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 0791دردهه  کارگر زنان جنوبی کره کارگران مقاومتزات و ارمب

 (تاریخی مورد سه)

 جمه هاله صفرزادهر/ تکیم میکی یونگ*

 "کنند.سرکوب را ایجاد می فرهنگ شوند،آمیخته می هم در مردساالری و داری سرمایه سیاسی، استبداد هنگامی که"

 تضاد در رفتار و این شدمی سرکوب شدت کارگری به فعالیت کارگری را آغاز کردند که کارگر در کره جنوبی زمانی اعتصابات زنان

 فرهنگ آشکار نقضپیشرو بود و همچنین در دهه هفتاد بود. مبارزات این زنان رادیکال و  مرد با عدم فعالیت کارگران کلی

 سخت حاکم بر جامعه بود.  و سفت جنسیتی و علیه هنجارهای پدرساالرانه

و  کار المللیبین فرد، تقسیم به منحصر موجود، تولید پدرساالری اجتماعی هنجارهای و جهانی در مقیاس داریسرمایه گسترش

 سرمایه بین که همزیستی توسعه هستند، رابطه حال در در اقتصادهای زنان زندگی در برجسته تجربی مفاهیم سرمایه، تحرک

جنوبی با فشار کار زیاد و دستمزد اندک به کار  در کره صنعتی در نقش کارگران وجود دارد سبب شده که زنان مردساالری و داری

سریع  این، رشد بر تحقیرآمیز بود. عالوه خوابگاه و ...( کارگاه، در) روزمره زنان در زندگی گرفته شوند. تفکیک جنسیتی و جاسازی

کار  به نیروی نیاز محور صادرات شد. صنعت جنوبی کره اقتصادی نامتوازن سبب توسعه روستایی مناطق رکود شهرنشینی همراه با

 ساالنه رشد متوسط نرخ طور رخ داد. بهدر این شرایط موجی از مهاجرات زنان جوان از روستا به شهرها . داشت ماهر زنان و ارزان

 ماندند به کار باقی روستایی مناطق در هم که زنان. بود  درصد 01 حدود 0691 و0691 شهری در دهه مناطق به مهاجرت

 شهری غیررسمی اقتصاد به کرده و اغلب مکاننقل  شهری مناطق بهتک نفره  خانواده عنوان به زنان .مشغول بودند کشاورزی

این  دادند. بنابراینمی ساله تشکیل چهار و بیست تا پانزده سنین جوان بین مهاجر را زنان جمعیت درصد کل1100. شدندمی جذب

 شدند. این مهاجرات برای والدین این کارگران نیز مفید بود. در جنوبی کره صنعتی در پرولتاریا و سازنده طبقه عمده بخش زنان
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 پدر به دختر کارگران درآمد کل از درصد00 متوسط طور روشن شد که به کره، گومی-دائگو صنعتی کارخانه در از زنان بررسی یک

 (. 0699 کو،) شده است. پرداخت روستایی مناطق در مادرشان و

 کره اقتصادی رشد موتور ازای عمده "دندانه" کارگر زن مردساالری تغییر کرد. و داریسرمایه زندگی و کار این زنان تحت نظام

 . شدگرفته می کم دست مداوم طور جنوبی سهمش به کره از برق و زرق پر تصویر پشت در جنوبی بود که

 سال در درصد 2909 به و 0691 سال در درصد 2.00 به 0691 سال در درصد 0909 مثال، از عنوان به کار، نیروی در زنان نسبت

. است اقتصاد کره در زنان کار مشارکت حیاتی اهمیت دهنده زنان نشان کار نیروی توجه قابل افزایش این. یافت افزایش 0691

 به سپس و 0691 سال در درصد 0906 به ،0691در درصد 0000 از مثال، عنوان به صنعتی، تولید زنان در کار نیروی مشارکت

 کشاورزی از محصوالت تولید های فعالیت در شده درگیر زنان نسبت همان زمان، در. یافت افزایش 0691 سال در درصد 2102

 وجود اما با. افزایش یافت 0691 سال در درصد 1100 به سپس و ،0691 سال در درصد 1109 به 0691 سال در درصد 2100

