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ها و بیانیه های اتحادیه زارشبر اساس گ .معلمان ادامه می دهد نوبی همچنان به انکار حقوقجدولت کره "

یرقانونی اعالم دولت برای غی کره جنوبی از تصمیم اه عالدادگ 3102ژانویه  32کره جنوبی در معلمان 

اتحادیه معنی رای دادگاه این است که  .حمایت کرد (KTU)ران آموزش و کارگمعلمان کردن اتحادیه 

وانست حق عضویت اعضا را تنخواهد غیرقانونی خواهد بود و معلمان و کارگران آموزش وپرورش 

.. .باشد داشته تمام وقت یا اعضابرخوردار شود  ای مالی دولتمایت هح از کند ، ، مذاکره کند جمع آوری

در پایان  .دموکراسی در کره جنوبی است و انمتکشزح دولت به حقوق از حمله های بخش ریناین  آخ

س رئی" )پارک"دولت  توسط سی جعلی تاریخعلیه  بازنوی معلمانی از گذشته تعداد بسیار زیاد سال

ن داین است که  اعتراضات  و اندیشی تالش دولت. ب تاریخ  مدارس اعتراض کردندتک در (جمهور کره

 ی ازبه حقوق دموکراتیک اتحادیه های آموزش یک هحمل .ذشته کشور را متوقف کندگانتقادی در باره 

 ".است کارهای کلیدی  زرادخانه اصالحات آموزشی رئیس جمهور پسالح

http://www.asriran.com/


ویژه شرق آسیا ه معلمان کره از فعالترین جنبش های مترقی جهان و ب دانشجویی ودر حالی جنبش های کارگری ، 

در رسانه ها  این کشور مترقی ، سیاسی و اجتماعیی از فعالیت این جنبش های صنفیاندک ما اخبارامی باشند 

  این دو اخبار درگیری هسته ای کره شمالی و موشک پرانی و جنگ ،بیش از همهمقابل  در و  شودمنتشر می

در زمینه تکنولوژی نیز اخبار بسیاری مبنی بر توسعه  .در رسانه ها منتشر می شودکامال متفاوت  ی همسایه 

در حالی که با نگاهی به شرایط زندگی و اعتراضات اقشار مختلف جامعه کره  ؛صنعتی کره جنوبی  وجود دارد

برای برای کسب سود بیشتر  و بهشتیمنطقه آزاد تجاری در واقع درخواهیم یافت که کشور کره جنوبی جنوبی 

شان هر روز بیشتر با فشار اقتصادی سرمایه داران است و برای زحمتکشانی که برای دستیابی به نیازهای بنیادین

که ت جاری در کره جنوبی پی خواهیم برد با کمی دقیق شدن بر مبارزا. ستی بیش نیجهنم، شوندروبرو می

 . حرکت می کنندتبلیغات اغراق آمیز در جهت منافع خودشان با این مایه داری رسانه های سر

معلمان خواهیم سیر تحوالت آموزش در کره جنوبی و رشد نهادهای مدنی و صنفی  نگاهی گذرا بردر این مقاله 

 . داشت

 از دفاع، تایید و ستایشاکثر قریب به اتفاق مقاالت فارسی در رابطه با آموزش و پرورش در کره جنوبی براساس 

 شاغل واین مطالب گاه چنان اغراق آمیز و بازاری است و از حقوق و مزایای معلمان . استاین سیستم 

حسرت بسیاری برای معلمان ایران مایه که  گونه ای تمجید می شوده ب ،های بسیاربا ارائه مثال ،آنهابازنشستگی 

رشد خصوصی این است که عیت امر قوا !"دهل شنیدن از دور خوش است آواز"به قول معروف اما  *.است

و سایر کشورهای ایران  ،کره جنوبی در نابرابریهارشد که سبب  سازی بهداشت و آموزش معضلی است جهانی

یکی از عریان ترین این آموزشی نابرابری های . شده و شکاف های طبقاتی را عمیق تر کرده و می کندجهان 

ها حضور نظامیان امریکایی در این کشور، شرایط توسط امریکا و سال شدن کره جنوبیاشغال . هاستنابرابری

جامعه کره  ت خا معضال یکی از. ویژه ای را برای مردم در همه ی حوزه ها از جمله آموزش ایجاد کرده است



مردم است که در زمینه آموزش با تمایل شدید آنان برای ثبت نام فرزندانشان در فرهنگی جنوبی از خودبیگانگی 

 :نمایان می کندخود را مدارس بین المللی 

تعداد  کاهش دالیل از دیگر یکی نیز المللی بین مدارس در خود فرزندان نام ثبت از جنوبی کره والدین استقبال» 

 جنوبی کره مقیم خارجیان نام ثبت هدف با که المللی بین مدارس.  باشد می جنوبی کره مدارس موزانآ دانش

 (0)« .ه استگردید تبدیل ای کره آموزان دانش نام ثبت برای مکانی به اکنون شده تاسیس

سیستم و آموزشی چرا باید از لحاظ فرهنگی "که کره این باشد  معلمانجنبش  های شاید یکی از مهمترین خواسته

رشد خصوصی  ".ده استورآبرای ما بوجود را  تمشکالاین را الگو قرار دهیم که خودش ( امریکا)کشوری 

ویژه معلمان را هر چه بیشتر رادیکال کرده ه ب وهای چند ملیتی در کره جنوبی، کارگران ، گسترش شرکتسازی

بهبود و دستمزد،  حقوقبهبود  :مطالبات صنفی  خود را نمایان می کندرادیکالیزم این معلمان در زمینه . است

