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   اعتالي مبارزات طبقاتي كارگران كره جنوبي :حاصل مبارزات دانشجويي
 

  از مجموعه تحقيقات بين المللي كانون مدافعان حقوق كارگر

سعي كرده است تا حد توان به  در سلسله نوشتارهاي خود در رابطه با جنبش كارگري كشورهاي ديگرحقوق كارگر كانون مدافعان 
بنيان مبارزات در همه كشورهاي  امريكاي التين، افريقا، خاورميانه و آسيا بپردازد و نشان دهد كه تجربه مبارزات جنبش كارگري

نيز براي به انقياد در آوردن  داريسرمايهيكسان است هر چند برخي از نمودهاي اين مبارزات متفاوت است و ابزارهاي  داريسرمايه
است و اصل بر استثمار بيشتر و بينوايي بيشتر بر طبقه كارگر بنيان نهاده هاي جغرافيايي متفاوت مردمي در مكان ي هاجنبش

  شده است. 

كشورهاي برخي از سياسي و در عين حال رشد نيروهاي مولد و نهادهايش در  - ي قبلي كانون به موقعيت اقتصاديهادر نوشته
عيني و ذهني شرايط  :پال دو موضوع برجسته بودآسيايي پرداخته شده است. به طور مثال در مقاله جنبش كارگري فيليپين و ن

. يكي از مشكالت اساسي نيروهاي دست آورده د بوشمي رانيروهاي اجتماعي  مطالباتچگونه و  استدر چه سطحي  جامعه
ر از توان توضيح داد كه اين نيروهاي اجتماعي به تاثيمي اجتماعي مترقي حامي دو جنبش كارگري فيليپين و نپال را اين گونه

شعارگرايي و پوپوليزم عاميانه افتاده اند. در نپال جنبش كارگري و  چاهاكونوميست، در  لهتئوري مائو مبني بر نيافتادن در چا
در يك يكديگر و در كنار را پيش نتوانستند مبارزه  سياسي در دو دهه جريانات سياسي به دليل نگاه متفاوت به مبارزه صنفي و

عمال و  گسترش دهندخود  مبارزات سياسي را همراه نتوانستند جنبش كارگري و نيروهاي سياسي برندبه پيش ب جبهه مشترك
جنبش كارگري ل را از مشكجاي نقد عملكردشان ه جريانات مائوئيست جهاني ببه گونه اي كه  ،ندرا از دست داد رهبري كارگري

 اتتغييره بدستيابي ي چند مليتي افتاده در حالي كه  هاشركت ستخوا در مسيردانستند و ادعا كردند كه مبارزات كارگري  نپال
سياسي بالطبع در يك پروسه  جتماعي وا اساسي كشورهاي استبدادي است و بهبود شرايط اقتصادي، گام اوليه ودمكراتيك 

كناره گيري نيروهاي  يي وجدا و بعد از استكانون يادگيري سازماندهي كارگري معاصر  امروز ،نپال. يدآبه و جود مي تاريخي 
در اين مسير گام ه استاين جنبش اقدام به سازماندهي كارگري نموده و توانستنپال سياسي مائوئيست جهاني از جنبش كارگري 

را  )Bidhya Devi Bhandari( بيدهاي داوي باهندري خانم 2015و در سال  هاي موثري در جهت پيشروي جنبش كارگري بردارد
  1.نددبه رياست جمهوري نپال برگزي ،ونيست بودكه رهبر حزب كم

درگيري بيشتر مابين به زدن  دامن شعارگرايي ذهن گرا سبب جنبش مائوئيستي با است در رابطه با فيليپين قضيه متفاوت
نه اي كنند و در هر زميمي تا جايي كه جريانات سياسي نيروهاي صنفي را تخريب نيروهاي سياسي و گرايشات صنفي شده است

به عرصه   هازمينهمبارزات صنفي را در تمامي خواهند مي كهنيروهايي  در كل .دشونمي كه بتوانند سد راه سازماندهي صنفي
خواهند كه نيروي كارگري تنها در مبارزات مي سياسي بكشانند اما مرزي مابين مبارزات اقتصادي و سياسي ترسيم نمي كنند و

و دست كم  كه بسيار اسير خرافات و فقر ، جامعه ايندارند از وضعيت عمومي جامعهكافي شناخت خود در مسير انقالب باشند؛ 



 

 

در فيليپين فقط مبارزان صنفي و سياسي كارگري  هايسياست ي دروني و هااين درگيري است. سركوبگر گرفتن دشمن طبقاتي
  .ستا بديل به يك مبارزه فرسايشي نمودهزمان مبارزه براي دستاوردهاي اساسي را طوالني تر كرده و مبارزه را ت

 

بعد از نظر  :كرد هتوج اين كشورها متفاوتشرايط و موقعيت  هببايد  جنوبيكره جنبش كارگري نپال و فيليپين با  مقايسهدر 
ن هاي سياسي اين كشورها در رشد يا تخريب اينقش سازمان و وجود داردها نوع سازماندهي كه در اين جنبش ،جغرافيايي

   .كارگريشهاي بجن

ات منفي آنان را ريتاثكه گرايش به راست پيدا كرده اند فاصله گرفته تا نيروهاي سياسي از برخي جنبش كارگري فيليپين و نپال 
ي سياسي قادر به سازماندهي جنبش كارگري در كنار جنبش دانشجويي شده  هاجنبش كارگري كره در خالء سازمان اماكم كند 

   است.

سه كشور كره، ايران و  .شد پديدار تناقضات بلوك شرق و غربدر  شور كره جنوبي در جهان بعد از جنگ جهاني دوماهميت ك
بحراني آسيا، خاورميانه و امريكاي التين  منطقه امريكا در سه داريسرمايهآرژانتين بزرگترين پايگاه و مهمترين جايگاه را براي 

  :نويسدمي در مقاله اي تحليل چهار چپ غيرايراني تحليل گرانيكي از  كره يك مقايسه بين ايران ودر  داشته اند

و كشور با هم روند صنعتي كره جنوبي بسيار بود. اين د سياسي ايران و -هاي اقتصادي غاز نيمه دوم قرن بيستم شباهتآدر "
نتاژ دو صنعتشان را با مو وردند، هرآزي سربر يك جامعه فئودالي،كشاور نها تقريبا همزمان از دلآغاز كردند، كارگران آشدن را 

غاز كردند و از لحاظ سياسي هم رهبري فكري جريان چپ در هر دو كشور، به عهده جنبش آعاريتي از امريكا و انگليس 
فضا را گراي دانشجوئي، راديكال و انقالبي بود، اما اين  رمانآئي كره جنوبي كه به اقتضاي فضاي بود. جنبش دانشجو  دانشجوئي

را تنها در حوزه جنبش دانشجوئي حفظ كرد. روشنگري و خط دهي دانشجويان آن  به جنبش كارگري كره منتقل نكرد و
صنعتي  - گاه كردن كارگران از حق اعتصاب و لزوم تشكل و سازماندهي و همچنين ايجاد كانال پيوند علمي آدر حد  اي، كره

شانس  كارگران اگركردند و  ها هم كار مي در كارخانه اي، همزمان با تحصيل، ان كرهبين دانشگاه و كارخانه بود. اكثر دانشجوي
كردند. به تدريج كره  هاي اموزشي مرتبط به كار خود شركت مي تحصيالت دانشگاهي را هم نداشتند، حداقل مرتبا در دوره

هم گره زد. در سراسر نيمه دوم قرن بيستم، در موفق كامال منافع انها را به  پيوند ايندانشجوئي شد. -جنوبي كشوري كارگري
   "كوران مبارزات سياسي، جنبش دانشجوئي و جنبش كارگري پشت همديگر را خالي نكردند .

طور مشخص ه غرب و ب .اندطور دائم زير چكمه نظاميان قرار داشته ه هر سه كشور ار جنبش دانشجويي قوي برخوردار بوده و ب
  3. است كمك كرده مقابله با كمونيزم ايي آنها بر هاستقيم به حكومتمستقيم و غيرم، امريكا

رفت، كشوري كه نه منابع مي شوري كه قرنها مستعمره چين و ژاپن بوده و يكي از عقب مانده ترين كشورهاي آسيا به شمارك كره
به كشوري تبديل شد كه نه تنها يكي از زا داشت و نه از لحاظ مالي قوي بود ولي بعد از جنگ جهاني دوم عمال طبيعي و انرژي

باشد، سياست اقتصادي كره مي بزرگترين كشورهاي صنعتي جهان است بلكه مهمترين پايگاه نظامي امريكا در منطقه خاورميانه نيز
  جنوبي بزرگترين حامي امريكا در مقابل چين و ژاپن است.

به عنوان را  آن داريسرمايهكه دنياي  بررسي شودكشوري شجويي ي كارگري و دان هاجنبش بر اين است تاسعي  در اين نوشته 
بر سر  ييهاچه بال هستند آندر آرزوي رسيدن به  ي جهان سوم كهكشورهابسياري از و  كندمي معرفيالگويي براي پيشرفت 



 

 

و رشد  معرفي شدشرقي يكي از ده كشور ببرهاي اقتصادي آسياي جنوبي  كره جنوبي 1990در دهه  .كارگران كشورشان نياوردند
سرمايهركود اقتصادي هر چند . ارزو تبديل شده بودبه رژيمهاي كشورهاي وابسته  ايبرآن  ي چشم پر كن هاتكنولوژي و آذين

رشد  را نيز در گير كرد.جنوبي نوردد، كره مي مناطق مختلف جهان رابوجود آمد و همچنان سيكل ادواري  1970در دهه كه  داري
در  بودند؛هواپيماهاي خصوصي صاحب شد كه ميلياردرهاي يك درصدي و  كره جنوبي موجب بوجود آمدن قشر ثروتمند اقتصادي

، درجهت بر رژيم نظاميزيادي فشار رخ داد و عليه ديكتاتوري  1970 دهه اجتماعي در سالهاي اتعين حال بزرگترين اعتراض
 2500 حدود 1987 آورد. در دهه بعد و در سالانتخابات رياست جمهوري دموكراتيك، تغيير قانون اساسي و  اتپذيرفتن تغيير

تبعيض طبقاتي  عليهكره  1987جنبش اعتراضي . با پرچمهاي در حال اهتراز قرمز ثبت شده است  هاخياباندر  كارگريتظاهرات 
كردند مي حقوق دريافت دالر 13,09يكا نجات صنعتي امر شد. در شرايطي كه كارگران كارخامي بود كه بر مزد بگيران كره تحميل

گرسنگي و قيمت فزاينده  با المللي پول براي مقابله مبارزه عليه صندوق بين گرفتند.دستمزد مي دالر 1/ 7كارگران كره اي تنها /
يازده درصد، مبارزه براي  درصد به9افزايش بهره از  براي ممانعت از مبارزه عليه بانك هند ،همزمان با كشور اندونزي م خوراكياقال

 ،اعتصابات عمومي در چند سال گذشته وكارگران مهاجر، مبارزه عليه رياضت اقتصادي و اخراج بي رويه كارگران بهبود شرايط كار 
   .دارندكارگري اجتماعي و شكوفا شدن مبارزات نشان از  ، همه و همهبخشهاي آموزشي و معلماناعتراضات 

وبي همانند كشورهاي ويتنام، يمن و آلمان كه به دو بخش تقسيم شدند، محصول منازعات دو قطب كره جنكشور شكل گيري 
به قطب اقتصادي  ،كره شماليبه منظور مقابله با  "سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه"شرق و غرب بود اما زير سايه حمايت 

كره بين يگر دو قسمت نيستند اما كره هنوز نتوانسته مرزهاي منطقه تبديل شد. سه كشور ويتنام، يمن و آلمان در حال حاضر د
شمالي و جنوبي را دوباره تسخير كند. اگر آلمان غربي توانست كل بلوك شرق را از هم بپاشانند اما جنبش كارگري و اجتماعي 

دند خواهان پيوستن به قسمت بر اساس منافع بلوك شرق وغرب تقسيم شده بو مترقي كره جنوبي بر خالف كشورهايي كه به دو
يي از ناسيوناليسم در اين هااشاره كرد كه رگه بايد ..فرهنگينه به داليل اقتصادي بلكه به داليل اجتماعي و  است، البتهكره شمالي 

به  ست.ا بارز اين مبارزه و خواستهاشغال نظامي امريكا يكي از داليل  خورد اما مبارزه بامي يشان به چشم هاو خواسته  هاجنبش
 از ي اجتماعي بعد هاجنبشنوين مبارزاتي ي  هاخلق و بوجود آمدن شيوهبراي است  شده كره جنوبي مكان مناسبياين دليل 

 تروتستكيستي. دور از گرايشات استالينيستي، مائوئيستي وه فروپاشي بلوك شرق ب

 