 از زنان بیشتر کار، جنسیتی تقسیم به توجه شدند و با جانبی متمرکز صنایع در زنان اکثریت ، زنان اشتغال در توجه قابل افزایش

 . شدند حذف بر سرمایه بخش

 در درصد 9909 به و 0691 سال در درصد 9600 به تعداد این اما بودند، زن 0691 سال پوشاک در صنایع کارگران از درصد 1000

 مواد فاضالب، بافندگی، در صنایع ریسندگی، بیشتر زنان که دهدمی نشان تولید در شغلی جنسیتی ترکیب. رسید0691 سال

 مطلق اقلیت ( زنان 0696کار، وزارت)مشغول به کارند.  الکترونیک مونتاژ و گیس، کاله الستیکی، تولید تولید کفش غذایی،

 حال به تا صنعتی، آالت مثال در صنایع تولید ماشین عنوان به دارو بود. تولید جز به صنعتی صنایع سرمایه بر تمام در کارگران

 200 را با کارگر از زنان سهم کمترین سازی کشتی ،0692 سال در. ندداشته ازنان 0691 سال در درصد 000 با را  سهم کمترین

 .مرد بود کارگران از تر پایین توجهی قابل به طور تولید، بخش کارگر در زنان حرفه منزلت. داشت درصد

 به بسیار اندک بود. مرد کارگران با مقایسه در هاآن اقتصادی پاداش کره، اقتصادی کارگر در رشد زنان توجه قابل سهم وجود با

دریافت  0699 سال در را خود مرد همتایان دستمزد درصد 9. حدود تولید در زنان کارگران ،برابر آموزشی سطح با مثال، عنوان

 مردان و زنان بین دستمزد کنگ، تفاوت هنگ و سنگاپور آسیا مانند شده صنعتی تازه کشورهای دیگر با مقایسه که در کردندمی

 در زنان از کمی دهد. تعدادمی کارگر فرصت کمتری در سطح مدیریتی است. این تبعیض شغلی به زنان باالترین جنوبی کره در

پدرساالر برای این  مرد چهره که بودند ها معتقد . صاحبان کارخانهاند گرفته و سرکارگری قرار مدیریتی های پست در کارگاه

 . کار می کردند ساعت 010مردان  و ماه در ساعت .01 متوسط طور به ، زنان0691در سال  این، بر است. عالوه ترمناسب مشاغل

 کارگر را در هم شکست. زنان "زنان مطیع آسیایی"از  قالبی و تصورات کلیشه کارگری های اعتصاب در جنوبی کره زنان مشارکت

 زن نساجی جنوبی، کارگران کره سیاسی بحران طول ، در0691است. در دهه  شدهای اتحادیه بخشی از جنبش عنوان کره به در

قرار داشتند. مطالعات زیادی در مورد مبارزات و علل پیوستن زنان کارگر کره جنوبی به  کارگری تظاهرات مرکز در جنوبی کره

در میان  غالب هنجار یک منفعل دهند که مقاومتنشان می خاص طور به جنبش کارگری انجام شده است. برخی از این مطالعات

 یک نفوذ روستایی، در مناطق ها کارخانه پراکندگی دلیل به زن زنان آسیای جنوب شرقی است. در این تحقیقات آمده که کارگران

 باشند. سرکوبگر غیر فعال می دولت پدرساالر و خانواده ساختار



منفعل است. زنان کارگر در غیاب سرپرستان مرد آنان را  اما ساده و مدیریت پدرساالر صاف مقابل در آسیایی کارگر زنان مقاومت"

نیست و انجام آن  طبیعی انفعال گذارند. ایناحترام میها آورند در حالی که در حضورشان به آنرا در میها مسخره کرده و ادای آن

 به زنان بقای" کنند:چنین استدالل می زنان منفعل مقاومت برای همچنین( .066) بلن آکوستا و بوز "نیاز به خودسرکوبی دارد.

و بعد از آن خالف این مساله  0691جنوبی در مبارزات دهه  کره اما مقاومت و مشارکت زنان ".است مقاومتی عمل یک خود خودی

 را ثابت کرد. 