و فرهنگ سازی مطابق آموزش یت کیفبهبود   ،حق اعتراض در محیط کاربه دست آوردن  شرایط کاری و

  ...و کره ی سنتی جامعههاالگو

و  پیدا نکنیم آموزش مردمی، مسایل و مشکالت آموزشی این کشوراز ما آن شناخت واقعی و الزم را زمانی که تا 

و چگونگی عملکرد  داده می شوددر ایران به زحمتکشان نشان  از کره جنوبی کهرا نشناسیم آن مدینه فاضله ای 

ما در مقاله دیگری  .کره جنوبی داشته باشیم اتحادیه ای نمی توانیم تحلیل درستی از جنبش ، نشناسیم را این سیستم

آستانه اول مهر و روز جهانی معلم و روز جهانی کودک،  دربه جنبش کارگری کره جنوبی خواهیم پرداخت  ولی 

وضعیت آموزش و مبارزات از  ،هرچند نه بسیار گسترده و وسیعای، ضروری می دانیم که بررسی  الزم و

 .کره جنوبی ارائه کنیممعلمان 

 وزش و پروش در کره جنوبیمتاریخچه آ



از دیدگاه  طور خصوصی  وه آموزش ب .برمی گردددربارهای شاهان  وزش دربه آمکشور کره تاریخ آموزش در 

 **. از قرن شانزده شروع شد و دانش آموزان فارغ التحصیل از رفتن سربازی معاف می شدند ،نئوکنفوسیوس

مدارس مسیحی از این زاویه . مده استآبوجود  0101میسیونرهای مسیحی در سال  ورودمدارس مدرن در کره با 

تاسیس  0132اولین دانشگاه در سئول در سال . زنان نیز حق تحصیل داشتنددر آنها که مورد استقبال قرار گرفتند 

دانشگاه کره ای این تنها چهل درصد دانشجویان . فعالیت می کردشد که زیر نظر آکادمی دانشگاهی امپریال ژاپن 

 . دندو شصت درصد ژاپنی بو

سیستم آموزشی کره جنوبی همانند سیستم امریکا به شش   0191در سال  توسط امریکا بعد از اشغال کره جنوبی

 (Senior) (وبزرگ(Junior)دوره دبیرستان شامل دوره کوچک . سال ابتدایی و شش سال دبیرستان تغییرکرد

دوره آموزش همگانی تا کالس . دانشگاهی پیشساله  3شد، یعنی دوره چهار ساله برای رشته های عملی و دوره 

 اداره می شود کهآموزش در این کشور زیر نظر شوراهای آموزشی . ششم ابتدایی در کره جنوبی اجباری است

. نیز توسط دولت انتخاب می شوندادارات و مدارس د و مسئولین نآموزش و پرورش تعیین  می شواداره توسط 

شخصی نگاه گذاری سیستم آموزش در کره بیشتر در دست بخش خصوصی است و به آموزش همانند یک سرمایه 

از دهه شصت به . تا دهه شصت قرن گذشته بسیار مردانه بوده است آموزش و پرورش در کره  جنوبی. می شود

در دهه هفتاد . نی نسبت به دیگر رشته ها نیز بیشتر می شود بعد نگرش کنفوسیوسی یعنی گرایش به علوم انسا

درصد  2..3یعنی  ،رسیددرصد  2..2در دهه هشتاد به  و درصد تولید ناخالص ملی بود 3.3بودجه آموزش 

 کره جنوبی. در آمد ناخالص ملی استدرصد 01بودجه نظامی کره . دمی ش بودجه دولت صرف هزینه آموزش

  ( نیرو 11.111..2) .  را دارد نظامیترین نیروی بزرگ نسبت به جمعیتش

معلم دوره دبیرستانی  011.9.2معلم دوره ابتدایی و  021.093مدرسه بود که   2.120کره دارای  .019در سال 

وجود کودکستان  110حدود 0191در سال . معلمان مرد بودند% 21از این تعداد که بودند در آن مشغول به کار 

 . درس می خواندند کودک در ان  22.922که داشت 



 خصوصی سازی آموزش در کره جنوبی

ره دولت در این دو. بر می گردد 0121تا  0191های تاریخچه خصوصی سازی آموزش در کره  جنوبی به سال

تی را بسیار محدود کرد در حدی که این بودجه بسیار اندک تنها برای بودجه آموزش در مدارس دول

کافی بود و از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه فرصتهای آموزشی در سطح راهنمایی و ( مقدماتی)ابتدایی

سیستم های تشویق  .دولت بخش خصوصی را تشویق به تاسیس مدارس کرد .مقاطع باالتر آموزشی استفاده کرد

ما ا. به این مساله سرعت بخشید0191مانند واگذاری زمین اهدایی برای مدارس خصوصی از اصالحات ارضی 

قانون و مقرراتی برای هدایت  مدیریت مدارس خصوصی  وجود نداشت و  یآموزشگذاری از نقطه نظر  سیاست 

این مساله نشان می دهد که دولت به طور جدی به این مساله فکر نکرده بود که چگونه مدارس خصوصی را در 

 . سیستم آموزش ملی ادغام کند

این . به خاطر نقایص مالی و کیفیت پایین مورد انتقاد قرار گرفتند، مدارس خصوصی 0129تا  0120بین سالهای 

دولت جدید  .سیستم آموزش ملی را پر کنندخال جبران یا بخشی از را سیستم آموزشی   هایمدارس نتوانستند کمبود

روی کار آمد تالش کرد سیستم سیاسی کشور را با برنامه های  0120که به وسیله کودتای نظامی در سال 