  4كره جنوبي  تاريخ سياسي و اجتماعي

  :شودمي كره جنوبي به دو دوره تقسيمجنگ جهاني دوم  از بعد ريخ سياسيتا

   1987تا سال  1948هاي نظامي از سال ديكتاتوري  -1

 دانشجويي.  1987دوران سياسي ما بعد مبارزات   -2

، بيش 1953ژوييه  27تا  1950 شكل گرفت. در جنگ بين دو كره، از ژوئن سال 1948بعد از سال  5جمهوري كره يا كره جنوبي
بعد از انقالب  .كشورهاي از هم جدا شده بود هاي بينان خود را از دست دادند. اين جنگ از اولين نوع جنگميليون انسان ج 2,5از 

چين  نظامي اشغالبه نوعي ه در همان زمان بود كه هر دو كشور ب .شمالي با حمايت چين با كره جنوبي وارد جنگ شد كره چين،
ناوگان  - رد وكشكايت به شوراي امنيت سازمان ملل  - : حركت را اغاز كرددو  رهبراي عقب راندن نيروهاي ك امريكا و )6(مدند در آ

. در همان زمان كشورهاي انگليس، كانادا، استراليا و ژاپن روانه كرداز ژاپن به سمت كره  ،براي مبارزه با كره شماليدريايي خود را 



 

 

بيرون كره جنوبي  مناطقاز را ي و زميني توانستند نيروهاي كره شمالي نيروهاي امريكا از طريق هوايي، درياي )7(وارد جنگ شدند.
در اين كنند. هري تورومن رئيس جمهور امريكا اعالم كرد براي گرفتن كره جنوبي هر كاري بايد انجام داد و در حمالت متعدد 

  )8( .سرباز امريكايي كشته شدند هزار 220 ازبيش جنگ 

ي را بر نمي تگونه مخالف سيانگمن هيچ)9(بود.سيانگمن رهي تحت سلطه رژيم ديكتاتوري  1960تا  1948كشور كره جنوبي از سال 
، ناكارآمدي، زورگويي، بخشي از رهبري نيروي نظامي بود. قانون اساسي كره كردند. فساد و رشوهمي او اطاعت تافت و همه بايد از

آن  در تمامي. جود نداشتو 1987تا سال آن  ده است اما امكان اجرايجنوبي همانند بسياري از كشورها بسيار دمكراتيك تنظيم ش
حزب  ،گرفت و با مرگ افرادمي براساس افراد شكل يافتندمي سالها ساختار سياسي شكننده بود و احزاب سياسي اگر اجازه فعاليت

ا ياد داده بود كه احترام به دولت و خدمت به آمدند كه فرهنگ سياسي به آنهمي رفت. احزاب سياسي با سنتي بوجودمي هم از بين
 10 جونتا پارك چنگ هيكودتاي نظامي  1961سال  شد.مي تمامي پروسه سياسي توسط نظاميان كنترل مردم بايد سرلوحه باشد.

ي است، پليس در جامعه كره عمال پليس سياس 11ادامه داشت. 1979كشور را زير سيطره نظاميان جونتا قرار داد كه تا سال 
تمامي شئون جامعه  ،گرفت كه جنگ سياسي در 1987د و تا سال كنمي را كنترلكند، اعتراضات اجتماعي مي انتخابات را كنترل

بسيار در اين پروسه بسياري از نظاميان وارد سياست شدند اما سياستمداران جديد به مسائل سياسي مدني را زير سلطه داشت. 
رئيس جمهور پارك توسط رئيس سازمان امنيت  13در اين سال بود كه سازمان امنيت كره شكل گرفت.  كردند.مي برخورد خشن

در اين دوره بود كه پليس  15به مدت دو سال رئيس جمهور شد.  14 هاچوي كيدر جلسه اي كشته شد و  1979اكتبر 26در 
هم را اجتماعي شركت كند و اگر ضروري بود مت ائلدر مس توانستمي گرفت. پليسنيز بر عهده امنيت اجتماعي را  مسووليت

  د.زنداني كندستگير، شكنجه و 

مبارزات  واسطهه ب 1987زير سيطره ديكتاتوري نظامي بود. در سال كشور كره سال  25به مدت  1987تا  1961از سال  
ل و نظاميان را مجبور به ييشان را تحم هاانتخابات بخشي از خواستهاري زبرگتوانستند با  مردم، اجتماعيي  هادانشجويي و جنبش

كمي باز شود. در اين دوره سيستم ي سياسي و اجتماعي  هاكناره گيري نمايند و فضاي دموكراتيك براي رسيدن به خواسته
 .شدليبرالي حاكم 

 احزاب سياسي

 1948ن اساسي موجود در سال است. قانو دهشعضو (براي يك دوره شش ساله) تشكيل  231قوه مقننه كره از يك مجلس ملي با 
مي است. احزاب سياسي در كره در مجموع از جناح راست مركز تا الترا راست  افزوده شدهآن  اصالحاتي بر 1972تدوين و در سال 

حزب ائتالف . احزاب ساخته شده توسط دولتهاي كودتا، تقسيم كرد گروهتوان به دو مي باشند. احزاب سياسي موجود در كره را
، حزب 18 )1973-1980(. )، حزب متحد دمكراتيك1958 -1947(17)، حزب ليبرال 1951-1946(  16لي براي استقالل كرهم

د ندانمي نزديكآن  ي كارگري نيز خود را به هاتاسيس شد، اين حزب گرايش چپ دارد كه اتحاديه 2000نيز در سال  19كارگر
  ته باشد.ولي تاكنون نتوانسته در انتخاباتها شانسي داش

كه  ديك حزب سياسي كمونيست بو، "جنوبي حزب كارگران كره  "در كره جنوبي مستقل از دولت و اولين حزب سياسي ائتالفي  
ايجاد شد. رييس حزب  يمحفل گروه 48 و جنوبي كره نيون خلق حزب ٫در پي ادغام حزب كمونيست كره جنوبي 1946در سال 
يا گرايشي به كره شمالي  كليه احزابي كه گرايش به كمونيست 20 "ن سال غيرقانوني شد. يونگ بود. اين حزب در هما-پاك هون

  21بود.  2014داد در سال اين احزاب ممنوعيت داشته باشند در كره جنوبي ممنوع هستند و آخرين دادگاه كه راي به 



 

 

مهوري دمكراتيك، حزب دمكراتيك و حزب از: حزب ج 22عبارتند ندبوداواسط دهه هشتاد در سياست دخيل  احزابي كه از 
تاسيس شده است،  2000كارگري است كه در سال جنبش حزب كارگر دمكراتيك كه يك جريان متمايل به . عدالتدمكراتيك 

حزب جديد مردم براي  23فعال هستند. آن  گردد و جريانات كارگري هم درمي ه گرايشات ناسيوناليستي برباين حزب ريشه 
كره 26 حزب مينجو 25تشكيل شده است. اين حزب براي اصالح آزادي و صلح بوجود آمده است. 2012در سال 24 اصالحات
تشكيل شده است و از اتحاد دو حزب سياسي حزب دمكرات و حزب  2014، حزبي است سوسيال ليبرال كه در سال 27جنوبي

در كره دختر سومين رئيس جمهور كره پارك چونگ هي  رئيس جمهور حاضر28 پارك گوين هي سياسي نگاه نو تشكيل شده است.
 29.است

 وضعيت اقتصادي 

. البته الگوي كره كه از دانندمي آرمان شهر جنوبي را كره هامروز ،نظريات توسعه در كشورهاي وابستهطرفدار بسياري از روشنفكران 
بهترين  نيز فداران دخالت نيروهاي نظامي در اقتصادهاي نظامي اين پيشرفت را به جامعه تحميل كرده اند براي طرطريق حكومت

كره قانون ضد فساد تصويب شده و كشور  كه درهرچند  است30 خانواده يا چبول سيالگو است، اقتصاد كره معروف به اقتصاد 
ب كليه سهام مالي اين عده شايد صاح .)نه بر اساس داللي بدون برنامه و حجره اي امروز در ايران(كرد براساس توليد كار مي

( 31  ها. كونگلومريتندمعروف هاي اقتصادي را دارند كه به كونگلومريت يا كمپانينباشند ولي به نوعي حق امتياز در تمام بخش
رشته  318بخش اقتصادي شامل  13در قرن نوزده با همكاري كمپاني نفت استاندارد  ي چبول ) هاشركتهاي چندمليتي خانواده

درصد  12صاحب   هاهم اكنون اين خانواده 32 كنند.مي و هنوز هم در جامعه سنتي كره نقش بازي كردندمي رلاقتصادي را كنت
سامسونگ ، هاي هيونداييزير مجموعه شركت هايشركت تا از 42 اصلي رسانه اي و سهامدار –سهام، شانزده موسسه انتشاراتي 

در دوران رياست جمهوري پارك اين  33در دست دارند.   هاه را اين خانوادههستند و دو سوم صادرات جنوب كر 62و ال جي  42
در دهه پول با تمامي فشارهاي صندوق بين المللي  34درآمد و ماليات شركت و صادرات معاف شدند از دادن ماليات بر  هاخانواده

بياورد. به طور روزانه اخبار فسادي كه از ون اقتصادي را از دست اين گروه بير فعاليت هيچدولت موفق نشده است  ،نود تاكنون
در يك ماه گذشته است اما تا به حال كسي از آنها دستگير نشده است.   هاشود مربوط به اين خانوادهمي سياسيون كره چاپ

هاي وابسته به فساد در شركت ، دراعتراض بهاعتراضات كارگري و اجتماعي كه توانسته بيش از يك ميليون نفر را به خيابان بياورد
بيش از شصت شركت در اين افتضاح اقتصادي نقش دارند و نيروهاي كارگري خواستار استعفاي رئيس  .ي چبول است هاخانواده

 35جمهور هستند. 

درصد مردم در بخش كشاورزي و ماهيگيري  80 ويك جامعه سنتي بود ميالدي  كره كشوري كه در دهه پنجاه سده گذشته
. در سال بودندكار مشغول به در بخش كشاورزي و ماهيگيري  آن درصد جمعيت 4تنها  1990در سال ، دندمشغول به كار بو

اين آمار در سال  ،درصد در خدمات مولد مشغول به كار بوده اند 16 و در صنايع سبك و سنگيننيروي كار درصد  4حدود  1945
اقتصاد كره  1980تا  1963در بين سالهاي  36 .در خدمات رسيددرصد  55در بخش صنايع سبك و سنگين و  درصد 27به  1990

ماهيگيري به كشوري  -كشاورزي يكشورازو ساليانه ده درصد رشد اقتصادي داشت و  سر گذرانداز تغيير صنعتي عظيمي را 
 74حدود 1980ل رسيد. در سا 1980دالر در سال  6500به  1960دالر در  1500درآمد سرانه هر فرد از . تبديل شدصنعتي 

سيستم آموزشي تاثير خود را در  . رشدنبوددرصد مردم شهرنشين شدند. فرهنگ سنتي كنفسيوسي ديگر جوابگوي جامعه مدرن 
اين رقم به  1980ميليون تحصيل كرده داشت. در سال  1,5حدود  1945كره در سال  فرهنگ سياسي جامعه نشان داد. جامعه

  بيش از نود درصد مردم جامعه كره باسواد بودند.  1980در سال ميليون نفر رسيد.  5,7بيش از 



 

 

تدريج خودكامگي رو به افول نهاده، فرهنگ  ي مترقي و فعاليت و مبارزه دانشجويان به هادهه هشتاد با شكل گيري جنبش از
 در بارهبررسي اجتماعي است. در  كرده رشد و كار جمعي سياسي و دموكراتيك در بين نيروهاي سياسي و مبارز توسعه يافته

امريكا مقايسه با درصد مردم كره آگاهي سياسي دارند. اين آمار در  23,7هد كه دمي آمار دهه هشتاد نشان ،آگاهي سياسي مردم
درصد رشد كرد در  27,2. در دهه نود صادرات كره ردجايگاه خوبي قرار دا دردرصد  35درصد و مكزيك  33درصد، ايتاليا  13
درصد رشد صادرات داشته است.  15يعني كشور كره  ،درصد رسيده بود 4درصد به  6,6كشورهاي صنعتي از  سايرشد ي كه رحال

بيليون  12,7 به ميزان 1995تا  1945هاي البته دولت كره از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (آو اي سي دي) در بين سال
 37 كمك مالي گرفته است. ميليارد دالر از امريكا 38,5 2008دالر و در سال 

شرق آسيا نام  داريسرمايهساختارمند در سيستم  را به عنوان يك اقتصاد مطرح وآن  توان اقتصادمي كره جنوبي كشوري است كه 
 در حالآن  كند. اقتصادمي حكمرانيآن  امريكا با بيش از چهل پايگاه نظامي عمال در و ناچيز استآن  برد، اما سهم كارگران در

 Ssangyongسسنگ يانگ موتور ( ،دارايي چهارمين شركت ماشين سازي آن درصد70 .ي خارجي است هاواگذاري به سرمايه

Motor (، رادمهين  متعلق به شركت هندي )Mahindra  (توان يافت كه نيروي امنيت ويژه نداشته مي و كمتر كارخانه اي را است
ي غير رسمي شهري  هامتوازن رشد نكرده است، بخش صورته بي اقتصادي  هاشدر تحول اقتصاد صنعتي كره تمامي بخ باشد.

