل بارداری و
زایمان خود از کار محروم میشدند.
با توجه به تغییر ساختار صنعتی
کره ،بسیاری از صنایع سبک که در
آن زنان کارگر متمرکز شده بودند به
نواحی ساحلی چین و آسیای
جنوب شرقی نقل مکان کردند که
در آن دستمزدها و قیمت زمین
نسبتا کم است ،همچنین به دلیل
تمرکز اتحادیه های کارگری بر
کارگران مرد ،اتحادیه های کارگری
تا حد زیادی از سازماندهی زنان
کارگر و مسائل زنان کارگر غافل
ماندند .تحت این شرایط ،به دلیل
اخراج زنان کارگر متشکل و زنان
سازمان نیافته ،به ویژه کارگران پاره
وقت و افزایش کسانی که در
شرکتهای بسیار کوچک کار میکنند،
زنان کارگر با مشکالت سازماندهی
و توانمندسازی خود در اتحادیه های
شدند.
مواجه
کارگری
اقدام زنان برای تاسیس “اتحادیه
صنفی زنان کره” گام مهمی برای
مقابله با فرهنگ مردساالری در کره
جنوبی بود .هم زمان در اتحادیههای
کارگری نیز حضور فعال زنان ادامه
مهمترین
از
یکی
داشت.
دستاوردهای مبارزات فدراسیون
اتحادیههای کارگری کره ،افزایش
حداقل دستمزد از 1۰1دالر امریکا در
ماه در سال  111١به  ۰11دالر در
ماه در سال  111۴بود که زنان
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نقش موثری در آن مبارزات داشتند.
یکی دیگر از اعتراضاتی که زنان
کارگر در آن نقش برجستهای
داشتند ،در جوالی  111۰علیه
تغییر قانون کار بود .یکی از تغییرات
مهم این قانون به رسمیت شناختن
کار غیردائم و موقت بود.
کنفدراسیون پیشرو و مترقی
اتحادیه های کارگری کره) (KCTUاز
همان ابتدا از مذاکره کناره گیری
کرد و فرآیند سه جانبهگرایی دچار
اختالل شد .این اقدام از آن جهت
صورت گرفت که برای کنفدراسیون
محرز شده بود قانون مذکور تنها به
گسترش اشکال موقت ،قراردادی و
موردی کار منتهی می شود.
کمیسیون سه جانبه ابداً تالش
نکرد تا به دغدغههای کی تی سی
یو پاسخ گوید و در عوض با
“فدراسیون محافظه کار اتحادیه
های کارگری کره” (اف کی تی یو )
)(FKTUبر سر الیحه مذکور به
توافق رسید .اوایل پاییز  111۰در
حالی که اعتراضات باال گرفته بود
الیحه مذکور به تصویب رسید و در
اول جوالی به اجرا درآمد .پس از
تصویب الیحه ،دولت و همچنین
تعداد اندکی از کمپانیهای بزرگ
اعالم کردند چندین هزار کارمند را
که با قرارداد موقت مشغول به کار
بودند ،دائمی و ثابت خواهند کرد.
با این حال هر چه اول جوالی نزدیک
تر می شد بیشتر روشن می شد
که تعداد بسیاری از کارفرمایان
بخش خصوصی و همچنین خود
دولت به اخراج کارگران موقت اقدام
کرده یا آنها را ناگزیر می کنند
قراردادهای کوتاه مدت امضا کنند .
برجسته ترین مورد این اعتراضات
در رسانه ها ،مربوط به کارگران
فروشنده فروشگاههای زنجیرهای
“هم ور” و “نیو کور ” (Homever
) &New Coreبود که در تملک “ای
لند )” (E-Landقرار داشتند .در این
فروشگاهها  ،صندوقداران که اغلب

زن هستند در محل کار تحصن کرده
و اقدام به اعتصاب نشسته کردند
که اعتراضات وسیعی را در حمایت
از این اقدام در گوشه و کنار
برانگیخت و توجه پلیس را نیز به
خود جلب کرد و منجر به بسته
شدن فروشگاههای “ای لند” شد .
حمایت عمومی از این مبارزه و
اعتراض علیه روشهای استخدامی
این شرکت ،پس از آنکه گروههای
مدنی افشا کردند کمپانی مذکور
برای دائمی نکردن قرارداد کارگران
از اسناد جعلی استفاده کرده،
بسیار تشدید شد .دولت برای
میانجیگری میان اعتصابیون و
کرد .