کنترل و هدایت مدارس گسترش، ها، بخشی از این تالش. صالحات و توسعه ملی عظیمی بازسازی کندا

با این قانون خودمختاری مدارس خصوصی  .تصویب شد 0122قانون مدارس خصوصی در سال . خصوصی بود

زیر نظر و  دیدگاه دولت جدید مبنی بر ضرورت خصوصی سازی امابه با توجه  .وسیله این نظارت مهار شده ب

معافیت مالیاتی و دریافت سوبسید هر روز امتیازاتی مانند این بخش در سیستم آموزشی توانست با  ،کنترل دولت

های حمایتی استفاده از سیاست های مختلف مانند تعیین حقوق معلمان وکارکنان وبیشتر رشد کند و با کمک حمایت

دولت در راستای خصوصی سازی  3119از سال  .کند های دولت حرکتهمگام با سیاست... بخش خصوصی  

آموزش دست به اقدامات دیگری زده است و با سرمایه گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی ،  ثروت 

 (3) .عمومی جامعه را در خدمت بخش خصوصی در آموزش مدارس قرار داده است



 معلمان  های تشکل

 .019 در سال  (The Korean Federation of Teachers' Associations)فدراسیون انجمنهای معلمان کره 

 دو بلوک شرق و غرب که پس از تقسیم جهان بهاین فدراسیون مشابه دیگر نهادهای کارگری . تاسیس شده است

حال  در. های دولتی و مستشاران غربی ساخته شدمحیط کار بلکه توسط بوروکراتدرون نه از  تاسیس شد،

 .0در که است انجمن صنفی معلمان  02ی از ترکیب و این فدراسیون هستندمعلمان کره عضو  درصد91حاضر 

فعالیت  برای بهتر شدن رفاه معلماناین انجمن صنفی . هستندعضو آن معلم  0.1.111و بیش از  فعال استاستان 

 که سالی دوبار) دستجمعیمعلم ، قرارداد و ارزش دفاع از جایگاه  و علمی ،رشد کاری  می کند و در راستای 

) جایی بین المللی معلمانه معلمان ، جاببین همبستگی  –، همکاری (برای بستن آن با دولت  مذاکره می شود

International Exchanges ) این فدراسیون عضو . کتابهای درسی فعالیت می کند، و انتشارات مجله و

بازسازی سیستم  0110از دستاوردهای این فدراسیون می توان در . می باشد ( EI" )آموزش بین المللی"

سیستم یکسان  0193برای معلمان و کارکنان مدارس خصوصی، در  بازنشستگیحقوق 01.2آموزشی، در 

کاهش  3103 و  آموزش  درآمد ناخالص ملی برای  درصد1تخصیص 0111سازی حقوق برای معلمان ، در 

 (2).روز آموزش در هفته را برشمرد پنجروزهای کاری به 

، مواد درسی، آموزش ی، یادگیری آموزشیکمیته سیاست گذاری آموزش: از عبارتند فدراسیون  این کمیته های

. ودکان، زنان معلم و آموزش بهداشت، عدالت اجتماعی، آموزش ک تقویت همبستگیمسئولین آموزش و پرورش، 

ساله است ، دو معاون که از دبیرستان و دوره کودکستان می آیند نیز دوره سه برای فدراسیون ریاست  (9)

ساله حضور دارند که گردشی است و بازرس  صورت دوره دو ساله و یکه انتخابی هستند و سه بازرس که ب

  (1).نهاد را در بر می گیرد .3فدراسیون . ضویت اعضا ده دالر در ماه استحق ع. نمی تواند دو دوره بماند



و به شکل گیری اولین  سزایی داشته بر گسترش جنبش معلمان تاثیر ب 91اعتراضات کارگری در دهه رشد 

اعتراض در سال  112.به  0193سال  در اعتراض 21اعتراضات کارگری از  .مستقل منجر شد هایتشکل

هر ماه  0113تا  0199از سال . جنبش کارگری در آمیخته است  جنبش دانشجویی کره نیز با بسیار .رسید 0191

تا دو هزار گاز اشک اور در ماه پلیس گاه  .رخ می داداعتراض دانشجویی و کارگری هزار  311طور متوسط ه ب

و  .9های بیشترین اعتراضات کارگری کره مربوط به سال( منبع قبلی. )می کرددر میان تظاهرکنندگان پرتاب 

میلیون روز کاری  . به معنیاعترضات شرکت می کردند که  اینکه گاه تا دو میلیون عضو اتحادیه دراست  99

 Federation of Korean Trade)  فدراسیون اتحادیه های کارگری کره (2).به سرمایه داری است ضرر

Unions)، اعتراضات دهه این فدراسیون که از دل . بوجود آمد.019 سال در ، مستقل سراسری تشکل اولین

در عرض شش  (ما در مقاله تاریخ جنبش کارگری به تمامی جزییات آن خواهیم پرداخت)  ه بودهشتاد شکل گرفت

 .یکی از آنان بودتشکل مستقل بوجود آورد که اتحادیه معلمان  0111ماه توانست 

در سال  "آموزشیای فض سالم سازیاصالحات آموزشی با کمپین  "اولین تشکل صنفی مستقل معلمان با شعار

یا اتحادیه  (the National Teachers Union  hon'gyojo ( NTUC) اتحادیه ملی معلمان. تشکیل شد 0191

 111..با  ) Korean Teachers and Education Workers Union ) کره یکارگران آموزشمعلمان و

 .شرایط معلمان تعیین کرد هدف خود را بهبود آموزش و بهتر شدن و عضو فعالیت اش را شروع کرد