، به اندازه رسانندمي فروشه كنند و محصوالت خود را بمي با بازارهاي رشوه خوار سنتي فعاليت وكنند مي كه بدون مجوز فعاليت
نيروي  نداشتهكه رشد كافي و قابل اطميناني  مهم ترين بخش اقتصادتوان گفت مي اما به جرات. رشد نكرده است  هاي ساير بخش

سود تا دهه نود از عقب افتادگي ساختار طبقاتي و  ندبود از سنت و استبداد استفاد كرده ي اقتصادي هابنگاهصاحبان  .كار است
قتصادي كه در ا تئوري ا. تنهنگه داشتندبسيار پايين را بيمه بيكاري، قوانين كارگري رشد كند و دستمزدها  اجازه ندادندكه وبرده 

  بيشتر بود.رفت سود ِجامعه پيش مي

شكست اقتصادي بزرگ در كشورهايي با اقتصاد همراه با كاپيتاليسم  38 كره را نيز در بر گرفت. داريسرمايههاي اما بحران  
 آسيا شرق كه گفتند اني همواره ميالمللي پول و بانك جه ق بينوهاي متمادي صند براي سال 12». ببرها و اژدهاها«در شرق آسيا 

 شده پذير امكان ها اتحاديه آزادي كردن بامحدود كه( دستمزد پايين سطح: است اقتصادي رشد براي آنان هاي فرمول موفقيت دليل
   .عمومي خدمات در مصرف حداقل و ماليات پايين سطح خارجي، گذاري سرمايه باالي سطح ،.)است

 در باره توسعه كشورهايي نظير كره جنوبي، تايلند، فيليپين، مالزي و تايوان منتشر كرد كه تيتر 1993بانك جهاني گزارشي را در 
 شفابخشي داروي عنوان به آمد در اجرا به آسيا شرق در كه اي اقتصادي مدل گفتند المللي مي نخبگان بين بود.» معجزه آسيا « آن
   .ا آشفته كردر فقير جهان تمام كه بود

المللي پول از آنها به  بحران هنگامي آغاز شد كه سرمايه گذاران جهان ( مردمي كه بانك جهاني و صندوق بين 1997ي در جوال
 .رشدكرد كشور مختلف هاي بخش در نارضايتي .زدند سرباز تايلند در گذاري سرمايه از) كنند عنوان كليدهاي خوشبختي تجليل مي

ها  موسسات سرمايه گذار و بانك المللي پول تشويق شده بود. بانك جهاني و صندوق بينخارجي كه به وسيله  هاي وام خصوصه ب
به سرمايه آن  سقوط كرد. اقتصاد دانان پس از (babt) در يك شب پول رايج تايلند هاي خود كردند. شروع به خروج سرمايه

سقوط اندونزي  ،آن اما پس از .آنها بايد صبر كنند و گذاران اين قوت قلب را دادند كه اندونزي به چنين سقوطي دچار نخواهد شد
  .كمپاني در بازار سهام كشور تجزيه شوند 282عدد از  260باعث شد كه 



 

 

 روزانه دست از كار كشيدند،ها هزار كارگر كره اي  دهآن  سقوط اقتصاد كره جنوبي چند هفته بعد آغاز شد و در اوج 
 ميان از آسيا سهام بازار موازنه در دالر بيليون 600 .نورديد بحران سراسر منطقه را در ميهم چنان كه  سيصدهزار نفر در هر ماه.

هاي خارجي با مشكل سرنگوني  در فاصله چند ماهه، معجزه به كابوس تبديل شد. طبق معمول كشورهاي وابسته به سرمايه .رفت
ر ، ددميليارد دالري را تجربه كردن 20يك سال بعد از آنكه درآمد كشورهاي اندونزي، كره، مالزي، تايلند و فيليپين  مواجه شدند.

ميليارد دالر را از سرگذراندند. ناگهان مدل  115. در نتيجه در طي يك سال گردش ميليارد دالر از دست دادند 95، 1996
 تخريب را آنها تواند ه همان ترتيب ميدارد، ب ها را سازي زير و رو شد. به همان سادگي كه سرمايه خارجي توان تقويت اقتصاد جهاني

 دسامبر و آگوست بين ماهه 5 دوره يك در .بينند مي را آسيب بيشترين كه هستند فقير مردم اين وضعيتي چنين در همواره و كند
باشند. كار  دند كه مشغولبو خوشبخت آنقدر هنوز كه بود كساني براي اين و يافت تقليل نصف به جنوبي كره در دستمزد 1997

 دالر 13,09بود و مشابه همان كار در امريكا  دالر 1,75اين درست در زماني بود كه قيمت كار يك كارگر كره اي در يك كارخانه 
  39ساعت در هفته بود.  57بود. ساعت كار هفتگي كارگران كره در ساعت 

بيليوني كمك  58,4دولت كره جنوبي بسته  زماني كه ،دو سال بعد از بحران اقتصادي آسياي جنوب شرقي 1999در دسامبر  
دولت كره جنوبي براي متعارف كردن  40. ه استبحران پولي حل شد نمود اعالم ،اقتصادي صندوق بين المللي پول را دريافت كرد

ل موقت و قانوني كردن مشاغ، از جمله برداشتن امنيت شغلي ،هاي اقتصادي و نئوليبرالي زدبحران پولي دست به يك سري تعديل
بدون مزايا. نمايندگان سرمايه خوشحال و جريانات مدافع حقوق كارگر و سنديكا بسيار نگران و خشمگين بودند. اولين اقدام حذف 

(  غيراستاندارد(غير رسمي بود. بازار كار تحت شرايط استاندارد و مزايايي رسمي شرايط كار، شغل و درآمد استاندارد،  د رسمي يامز
 ،شدن كارتر ميز آ و تبعيضي اجتماعي و قانوني  هاحقوق كم، بدون امنيت شغلي، نبود حمايتتغيير كرد.  41 ) پي ير كريس

ي بين المللي سازمان جهاني  ها، به رغم آنكه دولت كره مقاوله نامهكارگران كره قرن بيست و يك را رقم زدزندگي و كار  ساختار
 182“ و كار كودكان ”138“ ، حداقل سن كار”111”عدم تبعيض ”،100“ي حقوق برابر  هاكار را امضا كرده بود، مانند مقاوله نامه

بيشتر در بخش كارگران  ابتدا اين مساله ند،كنايزوله را اين شد كه سنديكاهاي كارگري نهادهاي كارفرمايي اولين وظيفه . “
مي را زنان تشكيل هابخشكارگران اين بيشترين  .ادد رخي بازي مانند گلف  هامكان كارگران خدماتي كمك معلمان،، نظافتچي

ان زماني كه كارخانه اي بسته و كارگر 1997سپس به كارخانجات و كاركنان خدماتي دولتي كشيده شد. پيش از  . اين رونددهند
مان كاري با بستن عمال شركتهاي پي، 1997كرد ولي بعد از مي پيدا آناناداره كار كاري مشابه براي  ،شدمي بيكار آن واحد

. اين قراردادهاي موقت عمال نه كار دائمي را اين بار را از دوش اداره كار برداشتندو  قراردادهاي موقت نقش كارفرما را بازي كردند
كار كند نيمه  36كسي كه كمتر از  ،آورد و نه امنيت شغلي داشت و نه حقوق اش ثابت بود. كار موقت يعني نيمه وقتمي به همراه

 42تشكيل شد براي كارگران غيررسمي متشكل از نمايندگان كارگران، دولت و كارفرمايان  يكميته مخصوص آيد.مي وقت به حساب
منعطف را شرايط كار در اصل توانست  اني براي كارگريابآژانس كار 32وزارت كار با بوجود آوردن . اما تنها نامش سه جانبه بود

  43بود.  مقاطعه كاري درون محل كاربه معني كه  درگران باال ببراكبراي 

  وضعيت طبقه كارگر

 ايگيري طبقه كارگر در پروسهشكل ":مفهوم طبقه كارگر از نگاه ا پي تامپسون در كتاب طبقه كارگر انگليس چنين آمده است
در  بقه است. تعريف اين عملل عمل فعاالنه طگيرد كه همانا محصومي شكل يساختار شرايط وسيلهه ب نيست بلكه منفعالنه

مي زيرا در پروسه توليد و خارج از اراده افراد شكل ترين تعريف استمستقل . اينسازندمي شان راهايي است كه تاريخزندگي انسان



 

 

صورت گيرد تحت تاثير  العمليعكساش چه ها درك شود و در مقابلكه چگونه اين شرايط مادي توسط انسان گيرد، حال اين
   "شكل سنت، سيستم ارزشي و فرم موسسات است. ، فاكتور فرهنگي

پيروز جنگ كشورهاي  مالي گذاري ي جديدي در سرمايه ) شاهد بوجود آمدن پديده1990و  1980ي آخرقرن گذشته( در دو دهه
  44 هت دارد.داري مشاب ي سرمايه ي قبل متفاوت است، اما از جهاتي با دوران اوليه هستيم كه با دورهجهاني دوم 

الجيشي مبارزات جنبش كارگري كره جنوبي بر شرايط اقتصادي و سياسي منطقه تاثير زيادي دارد و اين كشور از لحاظ سوق
شان به ها مراقب هستند كه مبادا سرمايهو يك درصدي ”سورس“اي هاي چند مليتي و بازار سهام قمارخانهمكاني است كه شركت

 است.ي مترقي اين كشور  هاهاي اساسي سيستم سرمايه در كره جنوبي جنبش كارگري و ساير جنبشخطر بيافتد، يكي از چالش

كارخانجات كره نسلي از كارگران را تربيت كرد كه در زير يوغ گرايش راست  در داريسرمايه ،امپراطوري ژاپنسلطه زادي از آبعد از 
نه فعاليت سياسي آزاد بود و  در ايندوران د يك جنبش متفاوت بسازند.مجبور شدند در نبردي جدي يسياسي و ميليتاريزم امريكاي

كارگران كارخانه را  1980تا سال  گرفت.نه شرايط به چالش كشيدن حكومت وجود داشت، هر مخالفتي با مشت آهنين جواب مي
كارگر از لحاظ  ان نيز خطاب نمي كردند.شناميدند، حتي آنها را براساس شغلمي 46 "دختر كارخانه"يا  45 "پسر كارخانه"با نام 

اين بود كه تحت هر شرايطي از زير بار اين وضعيت  بر اين نسل از جامعه زدند.او را كارخانه اي صدا ميو طبقاتي هويتي نداشت 
يابد. اين مي در دهه نود قوام ه وشروع شدگيري هويت طبقه كارگر كره جنوبي از دهه هشتاد ميالدي شكل 48و47 د.وخارج ش

و محو شروعي باشد براي  و تاثير گذار باشداجتماعي در ساختار كارگري  فعاليت باتوانست جنبش در دهه نود با آگاهي طبقاتي 
آن چيزي كه جنبش كارگري را بسيار فعال كرد نقش زناني بود كه نه براي بهتر شدن شرايط كار خود  .ماعيتتبعيضات اجنابودي 

   :گويدمي "كارگران كره". هوگن كو در كتاب كردندمي مبارزهو عدالت  ، برابريترام انسانيوردن احآدست ه بلكه براي ب

كه ي صنفي بلكه در زباني دريافت  هاگيري اتحاديهاش را نه در مبارزات براي شكلآگاهي و طبقه كارگر كره جنوبي هويت جمعي"
نقد هوگن كو به ساختار جنبش كارگري 49 "گيرند. با هم ارتباط مي از آن طريقكه  فعاليتيكرد، يعني فرهنگ مي استفادهآن  از

اش تشكيل حزب از خوردن مارك كمونيستي ه دليلبقه كارگر كره از شروع دهه نود بكه طبر اين اساس بنياد گذاشته شده است 
   )12(ص . محروم بوده است

هاي كره برخالف تئوري ياقتصادسيستم اوال  .گذراندمي جنبش كارگري كره در منطقه آسيا مبارزه اقتصادي متفاوتي را از سر
دهي فضايي سياسي آورد و رشد سياسي لزوما در شكلتوسعه سياسي را با خود مي، گويند رشد اقتصاديمي شناسي كهجامعه

كشيد. دليل مي مبني براطاعت و سكوت است، با خود يدك داد آسيايي در كشور ژاپن را كهو شيوه استب. رشد كرد، نقش دارد
 اتهستند كه مبادا رشد سياسي به تغييرها است مواظب هاي غربي بود كه دههفرمانبري حكومتيان از شيوه ،اصلي هم

ندمليتي زير فرمان نظاميان امريكا فضا را بر هاي چي چبولي و شركت هاسوسياليستي بيانجامد. كنترل اقتصاد در دست خانواده
بيرون آمد و اين دانشجويان در  جنبش سياسي از دل دانشگاه مردم هر روز تنگتر كرده است. اين فضا منجر به شرايطي شد كه

 اقتصاديبد ط شراي .دادرفتند كه وضعيت اقتصادي مناسبي را براي آنها نويد نمي كار يهامحيط شان بهپروسه زندگي اجتماعي
مبارزات سياسي نيز هست. بخشي مهمي از اين  اينبه مبارزات اقتصادي كشيده شوند كه در عين حال  آنها را مجبور كرد كه