عنوان نمونه مطرح میاست، به  داده رخ0691 در دهه که را اعتصاب سه خالصه طور به زنان، از کلی تصویر یک درک منظور به

آمده است. در هر سه این اعتصابات بیش از هزار 0691 و 0691طول دهه های  در کره در کارگری کنیم. در جدول زیر اعتصابات

 شدند.  "ای کره کارگری جنبش بنای سنگ"این اعتصابات  .بودند زن درگیر مهاجمان مطلق اکثریت کارگر مشارکت داشتند و

 

 جنسیتی کار، آیتم هایی مانند تقسیم یک، و در هر اندانتخاب شده کره کارگری برای جنبش هاآن اهمیت دلیل به مورد سه این

 دهند کهاین عوامل نشان می اند.کار به چالش کشیده شده سرکوبگر رژیم یک مردساالرانه و های مدیریت شیوه زنان، علیه تبعیض

هستند. به دلیل سانسور شدید دولتی، منابع این اطالعات و حوادث روایات  ضددیکتاتوری اغلب کارگری سیاسی و اعتصابات

 شخصی زنان کارگر و نوشته های زیرزمینی آنان است. *

 (0791) صلح بازار اعتراض

 بازار"در چند صد کارگاه کوچک در مرکزی به نام  0691در سئول تاسیس شد و تا سال 0690صنایع پوشاک کونجی در سال 

 بسیاری کردند.را عرضه می داخلی پوشاک از درصد 91 کوچک های مغازه این بودند و شده استخدام کارگر هزار01 ، حدود"صلح

کارگر  09 متوسط کمتر از طور به کوچک ها مغازه از بسیاری که قابل اجرا نبود چرا صلح بازار برای کارگران ملی کار قانون مفاد از

 و کارگری اتحادیه نبود شد.می تلقی ذهن از دور بسیار واحد اتحادیه یک کوچک تحت کارگاه صد چند از اتحادیه تشکیل داشتند.

 پوشاک تولیدکنندگان مطلق اکثریت .کرده بودها، شرایط کار را برای زنان جوان کارگر بسیار دشوار  کارگاه در کار جنسیتی تقسیم

 از بسیاری. مرد از کارگران کوچکی بخش یک با همراهسال  چهار و بیست تا دوازده سنین بودند بین جوان زنان صلح بازار

بقیه کارها مثل دوخت،اتو، بسته بندی و ... به عهده زنان بود. با این وجود زنان کمتر از نصف  که حالی در بودند، مرد برشکاران

 کردند. دستمزد مردان را دریافت می



 طبقه در دو هاییمحفظه را به اتاق کاری، هر فضای رساندن حداکثر به مالکان به منظور. بود غیرانسانی صلح بازار در کار شرایط

 نام ساختمان به ساختار این دلیل به بودند. فوت 2کوچک با ارتفاع  محفظه در کار به مجبور کارگران در نتیجه، ،تقسیم کرده بودند

توانستند بایستند. نور کم و نمی کارگران ساعته، 09-02 کاری سراسر روزدر . شدخوانده می"زنبور خانه" یا "زیرشیروانی اتاق"

منسوجات  پشته از بودند که سمی شیمیایی بوهای معرض در مداوم طور به کارگران کرده بود. را خطرناک کار نبود تهویه محیط

 مه، تنش های عصبی و ... کارگران به دلیلانواع بیماری های مرتبط با کار در میان کارگران شایع بود، سل، سوءهاض .خاستبرمی

 کردند. نمی شکایت اخراج از ترس

 کارگران هم"زد:می کشید، فریاد آتش به را درحالی که خود ها شد. اوجرقه اعتصاب0691 نوامبر ماه خودسوزی یک کارگرجوان در

  "!هستند انسان

 حادثه این. این بازار اعتراض کرده بود، دست به این عمل خشونت بار زددر  غیرانسانی کاری به شرایط از آنکه بارها و بارها پس او

 آگاه، دانشجویان و جنبش کارگری اعتراضات وسیعی را سازمان دادند. اتحادیه افکار عمومی را متاثر ساخت و زنان دهنده تکان