معلمان نقش اصلی را  .بود 0191میالدی در سال  91اوج اعتراضات دانشجویی و کارگری کره جنوبی در دهه 

به " همه علیه مرگ آموزش"بیش از بیست هزار معلم با شعار 0191سال  .در این اعتراضات بر عهده داشتند

بر اساس قانون به خطر انداختن نفر از معترضان  0911 .شداعتراضات بی رحمانه سرکوب . خیابانها آمدند

وزیر آموزش و    .بودند بیش از نیمی از آنها کارگر .دستگیر شدند امنیت ملی و جاسوسی برای بیگانگان

هواداران  که فرد دست راستی  بود با اعالم اینکه این افراد از (Chung Won Sik)چانگ وان سیک  پرورش،

یا عضویت تان را لغو می کنید و یا :" کمونیستها هستند ، دو راه در پیش روی معلمان و اعضای اتحادیه گذاشت



معلم دست به اعتصاب غذای یازده روزه  زدند ،  211. معلم را اخراج کرد 0111در نتیجه !" اخراج می شوید

به  بلکهسبب ترس معلمان نشد نه تنها  ما این سرکوب هاا. پلیس با حمله به اعتصابیون بیست نفر را دستگیر کرد

 (.) .توانست معلمان را متحدتر کند وتاسیس حزب جدیدی منجر شد 

بخشی از خواسته های آنها یعنی افزایش  ،پرورش با کنترل شرایط آموزشی و پرورشوآموزش وزارت گرچه  

وزارت زیرا  .دستمزد و بهبود شرایط کار را قبول کرد اما به اتحادیه ملی معلمان اجازه فعالیت سندیکایی نداد

حق  دولتکه حق اعتصاب ندارند،  دعنوان مستخدمین بخش عمومی می دانه معلمان را ب ،آموزش و پرورش

لگوی دانش آموزان عنوان اه معلمان بمعتقد بود که شناختن اتحادیه می دانست و  اعتصاب  را به معنی به رسمیت

ها که بر اساس قوانین سیستم کره شمالی است و چپ قرار بگیرندای " چپ و کمونیستی"تبلیغات  تحت تاثیرنباید 

به این تشکل وارد  دولت انتقادی که .محکوم می کرد "خیانت به کشور" و آن را تحت عنوان را دنبال می کنند آن

. دنزهای کره شمالی  را دنبال می کند و در عین حال به جو ضدامریکایی دامن میمی کند این است که سیاست

دولت هیچگاه از دامن زدن به این جو که معلمان حامی دروس و روش درسی کره شمالی هستند کوتاهی نکرده 

سناد نشان دهد که این معلمان در جلسات هفتگی خودشان از منابعی درصدد بود که  با ارائه ا 3111در سال  .است

 :که شامل مباحث زیر بوده است ندناستفاده می ک

درگیری  کایدئولوژی ررسیب،  تاریخ مدرن کره بعد از استقالل  ،مبارزه برای استقالل در زمان اشغال ژاپن 

ان خواستار آنکه به معلمان زده می شود  ات از این زاویهاین اتهام... ، وهسته ای مابین کره شمالی و ایاالت متحده

 (9). متحد شدن دو کره هستند

معلمان کره پیوستن به اتحادیه را تایید کردند و دولت این عمل را  درصد93حدود  0191براساس گزارشات سال 

به نا آرامی های ها این اخراج. معلم اخراج شدند 0111بیش از  0191بحران آموزشی نام نهاد و در نوامبر 

رفتن به کالس  و دانش آموزان از در مناطق مختلف اعتراضاتی رخ دادطبق گزارشات پلیس  زیادی منجر شد و



تشکل این پیوستن به دولت کره جنوبی بارها با تصویب قوانین جدید معلمان را از  0111از سال .خودداری کردند

اتحادیه معلمان و کارگران آموزشی کره  مجوز کشور، این کار وزیر ،3102 اکتبر 39 در .ه استصنفی بازداشت

 قانونی غیر حاضر حال در اتحادیه این  بنابراین، .کرد تنظیم دادگاه در اتحادیه این علیه دادخواستی و باطل را

 ایرادهای المللی بین نهادهای که کره کار قانون طبق بر .باشد نماینده ومذاکرات ها زنی چانه در تواند نمی و است

 .است غیرقانونی صنفی های اتحادیه در بازنشستگان یا ها اخراجی عضویت دانند، می وارد آن به بسیاری

KTEU  1 واقع، در اصلی مشکل. شد مجوز لغو ها، اخراجی عضویت ادامه از نکردن جلوگیری دلیل به تنها 

 (1)  .بودند شده اخراج ناجوانمردانه و غیرقانونی فعاالن، و اتحادیه زعم به که بودند اخراجی معلم

، یک ریزش ده 3119فشار دولت  و تصویب قوانین ضد کارگری علیه اتحادیه های کارگری و معلمان در سال 

و مدیران این ریزش جدا از فشارهای حکومتی  البته بخشی از. ل کردهزار نفری را بر اتحادیه معلمان تحمی

جنبش معلمان بر می گردد که خود را فرای اتحادیه و تشکل اتحادیه ای را  راست موجود در ، به گرایشاتدولتی

درون خود  درگیری های . یستندکارگر ن آنان معتقدند که معلمان. محصول کشورهای سوسیالیستی می دانند

 برایی را معلمان سیاست هایمحلی در مقابل شوراهای  .در این میان بی تاثیر نبود اتحادیه های کارگری نیز

بازسازی ( North Jeolla Province) به طور مثال در ایالت ژی اوال شمالی. مقابله با این ریزش انتخاب کردند