 اين. كشندمي را به چالش كنند و شرايط موجودمي مبارزهفرهنگ مردساالري با  و هم يانهم با كارفرما كارگران زنان هستند كه
 .كنندمي سياسي جامعه مبارزهفضاي تغيير جوانان در جهت 

  كارگران مهاجر كره جنوبي 



 

 

ها و فعاالن حقوق بشري بوده است. با توجه به آمار  وضعيت وخيم و اسفناك كارگران مهاجر در كره جنوبي همواره مورد انتقاد گروه
ي جهت احقاق حقوق اين افراد و رسيدگي به وكار مناسب هزار نفري كارگران مهاجر در اين كشور، تاكنون ساز 500حضور حدود 

 نشده است. نقض گسترده حقوق آنان توسط كارفرمايان انجام

كار مناسب حقوقي،  و شود. عدم تدوين ساز دولت كره جنوبي نيز با كارفرمايان در نقض حقوق اين افراد همراه مي ،در برخي موارد
هاي گسترده و خودسرانه به همراه برخوردهاي ناشايست از  مؤثر، بازداشت نظارت ضعيف بر كارفرمايان، عدم تدوين قوانين كار

اكتبر  20الملل با انتشار گزارشي در  در همين راستا، عفو بيناست. كره جنوبي  دولت جمله موارد نقض حقوق اين افراد توسط
بي پرده برداشته و تاكيد كرده كه كره هاي گسترده نسبت به كارگران مهاجر در صنعت كشاورزي كره جنو از سوءاستفاده 2014

اين گزارش كه تحت  50 به اين بهره كشي گسترده و كار اجباري كارگران در صنعت كشاورزي خود پايان دهد. دباي جنوبي مي
كه رابط بين  يطرف (سازوكار به اصطالح بي» سيستم اجازه استخدام«منتشر گرديد، چهره واقعي » برداشت محصول تلخ«عنوان 

   داد. خارجي نشانجهت مشاركت مستقيم در استثمار كارگران مهاجر  را ارفرمايان و كارگران مهاجر است) كره جنوبيك
  
ه بسياري از ك هستند كار به مشغول جنوبي كره كشاورزي مزارع در خارجي مهاجر كارگر هزار20 حدود رسمي آمارهاي اساس بر
با شرايط بسيار بد، فقر و  هاكشوريل اصلي مهاجرت اين افراد به كره كار در مزارع اين ها اهل كامبوج، نپال و ويتنام بوده و دل آن

 باشد. هاي سنگين آنان مي بدهي

 ي كارگري هاتشكل

ي  هاطبقه كارگر كره جنوبي نهادهاي صنفي دولتي يا به عبارتي ساخته شده توسط نهادهاي امريكايي با نام فدراسيون اتحاديه
اين نهاد و زير مجموعه اش . دارد خود رسميه نمايندرا به عنوان سازمان و )  Federation of Korean Trade Unionsكارگري كره( 

تاسيس شده و در اصل هدفش منزوي كردن نيروهاي چپ در  1948اين فدراسيون در سال  .بسيار محافظه كار و مردانه بود
 51 و ودب   هاچان دو در اساس عليه سياست رئيس جمهوركه  گوانجونهادهاي كارگري بود. بعد از قتل عام جنبش اجتماعي 

بعد  اندانشجوي. جنبش دانشجويي اعتال يافت و در سي دانشگاه فعاليت خود را آغاز كرد 52،كشته شدندآن  دربسياري  ياندانشجو
 كسب كرده بودند، در جنبش دانشجويي ي كهتجربياتبا اين دانشجويان  .رفتندمي ي كارگري هادن به محيطاز فارغ التحصيل ش

. بعد از اعتراضات اجتماعي دهه ي كارگري بسيار فعال شد هامحيط به اين ترتيب ند ونجنبش كارگري را سازماندهي كتوانستند 
 اامبود  )ميليتانتجسور و بي باك (گرچه جنبش سياسي كره جنوبي بسيار  جذب جنبش كارگري شدند. صدها هزار كارگر ،هشتاد

شان در جهت چپ با سياست  يعنيداشتند  ميانه روانهسياسي تصميم گيري ي  هااز لحاظ خواسته در دهه هشتاد و نود ميالدي
اين  شود.مي شناختهجرم  ايده كمونيستيداشتن  ،يست ستيزي در كره جنوبي استنهم كموآن  و دليل تغيير بنيادي جامعه نبود

 1995نوامبر  11ي كارگري را در  هاه تشكل شورايي را پيش ببرد و كنفدراسيون اتحاديهجنبش مدني و كارگري توانست ايد
جنبش كارگري مستقلي كه بر اساس كليه مدارك موجود نه گرايشي به جريانات پرو مسكو داشته و نه پرو چين و بر  ،تاسيس كند
ي چپ  هاين جنبش بر خالف ديگر جنبشا .مورد استقبال جنبش چپ واقعا موجود جهاني قرار نگرفت هم همين اساس

مورد ستايش ديگران و قرار دهند  پارلماني خودشان را هم سطح رهبران سياسينمايندگاني ندارد كه خود را رهبر خطاب كنند و 
. البته انجامدمي دهد و به رهايي خود نيزمي قرار بگيرند. اين جنبش ذاتا طبقاتي است و بالطبع در روند مبارزه خودش را صيقل

بدون شناخت ناسيوناليسم شرقي و روحيه محافظ كاري ژاپني نيز در اين جامعه بي تاثير نبوده است، اكثر روشنفكران غربي 
  كنند. مي را ستايش آن ،جنبش كارگري كره جنوبي بي باكيخاطر روحيه ه تنها ب ،فرهنگ و سياست آن جامعه



 

 

و  جتماعيا -ت جمهوري را اعالم كرد در عرض دو هفته يك انفجار سياسيزماني كه دولت انتخابات رياس1987ژوئن  29در 
هم اين بود كه دولت كيم يونگ سم در شرايط بد  دليل .ي مختلف صنعتي بوجود آمد هااعتصابات كارگري در بخش و تظاهراتها

در هم آن  نشانه گيرد. را 53 يا چبول نهادهاي اقتصادي چندفاميلي براي بهبود وضعيت اقتصادي ه بوداقتصادي تصميم گرفت
كه  كه زماني در دولت كيم يونگ سم هاي متوسط و كوچك اقتصادي در حال ورشكستگي بودند وشرايطي كه بسياري از شركت

مي قانون واردات و صادرات را تغيير داد. قانون كار جديد امنيت شغلي بخش متوسط جامعه را از بين ،كم شده بودبسيار صادرات 
جامعه نيز به اعتراضات كارگري ملحق شدند. در همان شرايط پليس كليه رهبران شوراي اقشار ديگر راي همين منظور برد ب

  دستگير كرد.  ،فدراسيون كارگران كره را كه در يك جا جمع شده بودند

هار صد هزار چش از شكل گرفت كه در مجموع بيست روز طول كشيد. در طول اين بيست روز بيدر سه مقطع اعتصابات كارگري 
حمايت بودند. در بيست و دو كشور از اين اعتراضات  اعتصاب كرده بار پانصدو بيست و هشت اتحاديه بيش از يك ِ نفر از كارگران

به اعتصابات بيشتري در مناطق صنعتي  اين دستگيريهاراه افتاد.  براي مقابله با اين اعتراضات، موج دستگيري فعاالن به54. شد
 وكيا، سامسونگ، وو، هيوندا د ي هاهكارخان و 56 دامن زد، سپس به مناطق ديگر صنعتي مانند پوسان، چونگ وانگ و مسان55السون

كارگر معدن به اين اعتصاب هزار  20هاي اتوبوس راني و رانندگان تاكسي به اين اعتصاب پيوستند. شركت .دكشيده شكونگلمورت 
مديريت و اداره پليس را نيز  دفاترشد و در بسياري از موارد اعتصاب كنندگان  يري با پليس منجرپيوستند. اين اعتصابات به درگ

اعتصاب صورت  276ميليون كارگر يعني يك سوم كارگران كره به اعتصاب پيوستند.  1,2كردند. در عرض دو هفته مي اشغال
كه هشت تشكل مستقل در شركت ماشين سازي هيوندا اتحاديه مستقل شكل گرفت  3400بيش از  1988گرفت. تا پايان سال 

پليس با آنها درگير  4500كارگر دست به تظاهرات زدند كه زمانيكه به استاديوم سئول رسيدند  هزار40بود. در حومه شهر سئول 
در  57 د.شركت داشتنآن  بيست هزار كارگر در طول كشيد و روز 124به مدت  شدند. اعتصاب كارگران ماشين سازي هيوندا

ي سنتي (اف كي تي سي  هاهاي اتحاديهدر مقابل سياست 58اعتراض كارگران هيوندا ده هزار نيروي پليس ويژه به ميدان آمدند. 
با آنكه  1987در سال  .مناسب ديدي مستقل در درون محيطهاي كار  هابوجود آمدن تشكل يو) جنبش كارگري شرايط را براي

فعالين  و را غيرقانوني دانستها افق كرده بود اما اين تشكلمستقل تو هايتشكلبه رسميت شناختن ي دولت با اعتراض كنندگان برا
مختلف  ي هارشتهدر فعاليتها را بايد بايد  ،مثل هيوندا ي مختلف صنعتي هادر شركتكارگري دريافتند عليه سركوب خشن دولت 

برد كارشان نياز به يك شوراي رهبري براي پيشدريافت  "غيرقانوني"رهبري  .پيش بردتكنولوژي ، انرژي، مانند پتروشيمي يصنعت
فدراسيون  :را براساس تقسيمات منطقه اي سازماندهي كردند "ي دمكراتيك هاشوراي ملي اتحاديه"دارند و به همين منظور 

 59. ي كره يا اف ك تي يو هااتحاديه

 ي كارگري) هااتحاديهملي ي كارگري كره (شوراي  هاكنفدراسيون اتحاديه

اما  60غاز كردندآيعني زمان اعتراض كارگران زن به استثمار صنعتي  1970نفدراسيون شروع حركت خود را در نوامبر اين ك
اعتراض به تغيير  درو  1989و شروع فعاليت شان از سال  1987تاسيس اين نهاد همزمان است با اعتراض عظيم كارگري سال 

عضو اين فدراسيون ) كل كارگران كره 682418درصد ( 40,6رگري عضو دارد. ي كا ها. اين شورا در تمامي رشتهاست قانون كار
عدم ورود گوشت گاو امريكا به كره خاطر به  2003. بزرگترين اعتراض اين شورا در سال شودمي شعبه را شامل 1200كه هستند 

بعد از  61كرد.  ميليون ضرر به امريكا وارد 504ساليانه  وباقي ماند اين ممنوعيت برقرار  2010تا سال موفقيت آميز بود و كه بود 
ملحق شدن كره به سازمان تجارت جهاني اين ممنوعيت برداشته شد. بزرگترين خصلت اين شورا رزمندگي و بي باكي اش براي 



 

 

 ري از رهبراناين شورا از اشغال محيط كار تا اعتصاب غذا و درگيري با پليس هيچ واهمه اي ندارد و بسيا، رسيدن به هدفش است
 شوند. مي طور مرتب در زندان هستند. در بسياري از موارد براي از بين بردن ماشين پليس جريمهه بآن 

 

 62كره جنوبي جنبش دانشجويي

شود، اكثر اعتراضات دانشجويي براي فشار مي شروع 1970از سالهاي جنوبي جنبش دانشجويي كره ي اعتراضي  هااولين جرقه
نظامي براي پذيرفتن تغييرات دمكراتيك، تغيير قانون اساسي و انتخابات آزاد بود. اولين حركت جنبش دانشجويي آوردن به دولت 

 "مردم"شود. اين جنبش با استفاده از كلمه مي يا جنبش مردم است كه به جنبش براي دمكراسي نيز گفته 63معروف به مينجونگ
آزادي مذهبي شروع  جامعه و هشدرانده حاشيه اقشار به حمايت از ، سياسي -هاي اجتماعيدر اساس جنبش مبارزه براي آزادي

عليه سيستم اقتصادي نا كارآمد و  داشت و قرار يا سياست واقعي 64ك هامعروف به سيلدر مبارزات دهقاني شد. اين جنبش ريشه 
 200در دفاع از  1980در آگوست نيز ديگري . اعتراضات دانشجويي بود )1979 -1971( 65 فاسد رئيس جمهور پارك چونگ هي

در اعتصاب غذا بودند كه با  در اعتراض به بسته شدن كمپاني ين كارگران زنا 66 .واي اچ كمپاني صورت گرفت شركتكارگر زن 
   67شد.  زنان را از محوطه بيرون راندند و يك زن در اين حمله كشته ،يورش پليس

دانشجويي مردمي ديگري در اعتراض به بسته شدن  مبارزاتگوانج ر جنوب كره در ايالت د 68 1980مه  27مه تا  18از تاريخ 
دانشجو به مخالفت با بسته شدن  200گرفت كه  زماني شكل 1980مه  18اعتراض دانشجويي در  اين 69 دانشگاه شكل گرفت،

و  33و ارتش لشگر  دار نفر به دانشجويان پيوستنتا عصر دو هز 70بست نشستند.  دانشگاه دانشگاه ملي چوناي در مقابل در ورودي
با شهري را  ،نيروي نظامي 3000پليس و  هزار18نفر كشته شدند،  606در هشت روز اعتراضات  71نجا اعزام كرد. آخود را به  35

ز صد هزار نفر در اين اعتراض بيش ا دست مردم افتاد.ه خودروي نظامي ب 350بيش از  72.نداشغال كرد نفر هزار700 جمعيت
با نماينده دانشجويان يون   هاامريكايي مذاكرات .دولت امريكا به عنوان ميانجي ابتدا براي حل مسئله وارد شد .شركت داشتند

مه توسط ارتش كشته شد)  26(وانگ در  .دهيممي به نتيجه نرسيد و وانگ گفت كه تا آخرين نفر مبارزه مان را ادامه73 سنگ وانگ
 دولت امريكا رسما، در حوادث ايالت گوانج كي دخالت كرد.مستقيما  ،كا وقتي ديد اوضاع در حال خراب شدن استسفارت امري

ايشان به دليل عدم  75 عهده گرفت.ه ون رياست كشور را ب هاو فرمانده ارتش چون دوو74 .رئيس حكومت را مجبور به استعفا كرد
به اعدام محكوم شد ولي شامل عفو رئيس  1996دادگاهي در سال  داشت ودردست  كنترل دولت را در 1988انتخاب تا سال 

 76 جمهور شد.