آن را به رسمیت شناخت.  ماه همان دولت در شد و تشکیل این کارگر خودکشی از پس (Chonggye) خیاطی چرخ کارگری

 رشد از زیبایی تصویر پشت در پوشاک را آشکار کرد که مرکز در کارگر زندگی زنان اول درجه تظاهرات کارگران در بازار صلح در

 شده بود.  پنهان ملی

 (0791-0791) ایل نساجی دونگ اعتصابات

 صادرات پیشگامان از یکی ایل شده بودند. دونگ گرفته کار به ایل نساجی دونگ در زن 0011 و مرد 0.1حدود ،0691 سال در

 .است نخ آن اصلی بود. تولید 06.1 دهه کره نساجی

. کارگاه برقرار کرده بود جنسیتی دقیقی در تقسیم ایل صلح بود. دونگ بازار کارگران اعتراضات زنان کارگر این شرکت نیز مشابه

 آموزش دیده با زن کمتر کارگران و با دستمزد خوب و عالی تحصیالت دارای مرد کارگران: شدندمی گروه تقسیم دو به کارگران

 کارگران ارتقاء به های فرصت. کردندمی کار شیفت دو مردشان در و همتایان شیفت بودند در سه کار به مجبور زنان. درآمد کم

سرپرستان مرد  کالمی آزار و شتم و ند، بلکه مورد ضربارتقای شغلی نداشت زنان نه تنها امکان که حالی در شد،می داده مرد

به یکی از کاندیداهای زن رای دادند.  زن اتحادیه در انتخابات هیات مدیره اتحادیه اعضای ،0690 سال گرفتند. درکارگاه قرار می

از این تغییر، مدیریت دونگ ایل  زنان توجهی نداشتند. بعد نیازهای اکثریت به زیرا معتقد بودند که مردان عضو هیات مدیره هرگز

در مدیریت اتحادیه محیط خصمانه ای را  برای مقابله با اتحادیه از پذیرش زنان برابر با مردان خوداری کرد و تقسیم بندی جنسیتی

 بوجود آورد. 

ی آوردن زنان کارگر سعی در ممانعت از را مختلف های به تاکتیک با متوسل مدیریت شد، برگزار 0699 سال دیگری در انتخابات

مدیریت از خشونت نیز علیه زنان عضو در روز انتخابات استفاده کرد و آنان را مورد ضرب و  تهدید، و آرا خرید بر داشت و عالوه

 خوابگاه کارخانه درهای آن را با میخ بست و آب و برق خوابگاه ساکنان دادن رای از جلوگیری منظور به شتم نیز قرار داد. مدیریت

 در. طبقه کردند چهار از ساختمان پریدن به شروع دیگران که حالی در را بازکردند، خوابگاه درب لگد را قطع کرد. برخی از زنان با



 از اما بعد از دستگیری چند تن از اعضا، اعتصاب غذا در مقیاس بزرگ شروع شد. پس .زدند اعتصاب به دست کارگران زمان، این

برای متفرق کردن کارگران در  مسلح کامل طور به ضدشورش پلیس غذاکنندگان، و اعتصاب ضدشورش پلیس بین درگیری روز سه

ها آن ".عریان کنیم را خودمان ما اگر نخواهند لمس را آنها ما": زد فریاد زنان از یکی کارخانه مستقر شد. با شروع پیشروی پلیس

 نیمه زنان دور مرد کارخانه کارگران و ضدشورش پلیس. بود فایده بی اما خودجوش اقدام یک این. عریان شدن کردند شروع به

 اتهام به کارگر زن هفت و بیست مجموع در آمیز، خشونت این سرکوب طی در. حلقه زدند شده ضعیف جسمی لحاظ از و برهنه

 نفرشان با که چهارده شدند نفر زخمی هفتاد از بیش دچار شوک شدند و زن شدند. پنجاه عمومی دستگیر و زندانی اغتشاش ایجاد

 شدند. با بستری روانی شدید در بخش روانی نفر نیز به دلیل شوک دو شدند. بستری بیمارستان جدی در های آسیب به توجه