 حمایت دانش آموزان و والدین را در دستور کار قرار دادند و در عین حال با اقداماتی نظیر اعتراضات خیابانی ،

 (01). نمودند رزمندگی  تشکلشان را بیشتر...اعتصابات و

  های مستقل زنان کارکنان آموزش و پرورشتشکل

 این  0121 دهه از بعد ولی کرد می محدود داری خانه به بیشتر را زنان فعالیت جنوبی کره سنتی فرهنگ

 اما داد می تشکیل زنان را اقتصادی موسسات کار نیروی درصد11 هفتاد دهه در .کرده است تغییر رویکرد

 از بزرگی بخش کارگر مهاجرین همین برای و کنند استخدام را مجرد زنان تا کردند می سعی اداری موسسات



 برای رویکردی تغییر گذشته دهه دو در شرایط باوجود  این اما.  دهند می تشکیل جنوبی کره در را کار نیروی

فرهنگ سنتی کره جنوبی مخالف شرکت زنان در تظاهرات و اعتراضات کارگری   .آمده است زنان بوجود کار

جذب  0111است اما تفاوت دستمزد زنان با مردان و جدا سازی محیط کار زنان و مردان ، زنان را در دهه 

 از لحاظ جدا سازی نیز. درصد حقوق مردان را دریافت می کردند19در این زمان زنان . مبارزات کارگری کرد

 (00.)زنان مجبور بودند در رشته های غیرفنی هم مانند خط تولید و مونتاژ فعال شوند

آسیا و از بین رفتن بسیاری از مشاغل ، بیشترین ضربه به زنان شاغل خورده  .011به دنبال بحران اقتصادی  

تشکیل  0111را در سال  (Korean Women’s Trade Union)شد، زنان کارگر، اتحادیه صنفی زنان کره 

ها پراکنده شده بودند و در بخشهای این اتحادیه فعالیتش را در رابطه با زنانی گذاشت که بر اثر اخراج. دادند

رشد این اتحادیه همراه با متشکل کردن زنان . متفاوت اقتصادی ازتولید پوشاک تا تکنولوژی مشغول به کار بودند

یمه و مزایا است و موقت هم یعنی غیر رسمی یعنی بدون ب منظور از) در بخش های غیر رسمی و مشاغل موقت

زنان شاغل در مدارس ، کارکنان آزمایشگاه، کتابخانه، آشپزخانه و معلمان  ،بود، از جمله (قرارداد دائم ندارد 

در جریان کسترش فعالیت و مبارزات معلمان، کارکنان زن آموزش وپرورش کره جنوبی نیز تشکل .پیش دبستانی

 .مستقل خود را تشکیل دادندهای 

این فدراسیون  از  . با فرهنگ مردساالری در کره جنوبی زنان اقدام به تاسیس فدراسیون خود نمودند مقابله برای

ما در مقاله کره به . ) عضو داشتند 1111بیش از  3119پرسنل زن شروع کردند و در سال  291با  0111سال 

ن اتحادیه های کارگری یکی از مهم ترین دستاوردهای مبارزات فدراسیو( جزئیات بیشتر این تشکل می پردازیم

یکی از .  بود 3119دالر در ماه در سال  221به  3110ر سال دالر امریکا در ماه د 221حداقل دستمزد  از کره ،

های کوچک صنفی درست می کنند و همکاران صنفی های اتحادیه صنفی زنان کره در این است که جمعویژ گی

 (03).یک محیط کار جلسات آشنایی و تبادل تجربیات می گذارند و از طریق این جلسات خود را آموزش می دهند

اتحادیه صنفی زنان به ادارات  کار به نفع زنان تمام می شود و مدیریت مجبور می شود انعطاف این  اکثر شکایات



پلیس به دفعات . و این مساله سبب ترغیب زنان کارگر و معلم به عضویت در این اتحادیه می شود. به خرج دهد

 (02)  .متعدد به دفتر این اتحادیه حمله برده است

 در کره جنوبیمطالبات جنبش معلمان 

 محتوای کتب آموزشیمخالفت با تغییر 

کارکنان بخش دولتی وخصوصی برای دفاع از حقوق  همگام با تغییر و تحوالت در سیستم آموزشی کره معلمان و

 ماهیت و تحصیالت خصوصی های هزینه افزایش از همچنین آنها .مبارزه نمودند بنیادین خود اقدام به فعالیت و

محتوای کتب درسی یکی دیگر از مطالباتی است که معلمان برای آن دست  .می کنند انتقاد دولت ضددموکراتیک

 .  به اعتراض می زنند

 تاریخ درس برای واحد کتاب تدوین برای دولت طرح به تا ریختند ها خیابان به جنوبی کره معلمان3103سال 

 کره معلمان اتحادیه کارمند چهار و هشتاد. ندشد روبرو قانونی پیگرد تهدید با معترض معلمان. کنند اعتراض

یکی از این . شدند احضار ضددولتی، تظاهرات برگزاری خصو  در بازجویی برای توسط پلیس، جنوبی

 پیشبرد برای کنونی رژیم. نیست پذیر امکان دولت از انتقاد بدون جدید، درسی کتاب با مخالفت»: گوید می معلمان

 های کتاب است معتقد جنوبی کره دولت .«بمانـد قدرت در همیشه برای تا است کرده اجرا را طرح این خود منافع

 را  کشور این مسئولیت و شمالی کره ایدئولوژی خصو  در دارند؛ گرایش چپ های سیاست به کنونی تاریخی

 (09).کنند می انکار کره جنگ آغاز در

 تست های استاندارد

معلمان کره محورهای مبارزات  یکی دیگر ازهای استاندارد تستانجام مبارزه با همانند معلمان مکزیکی،  