شد كه مي اين جنبش در اصل به كساني گفته 77 است 386جنبش ديگري كه از جنبش دانشجويي بيرون آمد معروف به جنبش 
ه بودند. اين جنبش نقش اساسي در مبارزات خود خود بودند و به دانشگاه رفته و از دانشگاه فارغ التحصيل شددهه سوم زندگي در 

جنبش دانشجويي در  79 دولتي كه در كشتار دانشجويان ايالت گوانج كي نقش داشت. 78 ،ون داشت هادر سقوط دولت چون دو
 بااند و توانست حكومت برآمده از كودتا را به پايان برس با ظهور جنبش مردمي 1987ژوئن  29مخالفت با رژيم نظامي در تاريخ 

 – 2003كه از سال ( 81ين  هانهمين رئيس جمهور كره روه مو 80 يك انتخابات دمكراتيك در سيستم سياسي تغيير بوجود آورد.
امريكايي بسيار ضد اعتراضات دري دانشجويي او  ها) رياست كشور را بر عهده داشت محصول جنبش دانشجويي بود. فعاليت 2008

در دوران رياست او نامند. مي كه كانداليسا رايس و رابرت گيت در خاطراتشان او را يك ضد امريكاييبرجسته بوده است تا جايي 
نه تر اي رسانه اي بهترين موقعيت را داشته اند و فعاليتهاي كارگري آزاد هاپردازد و آزاديمي جمهوري اش به مسائل حقوق بشر



 

 

دهمين رئيس جمهور كره  82 درخودكشي ك 2009شكست خورد و در سال در انتخابات  2008بوده است. بعد از بحران اقتصادي 
نيز از فعالين جنبش دانشجويي بوده است. يكي از فعاليتهاي او محكوم كردن دولت ژاپن براي گرفتن برده  83يانگ بك مي لي

    در زمان جنگ بوده است. 84 )معروف به زنان آسايش(جنسي زنان كره 

هاي كارگري در سطح و فعاليت 85 )مردميش را آغاز كرد. فعاليت سياسي (شجويي در دو سطح فعاليت اجنبش دان 1987از سال 
 86 .است "اعتراض عظيم"جنبش دانشجويي توانست حركت بزرگي بوجود آورد كه معروف به  1997تا  1987كارخانه. در دوران 

يار معروف است ولي تمامي سياستهاي اقتصادي امريكا را پياده هاي ضد ژاپني اش بسبه خاطر فعاليت رياست جمهوري اين دوره
   87 كرده و يكي از روساي جمهور كره است كه در بسياري از كشورهاي منطقه سرمايه گذاري دارد.

. به رفرمهاي سياسي تن دهدمبارزات اقتصادي كارگران و دانشجويان دولت كره را مجبور كرد و رشد اقتصادي و شكاف طبقاتي  
ورد و در سال آقل كارگري را بوجود دانشجويي توانست بزرگترين تشكل مست -جنبش كارگري  1997تا  1987در طول ده سال 

هاي تحليلمتاسفانه بخش عمده  89جمع كنند.  88 درصد كل كارگران متشكل را در فدراسيون شورايي 81,1توانست  1997
 پردازند.مي به جنبش كارگريآن  د و بخش بسيار كوچكنپردازمي نظريه توسعه دانشگاهي دانشجويان كره اي در خارج از كره به

تاكيد بر اخراج  -2تاكيد بر افزايش قدرت كشاورزان و كارگران  -1 :در مجموع مبارزات دانشجويي بر چهار محور حركت كرده است
  .معضالت اقتصادي و حل داريسرمايهاصالح سيستم  -4تاكيد بر وحدت دو كره  -3امريكا از جنوب 

 سازماندهي كارگري

زيرا اين قوانين بسيار سركوبگرانه و ضد  و نقش قوانين كره را ناديده گرفت،نمي توان به امر سازماندهي اشاره كرد  در كره جنوبي
ن قوانين اي – دست نيروهاي سركوبگر را براي هرگونه سرگوب فعالين اجتماعي و كارگري باز گذاشته است كارگري هستند و

  90.ستفاده از ارتش و نهادهاي امنيتيا، عبارتند از: قانون وضعيت ويژه، قانون امنيت ملي

گيري اين سازماندهي اولين ريشه و بنيان سازماندهي كارگري در كره جنوبي را بايد در جنبش دانشجويي جستجو كرد، تاريخ شكل
 تظاهرات 1500 درو  انجام شدبراي استقالل از ژاپن  دانشجو 33 صورت گرفت. اين سازماندهي توسط 1919بار در يك مارس 

  91به استقالل كره از ژاپن منجر شد.اين ا عتراضات شركت كردند و سرانجام  ميليون نفر 2 حدود

دختر اين اعتراض در رابطه با آزار جنسي دانشجويان  گرفت.در شهر ناجو شكل  1929اكتبر  30دومين سازماندهي دانشجويي در 
نوامبر همان سال تمام شد. در دوازه نوامبر  3توسط دانشجويان ژاپني بود. اين اعتراضات به چند دانشگاه نيز كشيده شد و در 

  92.كردندنيز براي اعتراض به تنبيه انضباطي دانشجويان كره اعتراض   هاهمان سال دانش آموزان دبيرستان

دانشجو شركت  هزار50در اين اعتراضات  كرد.راض به نتيجه انتخابات اعتراض جنبش دانشجويي در اعت 1960در يازده اوريل 
  قبال توضيح داده شده است. 386د. اعتراضات كشتار گوانجو و جنبش نسل يمارس طول كش 15و تا  كردند

ي را به است با اعتراضاتش توانست بسياري از اصالحات سياس "خيزش ژوئن"كه معروف به  1987جنبش دانشجويي در سال 
ي منحصر  هايكي از نمونه ،اين جنبش كه توانست شش ميليون نفر را به خيابان بياورد سازماندهيحكومت نظامي تحميل كند. 

  93 دوران است.آن  بفرد



 

 

ژوئن توانست انتخابات را به رژيم تحميل كند.جنبش دانشجويي با سازماندهي خود عليه  29ژوئن شروع و در  10اين خيزش در 
ي  هابه دولت تحميل كند و با شمع افروزي 2008را در سال  يگاوآلوده به جنون اقتصادي امريكا توانست تحريم گوشت  سياست

  94دولت مجبور شد خريد گوشت گاو را ممنوع كند.  2008اوريل  11شبانه در 

جنگ جهاني  زنان برده جنسي در و عدالت براي عليه افزايش شهريه دانشگاهي و تظاهرات براي حق خواهي 2011اعتراضات سال 
  ديگر دستاوردهاي جنبش دانشجويي است. 2016و  2015دوم در سال 

در دست به يك پاكسازي وسيع  1983تا  1980دولت كره بين سالهاي ، 1980بعد از اعتراضات جنبش دانشجويي كوانجو در سال 
فعالين مذهبي، ، معلمان، اساتيد دانشگاهي، عي، سياستمدارانفعالين جامعه مدني، كاركنان بخش اجتما(نيروهاي اجتماعي  ميان

. دولت اين فعالين را دستگير نكرد بلكه با شناسايي آنها مخفيانه شروع به اخراجشان كرد. در ) زدروزنامه نگاران و دانشجويان
  دانشگاهها نيروي پليس مستقر شد.

فعالين سنديكاهاي  1984. در سال دادرا   هاتيد و دانشجويان به دانشگاهدولت مجددا اجازه بازگشت به كار اسا1983بعد از سال 
عضو  به فعاليت و كالج و دانشگاه شروع 42اين نهاد در تاسيس كردند. كارگري نهادي به نام حاميان دمكراسي (پرو دمكراسي ) 

شد، در سال مي سي هر روز به تعدادشان اضافهسيا اتتغييردانشجويان طرفدار  .متشكل نمود راآنها از دانشجويان كرد و  گيري
  95 .اتحادسنديكا و دانشجويان نهادي را تاسيس كردند به نام جنبش ائتالفي مردمي براي دمكراسي و  1985

شان را حزب دمكراتيك جديد نام نهاد استفاده كرد و اپوزيسيون دولت از اين شرايط براي عضو گيري در جهت منافع خودش
  96.نهادند

كيم توانسته بود با تعدادي زيادي از نمايندگان سناي امريكا ، كردمي هبر جنبش دانشجويي كره، كيم دا جنگ در امريكا فعاليتر
نماينده سناي امريكا از دولت كره جنوبي خواستند كه  12، 1984ديدار كند و مشكالت دمكراتيك را مطرح كند، در شش فوريه 

مراه دو نماينده كنگره امريكا به كره برگشت. بسياري از ه جنگ به 1984فوريه  8دهد و در تاريخ به كشور برا اجازه بازگشت او 
فرودگاه رفتند اما نيروهاي امنيتي در زمان ورود او به فرودگاه با ضرب و شتم ايشان را از براي استقبال از او به فعالين دانشجويي 

در حصر  1987ژوئن  25تا  او را صادر كرد و د و دولت كره حكم جلب و زندانشتننمايندگان جدا كردند و در حصر خانگي نگه دا
  و 97 خانگي بود.

ميليون امضا فعاليت خود را ادامه دهد. دولت در كوتاه مدت كليه  10حزب دمكراتيك جديد توانست با كمپين به جمع آوري 
دوره بود. در سال آن  هزار نفر در اعتراضات يكي از فعاليتها آنها در 700مسئولين و جريانات مدني را سركوب كرد. شركت ، دفاتر

خاطر ضرب و شتم دانشجويان ه قطع حمايتش از دولت نظامي ب انداخت كه به دولت امريكا براي جنبش ائتالفي كمپيني راه 1986
دولت  1987وريل آ 13با اين كمپين دستگير كرد. در آورد. رژيم صدها نفر را در رابطه مي و كارگران توسط نيروهاي نظامي فشار

  98مجبور شد كه انتخابات دمكراتيك اعالم كند.

تا به امروز. اين سازماندهي  1992و از  1992تا  1970شود: از سال مي تقسيم بش اجتماعي كره به دو بازه زمانيسازماندهي جن
  گيرد:مي صورت به دو روش همچنين

تظاهرات  دمانن مستقيم، ناگهاني كه منجر به نوسانات اقتصادي و گاه با خشونت همراه است سازماندهي  -
 به امروز  تا 2013و  1987،1997،2008



 

 

 .مدني و قانوني، ميزسازماندهي بدون خشونت و مسالمت آ  -

بسيار ناچيز است. اين  آگاهانهاما در مقابل دو نوع سازماندهي  خودي اشاره نكرده توان به نوع سوم مبارزات خودبالبته نمي  
مي وضوح ديدهه مبارزات اجتماعي ب دو نوع سازماندهي هميشه بستگي به فشار نيروهاي نظامي داشته است و فراز و نشيب

است و اوج مبارزات و اعتراضات و  83اوج مبارزات غير مستقيم سال  1992تا  1970طور مثال در بين سالهاي ه ب .شود
 - اعتراض روزنامه نگاران 162، اعتراض كارگري 714اعتراض دانشجويي،  1116. باشدمي 1983اعتصابات هم همان سال 

اعتراض نهادهاي مدني تا اعتراضات زنان، زندانيان، كشاورزان، كاركنان  148اعتراض روشنفكران،  162،  هاانهو چاپخ  هارسانه
  99 اعتراض ثبت شده است. 3327دادگاهها كه در مجموع 

   

، نيز 1987 تا 1980در سالهاي  و درصد اعتراضات كارگري بود 17درصد اعتراضات دانشجويي بودند و  32در دهه هفتاد ميالدي 
 22، 1992تا  1988در سالهاي  .درصد بودند 24درهمين دوره اعتراضات كارگري  درصد اعتراضات دانشجويي بود در حالي كه 48

  بودند (منبع قبلي)  و اعتصابات كارگري اعتراضات درصد 35، 1992 تا 1988 سالهاي در درصد اعتراضات دانشجويي بودند. ولي

سزايي داشته است. در ه تاثير ب 1987ان ماشين سازي هيوندا و كارگران كارخانجات نساجي در تغيير اصالحات تاثير مبارزات كارگر
خصوص در صنايع متال ه تمركز دارد بيشترين اعتراضات كارگري شكل گرفت بآن  منطقه السون كه بيشتر بخش صنايع تجاري در

كارگري با رهبران جنبش كارگري شكل گرفت و بسياري از نقدهاي و پتروشيمي. در همين زمان بود كه درگيري زنان فعال 
  شود.مي پرداختهآن  بهدركره جنوبي زنان مقاله مبارزات روشنفكران دانشگاهي متوجه سنديكاهاي مردساالرانه شد كه در 

برخورد و  ،انه ايداقگاه نخصوص جنبش سنديكايي با نه باثير گذاشت. جنبش سنديكايي نيز تجنبش اصالحات سياسي بر روي 
. اين درك پايين ارزيابي كردندآگاهي سياسي خود را بسيار پايين  بازبيني كرد. آنابا نهاد سنديكايي تحليل اكونوميستي خود را 

از فعالين كارگري بسياري  ،گذاشته بود. در همين راستا بود كه بعد از تغيير اصالحات سياسيتاثير سياسي بر استقالل سنديكاها 
  100مستقل كارگري را گذاشتند.  ي هابنيان تشكل

توانست تغيير اساسي در روابط كار و سرمايه در كره جنوبي بوجود  1987و بودن كارگران در سال عمل مستقيم كارگري و پيشر
  آورد. كارگران توانستند متشكل تر، قوي تر، مبارزه جويانه تر و مستقل تر در خارج از چهارچوب روشنفكري حركت كنند.