 بود. نیافتنی دست اتحادیه و مدیریت بین به شرایط مصالحه توجه

معرفی کرد.  "مزاحم" عنوان را به نساجی اتحادیه ایل، دونگ شد اما میانجیگری به حاضر (NTWU) نساجی کارگران ملی اتحادیه

 برنامه یک عمومی دیگر کشاندند؛ در اقدامی های مکان به کارخانه از را دادند و اعتصاب خود ادامه خود به مقاومت کارگر زنان

 سئول اعتصاب شهر مرکز در قلب واقع کاتولیک کلیسای یک در و داد، قطع کردندکارگر را پوشش می ملی روز که جشن رادیویی

کردند. این کارگری تجمع می و عمومی های مختلفمکان شان در زندانی اتحادیه رهبران آزادی برای همچنان ها. آنغذا کردند

  .رسید پایان به جدید نظامی دیکتاتوری ظهور با 0691 سال در مبارزه

 

 

 Y.H. (0797)اعتصاب در کارخانه 

نفر افزایش  1111 تعداد کارگرانش به0691در سال  آغاز کرد و 0699 سال کارگر در 01 بارا  گیس کاله صادراتY.H شرکت 

 گسترده سود، دست به اخراج سطح حفظ برای راهی عنوان به متحده، ایاالت کاهش تقاضای به توجه با 91یافت. در اواسط دهه 

 مدفوع از پر سطل با مردان ضداتحادیه از گروه یک شدند،می آماده دیگری انتخابات برای ، زنان اتحادیه0699 سال در. کارگران زد

 این": ندزدمی فریاد مرد کردند و محتویات سطل ها را بر سر زنان ریختند. مزاحمان حمله ایل نساجی دونگ اتحادیه به دفتر انسان

 در مقابل. نکردند دخالتی پلیس. پراکنده شدندزدند کردند و فریاد میدرحالی که گریه می زنان ".سزاوار آنید شما که است چیزی

 خواهیم همین اطراف منتظر ما. ماده سگ شو، خفه": پلیس این بود پاسخ حمله، از جلوگیری برای اتحادیه اعضای درخواست

 (02-00: 0669 پارک،-کیم)".ماند

 برای معیشت دادن دست از معنای به تنها که کارخانه را تعطیل کرده است. این تعطیلی نه کرد اعالم شرکت این ،0696 سال در

 حمایت به وابسته حدی برادران کارگران در روستاهای زادگاهشان بود که تا و خواهر مادر، ، پدر همچنین محرومیت کارگر، زنان

دهد، را ادامه میفرعی فعالیت کارخانه  پیمانکاران از استفاده با مدیریت اخراجی زمانی که دریافتند کارگران .بودند زنان مالی

 .خشمگین شدند

 هایتالش وجود با. تحصن شد اعتصاب و اندازی راه کارخانه و عملیات سازی عادی خواستار اتحادیه ،0696 سال آوریل ماه در

 ملی اتحادیه یا دولتی ادارات از یک هیچ قانونی )دریافت حق سنوات و بیمه بیکاری(، جبران آوردن دست برای به کارگران مکرر

 سال اوت، 9 در کارخانه برق خوابگاه و آب اقدام به قطع نساجی کمکی به کارگران نکردند. با ادامه اعتصاب مدیریت کارگران



 حمایت جلب منظور به حرکت این مخالف منتقل شد. حزب ملی اجتماعات سالن به کارخانه آن اعتصاب از از پس. کرد0696

 شده بود. طراحی عمومی

 تغییر بعد از همدالنه مردم را به خود جلب کرد. دو روز شد و واکنش تبدیل ملی اخبار به صدر .Y.H کارگری اعتصاب نتیجه، در

 میدان یک"حمله پلیس به  صحنه. کردند دستگیر را همه و کردند ضدشورش به آنان حمله پلیس از نفر صدها محل اعتصاب،

 .شدند مجروح بسیاری و کشته کارگر زن سرکوب یک این شد. درتشبیه می ".جنگ

* KIM MIKYOUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