 3112معروف است، در سال ( NEIS)به  که سیستم اطالعات ملی آموزش و پرورش کره جنوبی .استجنوبی 



استاندارد وسیله  تست های ه ، آن را ب3119در سال . سوابق همه  دانش آموزان و معلمان  در کشور را ثبت کرد

 و به این ترتیب جایگاه ، نمرات هر دانش آموز درجه بندی می شودبرمنبای نتایج این تستها .بیشتر اصالح کردند

 .در هر سطح از کالس از پیش تعیین می کندرا دانش آموزان 

 رت، درغیر این صومی کنند  دریافتبیشتری کمک مالی  از عهده ی این تستها برآیندبه خوبی  مدارساگر 

این تست. دکندانش آموزان وارد می هم بر بر معلمان و را هم فشار غیر قابل تحملی  ،این شیوه. جریمه می شوند 

دلیل فشار ناشی از ه تعداد زیادی از دانش آموزان ب. ها یکی از عوامل رتبه بندی معلمان نیز محسوب می شود

در یکی از معلمان . شدید برای ورود به کالج اقدام به خودکشی کرده اند برگزاری این تستها و جو رقابت منفی و

تست های استاندارد را با اسطوره های باستانی مقایسه  ،سیستم این یک مقاله طوالنی و روشنگرانه  در مورد 

 :کرد

. دسنجیمه  می پروکروستس قاتل زنجیره ای از یونان باستان بود که مسافران را با یک تخت آهنی واحد برای ه"

با  ،از حد کوتاه بود بیش که را اگر پاهای مسافری بیش از حد بلند بود آنها را قطعه قطعه می کرد ، بدن شخصی

 National Education Information ) سیستم اطالعات ملی آموزش و پرورش.. .خرد می کردپتک 

System (NEIS) " )ترا به ربا(  شهروندان آینده جهان)آموزان این سیستم دانش . دیجیتال است" پروکروستس

که با کودکان به مدرسه است " بردگان یونانی" این تنزل مربیان ، معلمان آزادیخواه به . های  آینده تنزل می دهد

  ".می رفتند

 :ها چنین می گوینددر باره این تست KTUیکی از بخش های  رهبران

اثرات منفی روی  مدارس و دانش آموزان در سیستم رتبه بندی است وکردن  استاندارد هدف با هااین تست "

 به ورود برای رقابت حد از بیشتاکید و تشویق  ودرونی دانش آموزان برای یادگیری و پیشرفتدارد  انگیزه

 ." استفوق برنامه   خصوصی تدریس و شوق دانشگاه



کی  حرفه ای خود برای اینکه آیا آزمون اجرا شود وبود که از قضاوت شده اجازه داده  به معلمان قبلی سیستمدر 

ایجاد ها در مقابل این تست یاتحادیه آموزگاران کره جنوبی  کمپین مقاومت 3119از سال . دناجرا شود استفاده کن

معلمان اتحادیه دبیر کل  اخراج شدند ، این خاطرمعلمان بسیاری به . کردندتستها امتناع این از انجام  معلمانکرد، 

اتحادیه  معلمان کره جنوبی  تظاهرات و  به دنبال آن  .اعتصاب غذا کردنیز در اعتراض به این اخراج ها 

در  .سازماندهی کردند 3102اکتبر  01و 09همراه با دانش آموزان و خانواده هایشان در را اعتراضات خیابانی 

و در باره ماهیت .ها ریختندلیبرالی دولت به خیابانهای روزهای اعالم شده هزاران معلم معترض علیه سیاست

به دانش آموزان این آگاهی را دادند که ساختار قدرت در دنیایی که زندگی می کنند  ها روشنگری نموده واین تست

 .چگونه است

اه آهن همزمان با این دستگیری کارگران ر. رهبر اتحادیه مستقل معلمان  کره جنوبی دستگیر شد 3102اکتبر  .3

این  .نفر از کارگران دستگیر شدند 021بیش از  علیه خصوصی سازی در سئول اعتصاب و تظاهرات کردند و

اتحادیه معلمان و کارگران آموزشی  اعتراضات توسط فدراسیون اتحادیه های کارگری سازماندهی شده بود که

معلمان برای یک اعتصاب سراسری  ری ودر این روز اتحادیه های کارگ .نیز عضو این فدراسیون می باشد کره 

به زندان  در این اعتصاب تعدادی از معلمان وکارگران اتحادیه دستگیر و .دسامبر برنامه ریزی کردند 39در 

از این تاریخ اعتصابات و اعتراضات متعددی علیه خصوصی سازی بهداشت  .محکوم و عده ای نیز اخراج شدند

دنبال تصویب قوانین ه تا جایی که دولت ب آموزش توسط فدراسیون اتحادیه های کارگری برگزار شده است  و

توانسته دادگاه عالی را وادار به غیرقانونی  است و سرانجام در سال برای انحالل فدراسیون اتحادیه های کارگری 

ت کارگری و معلمان نیز هم چنان ادامه یافته در مقابل اعتراضا .کردن اتحادیه مستقل معلمان کره جنوبی نماید

 .است

 مطالبات صنفی



کاهش . از دیگر خواسته های معلمان است... مطالبات صنفی مانند کاهش ساعات کار، افزایش حقوق و دستمزد و

 آموزشی کارکنان و معلمان اتحادیه مدیره هیات بودجه بازنشستگی معلمان یکی دیگر از مسایلی است که اعضای

 حقوق از دفاع اتحادیه این. کردند ریزی برنامه 3119 آوریل 39 دردر این رابطه  اعتصابی را   (KTU) کره