درمیانی
پا
کارفرما
عالوه بر اعتصاب در”ای لند” و “هوم
ور” ،کارگران زن سیستم حمل و
نقل قطار پرسرعت کره ) ( KTXدر
اعتراض به عدم پاسخ کارفرما و
دولت به تقاضاهایشان مبنی بر
برابری جنسیتی ،ایمنی شرایط کار
و امنیت شغلی در دوم جوالی
دست به اعتصاب غذا زدند .آنها از
ماه مارس  111۰در اعتصاب به سر
برده و با حمالت پلیس دست و
پنجه نرم می کردند .این در حالی
است که حتی کمیسیون ملی
حقوق بشر دولت نیز اظهار کرد
شرکت حمل و نقل قطار پرسرعت
کره باید در ساختار استخدامی
خود
جنسیتی
و
تبعیضآمیز
11
کند.
تجدیدنظر
یکی از ویژگیهای اتحادیه صنفی
زنان کره در این است که جمعهای
کوچک صنفی درست میکنند و
همکاران صنفی یک محیط کار
جلسات آشنایی و تبادل تجربیات
میگذارند و از طریق این جلسات،
تشکل خود را معرفی میکنند19.
اکثر شکایات این اتحادیه صنفی
زنان به ادارات کار به نفع زنان تمام
میشود و مدیریت مجبور میشود
انعطاف به خرج دهد و این مساله
سبب ترغیب زنان کارگر و معلم به

عضویت در این اتحادیه میشود.
پلیس به دفعات متعدد به دفتر این
اتحادیه حمله برده است1۵ .
گسترده
فعالیتهای
رغم
به
تشکلهای کارگری زنان در کره،
هنوز هم مردساالری در اتحادیه
های کارگری وجود دارد .عالوه بر
این ،به دلیل آن که در تمام سطوح
صنعتی و کنفدراسیون اتحادیه های
کارگری  (FKTUو ) KCTUمدیران
اغلب مرد هستند و اتحادیه های
کارگری محلی نسبت به مسائل
جنسیتی حساس نیستند ،هنوز
هم نرخ سازمانی زنان کارگر کرهای
در حدود ۹درصد است .با توجه به
این واقعیت که بسیاری از زنان
(11درصد) کارگران نیمه وقت
هستند و  ۰1درصد از زنان در
شرکتهای بسیار کوچکی کار
میکنند که کمتر از  ١1کارگر دارند،
این امری طبیعی به نظر میرسد.
حدود یک میلیون نفر از کارگران به
خصوص کارگرانی که به عنوان
شناخته
رسمیت
به
کارگر
نمیشوند ،نیز زن هستند .مانند
زنان کارگر به عنوان دستیار از
وسایل گلف نگهداری میکنند،
معلمهای خصوصی که در خانه ها
تدریس میکنند ،دستفروشان زن،
بیمه گران زن ،زنان تحویل دهنده
شیر ،فروشندگان زن لوازم آرایشی
و بهداشتی ،نویسندگان برای
شرکتهای پخش ،و پاسخگویان
تلفنی که از لحاظ فنی به عنوان
خوداشتغال طبقه بندی میشوند،
عالوه بر اینها ،کارگران خدمات
مراقبت که در بخش غیررسمی
مانند خانه داری ،مهد کودک،
مراقبت از کودکان و سالمندان،
مشغول به کارند طبق قانون به
عنوان کارگر به رسمیت شناخته
نمیشوند.
اینجاست که وظایف اصلی اتحادیه
های کارگری و سازمانهای کارگری
18
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است که برای سازماندهی این
کارگران اقدام کنند .سازماندهی
زنان کارگر در اتحادیه های کارگری
به دلیل مشکالت ساختاری در بازار
کار کره بسیار دشوار بوده است .با
این وجود به منظور غلبه بر این
مشکالت ،نه تنها اتحادیه های
کارگری بلکه سازمانهای زنان باید
با همبستگی بیشتر خود برای حل
مشکالت زنان کره اقدام مشترک
باشند.