 سيستم روابط كارگري در محيط ،شكايت در اتحاديه است عبارت ازكه مبارزات بعد از اعتراضات كارگري  داريسرمايهمديريت 
روابط كارگري را تاسيس كرد و موارد كارگري را منطقه اي كرد. استراتژي جديد سرمايه  1990در سال  سپس خود را تغيير داد

 در آورد. به استخداممنعطف  صورته كز كار در آورد و كارگران را بامر در اين شد كه تا حد توان كل نيروي كار را از حالت تجمع
و بخصوص كشور لهستان براي  مبارزات بلوك شرقمقابله با و از تجربيات  دبه روز كردندر همين زمان سيستم دفاعي خود را 

احضار متناوب فعالين كارگري به سازمان با  ،دزير ضرب بردنبا تا حد ممكن استقالل سنديكا را  .كرد سركوب كارگران استفاده
اكثر  1990در سال . جنبش كارگري را مورد تهاجم قرار دادندي طوالني و زندانهاي طويل المدت  هابازجويي -سامنيت و پلي

فعالين كارگري سرشناس يا در زندان بودند يا مخفي شده بودند. رژيم كره اجازه استفاده از وكال را از فعالين كارگري سلب كرده 
از بين درصد تشكالت كارگري 48، 1991تا ژانويه  1990شد. از ژانويه مي دائما بررسي بود. وضعيت ماليات ساالنه فعالين كارگري

  )190. (منبع قبلي ص درصدكاهش يافت 45و اعضاي سنديكارفت 



 

 

نه كار  "هاي صنايع كره و فدراسيون كارفرمايان كره نمود. كارفرمايان با شعاراقدام به تقويت انجمن تشكل 1989رژيم كره در سال 
سنديكا، عمال سنديكاها را با مشكل مواجه  در بيش از دو درصد حقوق براي عضويت براي پرداختاجازه عدم و  "ه حقوق و ن

وارد كردن نيروي  بارژيم  1990كردند. خريد نيروي كار منعطف بر اساس قطعه كاري موضوع جدي جنبش كارگري شد و از سال 
جنبش فرهنگي  ". كارفرمايان گروه چبولي با شعاري خود را دنبال كرد هاسياست كارگرانمقابل هم قرار دادن  كار مهاجر و

بر روي  هاي اجتماعي، زبان و مليتسعي كردند از طريق مبارزه فرهنگي بر روي مسائل خانواده، فرهنگ، سمبل 101"كمپاني 
كلوپهاي خانوادگي و در لهاي موسيقي فستيوا، هاي تفريحيدادن كمك هزينه، مسافرت .جنبش كارگري كره تاثير بگذارند

فرستادن كارگران به خصوص به كشورهاي سابقا كمونيستي و فرستادن كارگران براي آموزش به جزاير تفريحي براي آموزشهاي 
اين به كارگران اوج گرفت، 102 امولتو آموزشهاي ايدئولوژيك  داريسرمايهشناخت مشكالت و حل مشكالت در چارچوب جامعه 

  )193( منبع قبلي  ."بايد از كليت اش حفاظت شود و هميشه در معرض خطر قرار دارد"آموزشها براي بازگشت به كره اي بود كه 

انه كارگر و . مانند فعاليتهاي ختوان در جنبش كارگري كشورهاي مختلف مثال زدمي مشابه اين برنامه را به شكلهاي گوناگون
 ضعيف كند، جنبش كارگري كه در سالتسرمايه توانسته بود كه سنديكاها را . نايرا ز دولتي درسادست ي كارگري  هاانحمن
 دررسيد.  1997در سال  11,2درصد كل جنبش به  18,2بود از  1,932,000سنديكا تشكيل داده بود و اعضايش  7883، 1987
 كه زماني خود را داشته است، تاريخ در يافته سازمان تجربه اعتصاب ترين بزرگ جنوبي كره ،1997 ژانويه و 1996 دسامبر
به كارفرمايان  كه محدوديت حقوق كار انعطاف پذيري ساعات كار و به اعتراض در سازي كشتي و خودروسازي صنايع در كارگران

ت به پايان اعتصاب با لغو قانون كار توسط دول دست به سازماندهي وسيع زدند. ،دادمي كارگران آسانتر اخراج امكان بيشتري براي
قانون كار  ،گونه مخالفتي چند روز قبل از تعطيالت سال جديد دولت مركزي در مجلس بدون هيچ 1996دسامبر  26در رسيد. 
بيشتري براي اخراج نيروي كار  در قانون كار جديد قدرت كارفرما به حدي رسيد كه امكان .تصويب كرد دقيقه 7در عرض را جديد 

با قرارداد موقت استخدام كند. كنفدراسيون شوراهاي كارگري ( كي سي تي يو) در همان روز جلسه  رگر راكا توانستمي ورا داشت 
هزار كارگر از كارگران كارخانه ماشين سازي هيوندا و كيا همان روز به اعتصاب  145گذاشتند و اعتصاب عمومي را اعالم كردند و 

هزار كارگر به اين اعتصاب  372ن كره ( اف كي تي يو) به اعتصاب پيوست و عمومي پيوستند. فرداي همان روز فدراسيون كارگرا
 1997ژانويه  21حدي بود كه دولت در ه بعد از جنگ جهاني دوم بود. تاثير اعتصاب ببزرگ پيوستند. اين اولين اعتصاب عمومي 

اسر دنيا تاثير خودش را بگذارد و آي سي ) اين اعتصاب عمومي توانست در سر 199قانون كار جديد را لغو كرد.( منبع قبلي ص 
دولت كره  ،به تبعيت از اقتصاد جهاني و پايين آوردن هزينه كار يك هيئت بررسي به كره فرستاد.به همراه آي ال او اف تي يو 

 ي هاستهخوادست به تعديل اقتصادي زد و بسياري از نيروهاي كار را در بخشهاي متفاوت اقتصادي اخراج كرد. كره نتوانست 
دولت بيليون دالر كمك مالي به  57صندوق بين المللي پول ( آي ام اف ) را برآورده كند. در همان سال صندوق بين المللي پول 

در اين  .مشكل ساز شدبراي جنبش كارگري كه از لحاظ تاريخي  كردند توافقيبا هم سنديكاهاي كارگري اما  داد.جنوبي كره 
ين توافق در بدنه جنبش .اكار را ميپذيرفتند روابط  هاسنديكا در مقابلو افتادمي به تاخير 2000سال  توافق اخراج كارگران تا

بوجود آورد و كليه رهبران در انتخابات   هاسنديكارهبري  راعليهخصوص در بخش ماشين سازي اعتراضات بسياري ه ب ،كارگري
  دادند.مي را كارگران پاره وقت تشكيل درصد نيروي كار52، 2000بعدي راي نياوردند. در سال 

 Dan Byungشوراي فدراسيون كارگري كره (كي سي تي يو) انتخاباتش را برگزار كرد و در انتخابات دن بيوينگ هو( 2000در سال 

Ho(  كارگرانو با شعار همبستگي با جنبش بيكاران حمايت از با شعار مبارزه براي لغو كار موقت، نيمه وقت و غيراستاندارد و 
كره براي خصوصي سازي و  دولتفعاليت خود را شروع كرد. بعد از تحميل قرارداد صندوق بين المللي پول ،)Precarious(موقت

. جنبش كارگري كره از سال دو هزار سعي كرد از فعاليتهاي كمپيني جنبش خيز برداشتتعديل اقتصادي همطراز با كشور امريكا 



 

 

ي از تاكتيكهاي خود براي مبارزه با كمپانيهاي چند مليتي را از جريانات امريكايي كپي برداري كارگري امريكا استفاده كند و بسيار
وارد  ،كنندمي خوانند و در جامعه امريكا كارمي فعالين جنبش كره اي كه در امريكا درس توسط  ها. بخشي از اين ديدگاهكرد

  103 .جنبش كارگري كره جنوبي شد

روز طول  517كارگر دائم را تبديل به كارگر موقت كرد، سنديكا دست به اعتصابي زد كه  7000كام كمپاني تله  2000در سال  
 راديو سازنده كه الكتريك كارگر 250 ديگر نمونه .كار بردند اما موفق نشدنده تمامي تاكتيكهاي راديكال را بآنان  .كشيد

سنديكا در جمعبندي  .بودند اعتصاب در روز 1895و آنها  كرد تبديل موقت كارگر كارفرما اين كارگران را به و بودند الكترونيكي
  :سه نكته را اعالم كرد از عدم موفقيت خودش

  عدم حمايت كارگران ثابت –1

  ايزوله شدن كارگران در ميان جنبش عمومي كارگري  - 2 

  كمبود موارد قانوني.  -3

ر دهه دوهزار سنديكاهاي كره سه مدل سازماندهي را براي خود به اين نتيجه رسيدند كه ددر اين مبارزه شكست سنديكاها از 
گيري اعضا در ميان زنان، مهاجرين سنديكاهاي صنعتي و سنديكاهايي كه بر اساس عضو، اي سنديكاهاي منطقه :برگزيندبايد 

پنجاه سنديكاي منطقه . پايه گذاري شده بود مشغول به كارند رسمي غير كارگران ي كارگري كه هاكه در محيط يو جوانان
در مجموع  در شهرها و اياالت كره .كه مشاغل آنها و صاحبان كار مشخص بودندمتعلق بود اي وجود داشت كه به كارگراني 

كنند كه در مي دهند. سنديكاها تمام سعي خود رامي سه درصد از نيروي كار متشكل را كارگران غير رسمي و موقت تشكيل
تشكل كردن كارگران غير رسمي و نيمه وقت تبليغ و ترويج كنند و همبستگي خودشان را با ديگر ي عمومي براي مهافضا

مي پاره وقت و ارزان، غيراستاندارد ،صورت موقته كه نيروي كار خود را بكارگراني ، گسترش دهندبخشهاي اين كارگران 
براي بوجود آوردن نوعي جنبش اجتماعي ن ترتيب و به ايدهند مي بخش عمده آنان را زنان و جوانان تشكيلفروشند و 

در كنند. آنان مي كوششي كارگري براي سازماندهي كارگران بخش غير استادارد (موقت، نيمه وقت، زنان، جوانان)  هااتحاديه
زماندهي ميليون دالر جمع كنند كه بتوانند اين كارگران را سا 4دست به جمع آوري كمك مالي زدند و توانستند  2006سال 
  104 كنند.