 . خود می داند های از جمله فعالیت را بازنشستگان

 مطالبات سیاسی

 محدود نمیو دفاع از حقوق صنفی معلمان شاغل و بازنشسته مبارزات معلمان کره جنوبی تنها به مسایل آموزشی 

  اعضای از نفر 9. ،عراق جنگ در جنوبی کره دخالت علیه ها ای در پی تظاهرات کره، 3111در نوامبر   .شود

 .شدند مجازات دولتی ضد های فعالیت در شرکت کره برای پرورش و آموزش واتحادیه کارگران اتحادیه معلمان

 کهاعالم شد  کره قوانین نقض احکامدلیل این . شدند تعلیق خدمت  از بقیه نیز اخراج و نفر از این معلمان 09

اخراج معلمان فعال یکی از راه های . استسیاسی منع کرده  اعتراضات در شرکت یا و جمعی اقدام معلمان را از 

قطع  اعتراضات در شرکت علته ب معلمان حقوقفقط گذشته  درمقابله دولت با این اعتراضات است درحالی که 

 .می شد

های سیاسی دلیل فعالیته نفر از معلمان کره جنوبی ب 029می گویند  KTEU یکی از بخش های محلی  رهبران

 Korean)کارگران آموزش و پرورش اتحادیه( KTEU)عضو ای کرهمعلمان بسیاری از  .اخراج شدند

Teachers and Edcuation Workers Union)  عضویت در به جرم(DLP )دموکراتیک کارگر  حزب

 .می کنند آن را انکار آنها از بسیاری که اخراج می شوند؛ اتهامی

 عضویت پرداخت حق و حزب عضویت در مانند سیاسی، فعالیت ممنوعیتقانون  نقض: "گفت دولتی مقام یک 

 رهبران (واقع این معلمان به نوعی ستاره دار می شوند در). می شودشغلی  رتبه از دست دادن به  منجر ، حزب

KTEU با ایجاد یک دولت ها . است شده بدتر بسیاروضعیت  ،3119 از سال قبل و دولت زمان از که گویند می



علیه  همچنان معلماناما . تهدید سعی در بایکوت معلمان مبارز از سوی همکارانشان دارند فضای ارعاب و

 . آن فعالیت می کنند بیانیه های اضطراری وسیاستهای دولت 

. طرح هایی که هزینه های بسیار هم دارد. داردمعترض هم برای مقابله با معلمان  !ابتکاریدولت کره راه های 

توسط طراحان  Engkeyرباتی به نام . یکی از این طرح های ابتکاری استفاده از ربات ها به جای معلم است

. طراحی شده است تا در نقش معلم زبان انگلیسی در دوره ابتدایی کار کندجنوبی انستیتو علوم و تکنولوژی کره 

قد آنها حدود یک   .مدرسه مختلف کار تدریس به دانش آموزان را بر عهده دارند ۹۲ربات معلم در  ۹۲هم اکنون 

واند به این ربات می ت. سر از یک نمایشگر تشکیل شده که تصویر یک معلم مجازی را نمایش می دهد. متر است

کمک چرخ هایی که در زیر آن تعبیه شده به راحتی در اطراف کالس حرکت کرده و با دانش آموزان صحبت 

در کنار مکالمه و آموزش زبان انگلیسی می تواند شعرهای آموزش الفبای زبان انگلیسی را برای دانش . کند

طراحی آن هم به گونه ای است که برای . دآموزان بخواند و متناسب با موسیقی، بازو ها و سر خود را تکان ده

هر ربات را . در واقع این ربات به صورت بی سیم از راه دور کنترل می شود .دانش آموزان ابتدایی جذاب باشد

 . یک معلم زبان انگلیسی در کشور فیلیپین کنترل می کند

بتوان به معلم های خوب زبان انگلیسی ساخت این ربات ها این بوده که  ی که دولت عنوان کرده براییکی از دالیل

کره جنوبی از نظر زیر ساخت های اینترنت یکی از . که دستمزد باالیی هم ندارند از راه دور دسترسی داشت

بهترین کشورها در جهان است و حاال این توانایی را دارد که از معلم هایی در کشورهای دیگر برای آموزش 

محل تدریس معلم های واقعی در فیلیپین تعبیه شده که حرکات صورت آنها را به  حتی سنسورهایی در. استفاده کند

به این صورت دانش آموزان کره ای هم معلم خوب دارند و هم از . معلم مجازی در نمایشگر ربات منتقل می کند

الر برای دولت میلیون د ۲.۱پیاده سازی این برنامه آموزشی حدود . نظر هزینه، کار مقرون به صرفه تر می شود

اما به نظر می رسد که دولت کره هم از به کارگیری این ربات راضی بوده و معتقد است . کره هزینه در برداشته



با این جایگزینی بسیاری از مشکالت جانبی هم حل می شود به خصو  می توان از این ربات ها برای آموزش 

  .ن رفتن معلم ها به آنجا وجود ندارددر روستاها و نقاط دور افتاده استفاده کرد که امکا

 ؟!وجود معلمان متشکل و آگاه و معترض برای دولت عبارت است از " مشکالت جانبی"احتماال

 از یکیمی ستاید که  عنواناین کشور را تحت این  جهانی بانک و است غرب اصلی متحدان یکی از جنوبی کره  

امر تجارت به مفهوم تامین سود کالن برای شرکت ها و سادگی . است آسانتجارت  برای کشورها بهترین 

 آنمعلمان  و شهروندان دموکراتیک حقوق که به خاطر تداوم این سود نهادهای مالی بین المللی و داخلی است