داشته
زیرنویسها:
و
منابع
- “١با وجود موفقیتها  ،زنان کره
جنوبی هنوز برای برابری باید مبارزه
کنند” / suvendrini Kakuchi
- 1همزمان با رشد سریع صنعتی
در کره نیاز به استفاده از نیروی کار
ارزان زنان برای سرمایهداری
ضروری بود .در گزارش که در سال
 1111در رابطه با وضعیت زنان
منتشر شده است به این موضوع
که سازمانهای
اشاره شده
فعالیتهای
زنان
غیردولتی
گستردهای در زمینه آموزش و
پرورش و اشتغال در بیش از 11
سال گذشته داشتهاند و رشد
مشارکت زنان در این حوزهها به
عنوان نتیجه ی رشد اقتصادی
کشور شناخته شده است به
عنوان مثال ،کره جنوبی هنگامی
ژاپن را پشت سرگذاشت که
قانونی در سال  1111در مورد
تعیین سهمیه 11درصدی برای
کاندیداهای زن در حوزههای
انتخاباتی و  ۹1درصد برای
کاندیداهای زن نمایندگی مجلس
ملی تصویب کرد .یک سال قبل از
آن قانون ضد آزار و اذیت جنسی
تصویب شد ،که مطابق با آن
مرتکبان این نوع خشونتها به جریمه
مالی معادل  1۹11دالر و زندان
محکوم میشوند .کره جنوبی
همچنین دارای قانونی است که
حکومت را ملزم به حمایت از زنان
کارآفرین و گسترش یارانههای مالی

به زنان شاغلی میکند که خواهان
شرکت در فعالیتهای اقتصادی
هستند .در تکمیل این تالشهای
قانونی بود که در سال  111١وزارت
“برابری جنسیتی” راه اندازی شد
که بعدا وزارت “برابری جنسیتی و
خانواده” شد که به ترویج
توانمندسازی زنان میپرداخت“( .با
وجود موفقیتها  ،زنان کره جنوبی
هنوز برای برابری باید مبارزه کنند ( ”
suvendrini
)Kakuchi
هم
آسیا
کارگران
-1شبکه
مجموعهای است از تشکلهای
غیردولتی و اتحادیههای کارگری
مستقل .این نوع نهادها بسیار در
آسیا وجود دارد در رابطه با کارگران
بخش غذایی و کشاورزی تا حدودی
هم جریانات سیاسی چپ در آن
فعال هستند .البته جریانات
سیاسی چپ بیشتر جریانات
مائوئیست هستند . (http://www.
)aworc. org/org/front. html
-https://www.
scribd.
1
com/doc/24324479/ForeignDirect-Investment-andEconomic-Growth-in-SouthKorea
- ۴اوضاع زنان چشم بادامی در
ژاپن و کرهfors atnet. ir
براساس گزارش ،OECDشهروندان
کرهجنوبی یکی از کشورهایی
هستند که ساعات کاری بسیار
طوالنی دارند .به همین دلیل،
آقایان زمان چندانی برای در خانه
بودن ندارند .در نتیجه بخش بزرگی
به دوش
کارهای خانه
از
همسرانشان میافتد .از طرفی
زنانی که آرزوی کار کردن
دوشادوش مردان را دارند با
بچههایی روبهرو هستند که نیاز به
مراقبت دارند ،آنهم در شرایطی
که کرهجنوبی این روزها و این
سالها نرخ باروری پایینی را تجربه
میکند .در این حال درصد زنانی که

هرگز ازدواج نکردهاند ،در سال
 11١1به ١۹درصد رسید که بیش از
۵درصد از سال  1111بیشتر است.
کره جنوبی تنها کشور عضو OECD
است که اشتغال زنان دارای
تحصیالت دانشگاهی نسبت به
زنانی که تنها دورههای تحصیلی
اجباری (تا دیپلم )را گذراندهاند ،نرخ
پایینتری دارد .این امر نشان از
وجود بازدارندههایی چون فاصله
حقوق دریافتی میان زنان و مردان و
مشاغل کمتر موجود برای زنان
است .برآوردها نشان میدهد که
زنان ژاپنی تا ۹1درصد حقوق مردان
درآمد دارند ،این درحالی است که
در کره جنوبی این رقم حدود
است.
۴۴درصد
https://jia.
sipa.
columbia.
edu/onlinearticles/empowerment-women-s
outh-korea/#_edn10
 11۴- ۹اسم ،نام خانوادگی در
مجموع  ۴1میلیون جمعیت کره
است که  ۴1درصد آنها کیم ،لی و
پارک هستند .قانون 9١۹
مدنی  ،ازدواج فرد غیرمشخص را
با خاندانی که چهار نسل آن
مشخص هستند ،ممنوع میکند.
-http://lawdigitalcommons. bc. ۰
edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1269&context=twlj
-http://www.
ipsnews.
1
net/2010/06/despite-gainssouth-korean-women-stillstruggle-for-equality/
-https://jia. sipa. columbia. 9
edu/onlinearticles/empowerment-womensouth-korea/#_edn6
- seung-sook Moon. “Women ۵
”and Civil society in south Korea
in Charles K. Armstrong. Ed.
Korean society: Civil society,
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- Are Women-Only Trade
Unions Necessary in South
Korea: A Study of Women
Workers’ Struggles in Korea’s
Labor Market Comment Gina
Kong – Northwestern Journal of
International Law & Business
- Organizing at the margins, 1۴
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