در سه  دي ديگر و ارتباط گيري با بخش غيراستاندار هاي كار، وجود سنديكا در بخش هاسازماندهي اين بخش با شناسايي محيط
  :شدمي بعد انجام

  كار دراز مدت، دفاع از مالكيت عمومي  -يك 

  نقش قوي سنديكا  -دو

  ي مستقل را قبول كنند. يا سنديكا ر گذازي بر كارگران كه يا انجمنتاثي -سه

كارگر تميزكار متروها را به عضويت فدراسيون كارگري در بياورند. تشكل زنان كره توانست  4000سازماندهندگان توانستند 
ي كاري  هاسنديكاي كارگران جوان كره را تاسيس كند. سنديكاي كارگران جوان كره توانست با دامن زدن به اعتصاب در محيط



 

 

ي اتومبيل سازي هيوندا،  هاطور مثال كارگران بخشه ب. شرائط كار را بهتر كنند كردندمي بخش غير رسمي كاركه جوانان در 
  . دستمزد بيشتري براي اعضايشان بگيرند  ) و كارگران متال توانستندDaewoo Motors( دووي  هاكارخانه

تراشند، مي سر خود را ي هامو فعالينمانند :  ،گرفتند براي سازماندهي بخش غير استاندارد چند مشخصه براي خود نيز درنظر
ماندهي بخش غيراستاندارد پروسه زماني . سازدر نهايت خودكشيبنر در مكانهاي بلند، اعتصاب غذا و  ، آويزان كردنكردنتحصن 
به رسميت اي مذاكره قانوني برخواستند در يك پروسه طوالني سنديكا را مي يانخاطر اينكه كارفرماه ب نياز داشت،را  طوالني

بقيه كارگران  ،بشناسند و مهمتر اينكه كارگران را نسبت به مبارزات راديكال خودشان خسته و نااميد كنند و با اخراج كارگران فعال
اعتصاب كارگران آن  را از فعاليت كارگري باز دارند. كارگران كره دريافتند براي مبارزه بايد به فعاليت دراز مدت فكر كنند كه نمونه

 105روز ادامه داشت.  2076شروع شد و  2007دستيار معلم * جي اي تي يو بود كه از سال 

 مايل به لغو ان كهنفر از معلم 12شروع شد و  2007معلم براي به رسميت شناختن سنديكا توسط كارفرما در سال  5000اعتصاب 
بار درخواست مذاكره كرد ولي موفق  17اعتصاب ،مديريت  ماه 5.در طول ، اخراج شدند ت شان در اتحاديه معلمان نبودنديعضو

 كار بازگرداند.ه دستيار معلم را ب 12كارفرما مجبور شد  ،روز اشغال محيط كار توسط معلمان 202نشد و بعد از 

كارگر نيمه وقت تبديل را به كارگر تمام وقت صندوقدار فروشگاههاي اي لند  2000 106كارفرما شركت اي لند * 2006در سال 
متشكل كرده بود و  1993فدراسيون شوراهاي كارگري اين كارگران را در سال  .دادندمي كه اكثر آنها را زنان تشكيلكرد 

فروشگاه  41روز در مقابل  21روز طول كشيد. در طول مسابقات جام جهاني سئول كارگران  510د كه كراعتصاب  اعالمفدراسيون 
نهاد مدني و فدراسيونهاي جهاني كارگري كليه محصوالت اين فروشگاهها را بايكوت كردند، كارفرما شكست را  37، بست نشستند

   وان جريمه شد. 800,000كارگر اخراجي بعد از اتمام اعتصاب به كار خودشان برگشتند و كارفرما  180پذيرفت و 

 2013تا سال ، كردندمي از سالمندان نگه داري و مراقبتكه  كردندي سنديكاها شروع به عضوگيري كارگران 2008از سال 
اين اعتراضات  كنند.مي كارگر دستيار را عضو اتحاديه كنند كه از دولت حقوق دريافت هزار 22و كارگر خانگي  هزار200توانستند 

  اعتراضات مروري داريم:همچنان در سالهاي بعد و تا به امروز ادامه داشته و دارد. در زير به سالشمار برخي از اين 

2008   

معتقدند دولت با هدف اعمال قدرت وكنترل بيشتر  به خصوصي سازي توسط دولت،كارگران  هاماه جوالي اعتراض كارگران رسانه
  107كند.مي اقدام به خصوصي سازي  هابر رسانه

   2009مه  22

آنها  .سازي را اشغال كردند اتومبيل كارخانه تصاب زدند ودست به اع روز 77مدت ه موتور ب يانگ سانگ از كارگران شركت تن 976
سپس توافقي با تاييد دادگاه محلي توسط مديريت و رئيس  چندين بار مورد حمله نيروهاي نظامي وشبه نظامي قرار گرفتند.

و دادگاه و پليس تعداد  شدت وخيم شده اما اوضاع براي كارگران اعتصابي ب اتحاديه محلي براي پايان دادن به اشغال امضا شد.
 تا بدين زنداني كرد ون دالر زيان براي اشغال و اعتصابميلي 5/4جرم ه ب قرار داده و تحت تعقيب را زيادي از كارگران اعتصابي

  108در آينده مهار و ايستاگي آنان را تضعيف كنند. را وسيله قدرت اعتصاب و اعتراض كارگران 

  



 

 

   2009دسامبر  4

و   هاو حمله به دفاتر اتحاديه دنبال اعالم غير قانوني بودن اعتصاب توسط دولته ب ،روز اعتصاب 8آهن كره بعد از  كارگران راه 
نفر از كارگران راه آهن در اين  هزار15نزديك به . ندپايان دادبه اعتصاب خود تن از رهبران اتحاديه  15صدور حكم بازداشت 

رفتن قراردادهاي دستجمعي توسط كارفرما و جلوگيري از فسخ قراردادهاي شغلي خود اعتصاب شركت كردند آنان خواهان پذي
  109 بودند.

  2010نوامبر  12و 11

 المللي بين فعاالن ديگر با سئول در گرا چپ ي هاسازمان ساير و دانشجويان كارگري، ي هااتحاديه تظاهرات و اعتراض كارگران،
  . )G20( 20 گروه اجالس عليه

  2010 نوامبر 15

همبستگي بين  اعالم اتحاد و اعتصاب و اشغال كارخانه اتومبيل سازي هيونداي موتور توسط كارگران رسمي و غير رسمي كارخانه و
  كارگران و اعالم حمايت بين المللي كارگران از كارگران معترض اين كارخانه. 

دهند و اخراج آنها براي مي كارگران كارخانه را تشكيلكل درصد از  48اين كارگران . كارگران غير رسمي قراردادهاي موقت دارند
 و امنيتي توسط نيروهاي موقت كارگران اتحاديه رهبران از برخي ،دنبال حمله و درگيري با پليسه ب باشد.مي كارفرما بسيار آسان

حق شان  براي احقاق را موقت ارگرانك اراده امر اين اما. شدند بستري بيمارستان در شتم و ضرب در اثر شركتِ اوباش و اراذل
 شكل بسيار منسجمي،رسمي و موقت ويژه بعد از صدور بيانيه مشترك كارگران ه اين مبارزه ب د.دادنمتوقف نكرده وبه مبارزه ادامه 

  خود گرفت.ه ب

براي  هزينه اين اعتصاب. شد تعطيل روز 25 مدت به كارخانه توليد .شد داده نشان كامل طور در اين اعتصاب قدرت كارگران به
 را فروش بدترين اي كره خودروسازان ماه نوامبردر  بر اساس گزارشها دالر برآورد شد. ميليون 277سرمايه دارها  كارفرمايان و

به گفته  .داد  هاساير كارخانه .اين اعتصاب عالوه بر همبستگي بيشتر بين كارگران اعتماد به نفس بيشتري به كارگرانداشتند. 
  110 اين گل مبارزه جديد از دانه قديمي است.يكي از تحليل گران 

  2011مي 24

  سئول حمله كردند. جنوب آنسان، در Yoosung كارخانه به كارگران اعتصابي شورش ضد پليس 3000 از بيش

  2011جوالي  14

دستمزدهاي  اعتراض بهدر به اعتصاب دست  ويتنام در به كره جنوبي متعلق پوشاك توليد كارخانه يك در كارگر 2000 به نزديك
 كره در خودرو قطعات كارخانه اتحاديه عضو كارگران نشسته اعتصاب آب توپ و بالگردها پشتيباني با شورش ضد پليس پايين زدند.

  111جنوبي را شكست.

  2014ژانويه  20



 

 

  اعتصاب كارگران راه آهن كره جنوبي عليه خصوصي سازي 

عليه خصوصي  كشور اين تاريخ در حمله ترين كه طوالني را سازمان دادند روزه 22 اعتصاب يك بيجنو كره آهن راه كارگران
  سازي متمركز كنند. خصوصي موضوع را بر توانستند فكر عموم مردم اما بدست نياوردند، آشكار پيروزي يك چه آنها گر. سازي بود

   2015آپريل  24

. انعطاف پذيري قانون كار(قانون بازاركار) و اصالح بازنشستگي دست به اعتصاب زدند هزار نفر از كارگران كره جنوبي عليه 260
 شت برايدا نظر دولت در .از محل كار خود اقدام به راهپيمايي كردند دولت عليه كشور در سراسر اتحاديه كارگران از نفر هزار دهها

  .ر انعطاف پذيرتر اقدام كندساعات كا معرفي و عمومي خدمات كاركنان بازنشستگي سيستم اصالح

   2015نوامبر  21

و ساير  KCTU, KPTUي كارگري  هانيروهاي پليس دولت كره جنوبي به دفاتر كنفدراسيون اتحاديهنوامبر  21در سحرگاه 
ي  هايهي متعددي از سوي اتحاد هابيانيهند. حمله و به بازرسي و مصادره اين دفاتر به روش حيرت انگيزي اقدام كرد  هااتحايه

جمهور  رييسي كارگري منتشر شد.  هادولت كره جنوبي به دفاتر اتحاديه كارگري سراسر جهان در محكوميت حمله پليس
تظاهرات ضد  هشدار داد و به معترضان ي هاگون با داعش مقايسه كرد. پارگ را گسترش اعتراضات كارگري در سراسر كره جنوبي

  اعالم كرد.» يستي عناصر ترور«دولتي را ناشي از نفوذ 

 يا ماسك پوشيدن با را خود صورت كه معترضاني را پارك ،ه بودگرفت صورت قبل روز 10 سئول در كه اي توده تظاهرات به اشاره با
 تظاهرات در ماسك استفاده از ممنوعيت خواستار و بدنام نسبت داد افراطي گروه اعضاي به بودند را ديگر مخفي كرده ي هاپوشش

درگيري .دولت را محكوم كردند ،كار بازار اصالحات و مدارسجعلي براي  تاريخ ي هاكتاب دليل انتشار به تظاهركنندگان، اين. شد
  بودند ديده شد. پوشانده را خود صورت آنها از برخي كه تظاهركنندگان، و پليس ميان آميز خشونت ي ها

  2016سپتامبر  11

 سئول مركزي شمال در نوامبر 14 تاريخ در همانند اعتراضي كه ،رخ داد آنها يانحام و كارگري فعاالن و پليس ميان درگيري
 دومين ،)KCTU( كره كارگري ي هااتحاديه كنفدراسيون كار، و كسب طرفدار كارگري اصالحات به اعتراضاين  در .گرفت صورت
   نقش اصلي را داشت ،)FKTU( اي كره كارگري ي هااتحاديه فدراسيون از پس كشور اين در كارگري سازمان

  2016ژوئيه  22

اين  سراسر در عمومي اعتصاب فرا خوانفلزكار كره، كارگران اتحاديه هزار كارگران فلز كار كره جنوبي دست به اعتصاب زدند. 150
  .رد اعالم ك هيونداي اعتراضات كارگران از حمايت را در بخش

 دست به يك  بخش صنايع فلرياز هزار نفر  150 ژوئيه 22 جمعه هرات كردند،سئول تظا در اي اتحاديه فعالين از نفر هزار دهها
  .زدند موتور گروه هيونداي كاردر شرايط و حقوق سر بر اختالف از درحمايت عمومي اعتصاب

 .جنوبي است كره در يفلز صنايع بخش در "چائبول" نام مختلط به مليتي چند ي هايكي از شركت هيونداي



 

 

 از هيونداي سازان كشتي موتورز، كيا كارگران به و پياده روي كردند جمعه روز در اولسان در موتورز هيونداي ارخانهك در كارگران
براي اعالم اعتراض شان صورت  يبيشتراقدامات  وئيهژ 26آنها اعالم كردند  .شدند ملحق وابسته ي هاشركت ديگر و سنگين صنايع

  112 .خواهند داد

  2016سپتامبر  29

 باعث آسيب بيشتر به اقتصاد كشور شده است، موتور هيونداي كارگران همچنين و كارگران مترو و آهن كارگران راه تصاباتاع
بي سابقه رسيده  ركورد يك به حاضر حال در كشور، خودروساز بزرگترين موتور، هيونداي اتحاديه كارگران اعتصاب از مالي خسارت

بار اعتصاب در سال  22طي  )دالر ميليارد 2,53( وون تريليون 2,78 از بيش ارزش به اتومبيل هزار126 توليد دادن دست از است:
قابل  ،آورد بار به مالي خسارت تريليون 1,7 باعث اعتصاب 12 كه هنگامي ،2012 سال در قبلي ركورد با مقايسه اين. 2016

  .استمالحظه 

 نقل و حمل از درصد 32 قطف تمديد كردند. سومين روز براي را خود تصاباع نيز نقل و حمل و عمومي خدمات كارگران اتحاديه
  113 انجام شد. "نقل و حمل زيربنا و، زمين "مطابق گزارش وزارتخانه منظم طور به نقل و ،عمليات حمل

   2016 اكتبر 5
  
حق بازگشت به كار  اضطراري حكم دولت كه صورتي و اعالم كردند دري تهديد به اعتصاب سراسري كردند كارگران هيوندا 

 و سازش به موفق مديريت و كارگري ي هااتحاديه وزير كار گفت: اگر.دست به اعتصاب سراسري خواند زد  ،كارگران را صادر نكند
كلي  طور به اقتصاد ي زير مجموعه اتومبيل و هابخش به جدي طور به موتور در هيونداي اعتصاب نشوند اعتصاب به دادن پايان

  114 .آورد دخواهجدي وارد آسيب 
  

رئيس دولت  اعتراض به يورش، بسر بردندروزهاي اخير در اعتصاب طي تعداد زيادي از كارگران كره جنوبي در صنايع مختلف 
ي  ها. اين اقدامات نشانه روشني از تمايل به مبارزه در اليهعلت اصلي اين اعتراضات است شرايط كار بهي  هاجمهور پارگ گون

  .باشدمي جنبش شدندي اتحاديه براي مهار و مانع  هاه اي از طبقه كارگر با وجود تالشگسترد

 تظاهرات سازماندهي براي زندانش محكوميت گذراندن مشغول حاضر حال در كه، كره كارگري ي هااتحاديه رئيس كنفدراسيون
 و) Global Unionاز طرف اتحاديه يوني گلوبال ( ) Fear Awardجايزه بيم يا هراس (، 2016برنده جايزه آزادي  گذشته است سال

   115شد. المللي بين ي هااتحاديه فدراسيون
اكنون نيز روزهاست كه هزاران و شايد ميليون نفر از مردم كره جنوبي در اعتراض به فساد گسترده مالي در خيابانها هستند و 

كارگري امكان پذير  ا همكاري و همراهي تشكلهاي مختلف دانشجويي، زنان وخواستار بركناري دولتند. اين اعتراضات گسترده جز ب
كمترين پوشش خبري را از اين اعتراضات  داريسرمايهي  هاكنند و رسانهمي ي خود را دنبال هانيست. آنان پيگيرانه خواسته

  گسترده دارد.
    