گیرد و کارگران، معلمان ثروت عمومی جامعه در خدمت این سرمایه گذاران قرار می .مورد حمله قرار می گیرد

اما مردم کره جنوبی، کارگران ، معلمان آگاه . این کشور باید بهای این غارت ثروتشان را بپردازندو زحمتکشان 

نخواهند داد و در این راه از حمایت معلمان، کارگران و تشکلهای مستقل آنان  و مبارز تن به این سرنوشت نداده و

و تشکل های سراسری می تواند در این راستا همبستگی بین المللی . خواهند بود بوده و در سراسر دنیا برخوردار

 . راهگشا باشد

 : هامنابع و زیرنویس

 :توجه کنید پارک مصاحبه سایت روش تدریس با پروفسور متنبه بخش هایی از  *

 کره   Sung Kyun Kwan کوآن کیون سانگ دانشگاه استاد من جنوبی کره   کشور از هستم پارک هوان جین من

 اجباري كره در ابتدایي آموزش- ...است کودکان آموزش و وپرورش آموزش فلسفه   من تخصص و هستم جنوبی

 .است رایگان درصد 11 میزان به و است

 .بگویید جنوبی کره   کشور در معلمان اجتماعی جایگاه از لطفا   -



 کشور دومین ما لحاظ این از و ماست؛ کشور در دستمزدها بهترین ای کره معلمان حقوق که بگویم ازهمه اول

. باالست سطح بسیار شغل یک معلمی اجتماعی جایگاه لحاظ از و است؛ باال بسیار حقوق یک این.هستیم جهان

 احترام معلمان به بسیار آموزان دانش. دارد باالیی و مثبت بسیار جایگاه مردم سنت در معلمی شغل چون

 طور به آنها بودجه اما شود مي اداره محلي هاي دولت توسط مدارس... است ای کره های سنت از این و گذارند می

 بدو در معلمان حقوق و باالاست كلي طور به مردم زندگي سطح. شود مي ابالغ و تعیین وزارتخانه از یكسان

  .است امریكا دالر 3111 معادل استخدام

 بشود؟ معلم تواند می هرکسی آیا شوند؟ می انتخاب فرایندی چه با کره کشور در معلمان -

 دانش از بسیاری موردعالقه   شغل و آرزو معلمی شغل. باالست خیلی معلمان حقوق و اجتماعی جایگاه چون

 دوره   سال چهار. آن از تر سخت خیلی حتی شدن قاضی به شبیه. است سخت بسیار شدن معلم. است ای کره آموزان

 سال سه معموال  . است سخت خیلی این و بگذرانند؛ موفقیت با را محدودکننده های آزمون تمام باید ها آن معلم تربیت

 .شوند آماده امتحانات این برای ها آن تا کشد می طول

 آیین نفوذ با مقابله برای چوسان فرمانروایان اولین. شد تاسیس چوسان نام به سرزمینی میالدی ۲۹۲۹ سال در **

هم زمان با شکست  .کردند می حمایت خویش هدایت فلسفه عنوان به کنفوسیوس آیین از گوریا دوران در بودایی

 ی وزمینه هاي مؤثر در برنامه ریزي و پاـک سازي زبانـ، ۲٩۲١-۲٩۲١سال هاي در  چین در جنگ با ژاپن

 نفوذ افزایش و ادامه دلیل به که ،هنگول ،زمان تا آن .نفوذ چیني در فرهنگ و زبان کره اي رو به زوال گذاشت

نوشتن کره اي کاربرد چنداني نداشت و ادبـیات کـره اي و کـتب و  در ،نـبود بـیش ناتوانـي نوشتاري ابزار چیني

 هنگول الفباي به کره مردم ،پس از شکست چین  .شد مي نوشته چیني به بیشتر ،وشخصي دولتـي از اعـم ،اسـناد

تا  0911کره توسط ژاپن از سال در دوران اشغال . یافتند دست ادبي استقالل به و آوردند روي خود بومي منابع و

 زبان ای کره زبان همان یا هانگوک زبان حاضر حال درزبان کره ای در این کشور ممنوع شده بود  و 0191



 تسلط با جنوبی کره زبان چون دارند هاییتفاوت هم با گرچه. است جنوبی کره و  شمالی کره کشور دو رسمی

 . است ساخته متمایز هم از را کره دو این زبان ؛  ای کره زبان در آمریکایی زبان ورود و کشور این بر آمریکا
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بیش از  0111حقوق بشر و انتقادش به دولت امریک چون اعتراضات کارگری در سال  رجوع شود به دیدبان

 (صد هزار نفر در مقابل ساختمان اطالعات امریکا در سئول تظاهرات کردند
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 یک از برآمده و نابجا تصمیم یک این: گفت جنوبی کره اقدام این درمورد ،ITUC دبیرکل بارو، شارون - 

 تخلف یک این،.گذارد می زیرپا را ها اتحادیه در عضویت برای افراد طبیعی حق که است غلط مدیریتی سیستم

 شغلی رده یک متخصص افراد همه عضویت بودن بالمانع بر مبنی کار جهانی سازمان های قطعنامه از واضح

 پایین در کره که ندارد تعجب جای اصال این و است صنفی های اتحادیه بدنه در بازنشستگان و ها اخراجی شامل

 .قراردارد اصناف و کارگران حقوق رعایت جهانی شاخص جدول های رده ترین

 (ITUC) صنفی های اتحادیه جهانی کنفدراسیون رسمی وبسایت: منبع
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%DA%A9%D8%B1%D9%87-

%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8

C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/ 

0
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http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1683&conte

xt=njilb 
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