  

  منابع و زيرنويسها:



 

 

1--female-first-parliament-https://www.theguardian.com/world/2015/oct/28/nepalese

bhandari-devi-bidhya-president  

بررسي كرد.  بايد به جنبش مسلحانه راه درخشان در كشور پرو پرداخت و اين جنبش رابراي شناخت بهتر جنبش مسلحانه مائوئيستي در دوران معاصر  -2
  افول كرد.  2008جنبشي كه در دهه هشتاد ميالدي شكل گرفت و در سال 

path/-ngshini-of-fall-and-rise-http://www.coha.org/the  

 

   

  

  آرژانتين خواهيم پرداخت. به بررسيس جنبش كارگري در مطلب بعدي ما به  -4

چوسون و مستعمره كشور  ،شد و اسم قديم اين كشورمي ميالدي توسط خاندان پادشاهي چوسون اداره 1897تا  1392شبه جزيره كره از سال  -5
 .اين خاندان نام اين كشور را به امپراطوري كره تغيير دادند 1897در سال  1د.اشغال ش  هاتوسط ژاپني 1598تا  1592ي  هاچين بود. در سال

ي  هااين جنبش يا انقالب دهقاني يكي از مهم ترين جنبش ه بود.شكل گرفت 1894جنبش دهقاني دانگهك در سال تغيير نام،  قبل از اين
اري بر روي در آمد ثروتمندان، تقسيم زمين و فشار آوردن بر حكومت از جمله ماليات گذ شتتاريخي آسيا است. اين جنبش دستاورد عظيمي دا

به لحاظ فرهنگي به كشور ژاپن نزديك شد. فرهنگ سياسي  1897عد از جدايي از سيطره چين در سال ب 2. چو سون و رهايي از زير يوغ چين
كه براي ، رمونيك با جهان هستي از طريق سلسله مراتب هرمي هارابطهبوجود آوردن يك  اين تعاليم به معني ،بود 3زير تعاليم اخالقي كنفسيوس

 دهند.مي رسيدن به سلسله مراتب اجتماعي باالتر افراد از طريق سلسله مراتب بوروكراتيك انتخاب شده و در يك سلسله رقابت امتحان پس
درصد مردم هيچ نقشي  80در چنين جامعه اي  4كند. مي شود و اوست كه حق رفتن به بهشت را تعيينمي قدرت سياسي از طريق پادشاه اعمال

وحشتناك ترين  ،پنج سال اول آندر كه  در اشغال باقي ماند1945دوباره توسط ژاپن اشغال شد و تا سال  1910نداشتند. اين كشور در سال 
رفت، فرهنگ ژاپني بر كل جامعه حكمفرما شد، مردم آورده شد. استبداد ژاپني در تمامي ابعاد اين جامعه كره را در بر گ فشار بر روي جامعه كره

مدارس كره محلي براي واردات  وآموزش تاريخ كره و زبان كره اي در مدارس ممنوع  شدند ومي كره به عنوان شهروندان درجه دو حساب
راديو و سينما زير نظر ژاپن بود، نژاد ،  ها، مجالت، اطالعيه هاي اجتماعي، روزنامه هامحصوالت نظري و فرهنگي ژاپن شد، تمامي اركان رسانه

بود از مديريت مدارس تا اركان دولتي، مردم كره   هاكره در دست ژاپني پرستي ژاپني در تمامي اركان كره نمود داشت، تمامي مشاغل حساس
  هاشعار ژاپني .ژاپني به رسميت نمي شناختندآنها را به عنوان هم حتي بعد از نام گذاري  اماگذاشتند مي بايد نام ژاپني بر روي فرزندان خود

شكنجه گاه  سوزانده شد. كره به زندان و  هابسياري از مدارك تاريخي و ادبيات كره و كتاب .تنها يك شعار بود 5همزيستي و موفقيت با هم
كره از اشغال  جهاني دوم منتهي شد، كه به شكست ژاپن در جنگ 1945اوت  15تبديل شده بود. با محاصره ژاپن در  براي كره ايها 6سياسي

شد. نيروي امريكا در جنوب و نيروي شوروي در شمال شبه جزيره كره مستقر بودند. ژاپن در محاصره  تقسيم ژاپن آزاد شد اما به دو كشور
يوسي يا هرمي سد بسيار مابين شوروي و امريكا انجام گرفت. فرهنگ سياسي كنفسمذاكره نيروهاي جنگي بود و تقسيم كره طي سي دقيقه 

توانست تا حدودي با  1948تا  1945اشغال نظامي امريكا از سال  همزمان باه بود. كره جنوبي دكرايجاد  مهمي در تغيير ساختار سياسي جامعه
 آزادي مذهب، مطبوعات و احزاب سياسي آشنا شود. 
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1   

  ن در چند سال گذشته بسته شده است.پايگاه آ 17پايگاه نظامي بيشتريت دخالت را در مسائل كره دارد، البته  47دولت امريكا هنوز با 
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Virginia University 

مطلب تحقيقي نمي توان يافت كه روشنفكران كره در دهه هشتاد و نود ميالدي در يك زمينه بسيار فعال بودند و آن هم شناخت جامعه خودشان بوده است. 
 بر اين است كه با شناخت از يك جامعه سنتي چگونه معه شناسي كره صحبت نشده باشد، الگو برداري در سنت آنها نيست و سعي آنهادر ابتدا در زمينه جا

را پيش برد. شعار اصلي روشنفكران كره اين بود كه سيستم سياسي دمكراتيك نمي تواند بوجود آيد بدون فرهنگ مشاركت سياسي و اين   هاتوان فعاليتمي
 رسيد بود 1979نفر از صد نفر دز سال  24به  1965نيز در گرو آگاهگري است. فرهنگ روزنامه خواني از هر صد نفر پنج نفر روزنامه خوان در سال امر 

نفر از صد نفر  24به  1965فرهنگ مشاركت سياسي و اين امر نيز در گرو آگاهگري است. فرهنگ روزنامه خواني از هر صد نفر پنج نفر روزنامه خوان در سال 
  رسيد بود. 1979دز سال 

13- Korean Central Intelligence Agency (KCIA) 
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yet/-scandal-corruption-bizarre-most-koreas-http://thediplomat.com/2016/11/south-53  

  1386-لي گون يانگ ترجمه مرتضي سلطانپور ابيانه شركت انتشارات علمي و فرهنگي –كتاب رشد و توسعه اقتصادي در كره جنوبي  -36
37-  

 1394 رستانتصادي و توسعه كره جنوبي مترجم دكتر حسين محمد پور زندي ناشر بررسي سياست شهري سازمان همكاري اق
1   

 هاكشند. اين نوع عمل حتي در محيطمي نفر در كره خود را 40ي كارگري و اجتماعي به حدي است كه روزانه  هاي بي حد و حصر در محيط هارقابت-38
گذارند تا مي تابوت ي كار هاسوزانند. كار بجايي رسيده كه در مدارس و محيطمي بل اداره كاري كارگري افزايش يافته و حتي زهبران كارگري نيز در مقا

هبر كارگري در دانش آموزان و كاركنان براي ساعتها در آن بخوابند تا تجربه كنند در زنده بودن اشان مرگ را. عكس زير اعتراض كارگران براي خودسوزس ر
   مقابل اداره كار است.

  

38-http://www.bbc.com/news/magazine-34797017 

 

  
1987: The Great Workers' Struggle in South Korea 
39- The Struggles of Iregularly-Employed Workers in South Korea, 1999-2012 Jennifer Jihye 
40.Chun Department of Sociology November 25, 2013 
41- irregular employment (bijeonggyujik), 

نوني مطرح در دهه اول سال دوهزار ميالدي ترمنولوژي يا اصطالح كار غير استادار يا پركي ريس يا مشاغل حقوق كم، بدون امنيت شغلي، نبود حمايت قا
  شد. 

Precarious work - .org/wiki/Precarious_workhttps://en.wikipedia   
  مبارزه براي كار غير استاندار در تمامي دنيا به يكي از اصلي ترين مبارزات كارگري تبديل شده است.

42- the Special Committee on Non-regular Workers (SCNW), 
1 in-house subcontracting 

43   

گسترش يافته بودند، سعي در به چنگ آوردن منابع ثروت و مواد خام و صدور كاال به همه جهان  قرن بيستم 70و  60ي  ي چند مليتي كه در دهه هاشركت
اختند. اين داشتند. اين بار نه تنها به كشورهاي تحت استعمار قبل از جنگ جهاني، كه به برخي از كشورهاي شكست خورده و ويران شده از جنگ، چنگ اند

 خام مواد و ثروت منابع به و شدند تر بزرگ روز دشان را به كشورهاي تحت تسلط سرمايه داري گسترش دادند، روزبهعملكر ي حوزه كه مليتي چند هاي شركت
 بزرگ اقتصاد صد از 2003 سال در( است كشورها از تعدادي اقتصادي گردش ي مجموعه از بيش تنهايي به آنها هاي سرمايه. كردند پيدا دسترسي جديدي
  (.داشت اسپانيا مانند كشوري از بزرگتر اقتصادي اكسون مانند وشركتي بودند ها ركتش آن عدد ونه چهل جهان



 

 

نامه  اند. آنان اين بار نه با چند قرارداد و مقاولهنامه كه با هزاران قرارداد و پيمان نيز بخشي از جهان را تحت سيطره خود درآورده  هاهر كدام از اين شركت
 ديگر، كشورهاي در ها ي اين شركت هاالعنان بودن و گردش نسبتاً آزاد سرمايه پس از سه دهه مطلق جهان دارند. سعي در كنترل اقتصاد ساير مناطق

 هاي جنبش يا مردمي مبارزات اثر در كشورها ملي قوانين از بعضي هنوز. شود مي مواجه مشكل با كشورها ملي قوانين چارچوب در  هاسرمايه اين گسترش
 اي سرمايه. ميكند ايجاد سرمايه قيدوشرط بدون گردش جهت در موانعي جهاني، جنگهاي در پيروز هاي كومتها، يا رقابت ميان قدرتتغييرح و بخش آزادي

 در خود گردش براي تري آماده زمينههاي و است شده بزرگتر و تر حجيم بسي كشورها اين غارت و شرقي اروپاي و شوروي فروپاشي از پس خصوص به كه
داري همراه با ديوارهايي مرئي، نظير ديـــــــوار برلين،  تري نياز دارد. اين سرمايه ي وسيع از جهان يافته است و براي حركت خود به عرصه ديگري بخش

نسبي  آزادي همچنين و بخش آزادي هاي ي پس از جنگ جهاني دوم در اثر مبارزات و جنبش كند. در دوره شروع به برداشتن آخرين ديوارهاي نامرئي مي
هاي مختلف جهان، قوانين حمايتي از صنايع و نيروي كار و منابع و مواد خام بوجود آمده بود. از جمله در ايران  اي و كارگري در قسمت هاي اتحاديه جنبش

. كرد اشاره …و اجتماعي هاي يمهساعت كار روزانه و يا ب 8توان به قوانين ملي شدن صنعت نفت، قوانين حمايت از نيروي كار مانند حداقل دستمزد و يا  مي
  .است سرمايه آزاد گسترش جهت در مانعي اجتماعي، مختلف هاي جنبش جريان در آمده بدست امتيازات هاي بازمانده آخرين اين اما
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