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 دسترنج آموزش در خدمت مبارزات معلمان كره جنوبي

  شهناز  نيكوروان

كره جنوبي در ها و بيانيه هاي اتحاديه معلمان زارشبر اساس گ .معلمان ادامه مي دهد نوبي همچنان به انكار حقوقجدولت كره "
 )KTU(ران آموزش و كارگمعلمان يرقانوني اعالم كردن اتحاديه ي كره جنوبي از تصميم دولت براي غاه عالدادگ 2016ژانويه  23

وانست تنخواهد قانوني خواهد بود و غيراتحاديه معلمان و كارگران آموزش وپرورش معني راي دادگاه اين است كه  .حمايت كرد
اين  .. باشد. داشته تمام وقت اعضايا برخوردار شود  اي مالي دولتمايت هح از كند ، ، مذاكره كند حق عضويت اعضا را جمع آوري

ي گذشته تعداد بسيار زياد در پايان سال دموكراسي در كره جنوبي است. و انمتكشزح دولت به حقوق از حمله هاي بخش رينآخ
تالش  ب تاريخ  مدارس اعتراض كردند.تك در س جمهور كره)يئ(ر "پارك"دولت  توسط سي جعلي تاريخعليه  بازنوي معلماناز 

به حقوق دموكراتيك اتحاديه هاي  هحمل ذشته كشور را متوقف كند.گن انتقادي در باره داين است كه  اعتراضات  و انديشي دولت
 ".است كارهاي كليدي  زرادخانه اصالحات آموزشي رئيس جمهور پسالح ي ازآموزش يك

 ما اخباراويژه شرق آسيا مي باشند ه مترقي جهان و بمعلمان كره از فعالترين جنبش هاي  در حالي جنبش هاي كارگري ، دانشجويي و
اخبار  ،بيش از همهمقابل  در و  شودمنتشر ميدر رسانه ها  اين كشور مترقي ، سياسي و اجتماعيي از فعاليت اين جنبش هاي صنفياندك

در زمينه تكنولوژي  منتشر مي شود.در رسانه ها كامال متفاوت  ي همسايه   درگيري هسته اي كره شمالي و موشك پراني و جنگ اين دو
در حالي كه با نگاهي به شرايط زندگي و اعتراضات اقشار مختلف جامعه  ؛نيز اخبار بسياري مبني بر توسعه صنعتي كره جنوبي  وجود دارد

مايه داران است و براي سربراي كسب سود بيشتر  و بهشتيمنطقه آزاد تجاري در واقع درخواهيم يافت كه كشور كره جنوبي كره جنوبي 
ست. با كمي ي بيش نيجهنم، شوندشان هر روز بيشتر با فشار اقتصادي روبرو ميبراي زحمتكشاني كه براي دستيابي به نيازهاي بنيادين

تبليغات اغراق آميز در جهت منافع خودشان با اين كه رسانه هاي سرمايه داري ت جاري در كره جنوبي پي خواهيم برد دقيق شدن بر مبارزا
  . ركت مي كنندح

  . معلمان خواهيم داشتسير تحوالت آموزش در كره جنوبي و رشد نهادهاي مدني و صنفي  نگاهي گذرا بردر اين مقاله 

. اين استاين سيستم  از اكثر قريب به اتفاق مقاالت فارسي در رابطه با آموزش و پرورش در كره جنوبي براساس دفاع، تاييد و ستايش
گونه اي تمجيد ه ب ،هاي بسياربا ارائه مثال ،آنهابازنشستگي  شاغل ومطالب گاه چنان اغراق آميز و بازاري است و از حقوق و مزاياي معلمان 

اين است عيت امر قوا !"دهل شنيدن از دور خوش است آواز"به قول معروف اما  *.استحسرت بسياري براي معلمان ايران مايه كه  مي شود
و ساير كشورهاي جهان ايران  ،كره جنوبي در نابرابريهارشد كه سبب  رشد خصوصي سازي بهداشت و آموزش معضلي است جهانيكه 

 شدن كره جنوبياشغال . يكي از عريان ترين اين نابرابريهاستآموزشي شده و شكاف هاي طبقاتي را عميق تر كرده و مي كند. نابرابري هاي 
ها حضور نظاميان امريكايي در اين كشور، شرايط ويژه اي را براي مردم در همه ي حوزه ها از جمله آموزش ايجاد كرده ا و سالتوسط امريك
مردم است كه در زمينه آموزش با تمايل شديد آنان براي ثبت نام فرهنگي جامعه كره جنوبي از خودبيگانگي  ت خاصمعضال است. يكي از

  :نمايان مي كندخود را فرزندانشان در مدارس بين المللي 



 كره مدارس موزانآ دانشتعداد  كاهش داليل از ديگر يكي نيز المللي بين مدارس در خود فرزندان نام ثبت از جنوبي كره والدين استقبال« 
 دانش نام ثبت براي مكاني به اكنون شده تاسيس جنوبي كره مقيم خارجيان نام ثبت هدف با كه المللي بين مدارس.  باشد مي جنوبي
  )1(.» ه استگرديد تبديل اي كره آموزان

را الگو (امريكا) سيستم كشوري و آموزشي چرا بايد از لحاظ فرهنگي "كه كره اين باشد  معلمانجنبش  هاي شايد يكي از مهمترين خواسته
هاي چند مليتي در كره جنوبي، ، گسترش شركترشد خصوصي سازي "ده است.ورآبراي ما بوجود را  تمشكالاين قرار دهيم كه خودش 

 مطالبات صنفي  خود را نمايان مي كند:راديكاليزم اين معلمان در زمينه . ويژه معلمان را هر چه بيشتر راديكال كرده استه ب وكارگران 
و فرهنگ سازي مطابق آموزش يت كيفبهبود   ،حق اعتراض در محيط كاربه دست آوردن  شرايط كاري وبهبود و دستمزد، حقوق بهبود 

   .و.. كره ي سنتي جامعههاالگو

را و آن مدينه فاضله اي  پيدا نكنيم آموزش مردمي، مسايل و مشكالت آموزشي اين كشوراز ما آن شناخت واقعي و الزم را زماني كه تا 
نمي توانيم تحليل ، نشناسيم را و چگونگي عملكرد اين سيستم داده مي شوددر ايران به زحمتكشان نشان  از كره جنوبي كهنشناسيم 

آستانه  درما در مقاله ديگري به جنبش كارگري كره جنوبي خواهيم پرداخت  ولي  .كره جنوبي داشته باشيم اتحاديه اي درستي از جنبش 
وضعيت از  ،هرچند نه بسيار گسترده و وسيعاي، ضروري مي دانيم كه بررسي  الزم ومعلم و روز جهاني كودك،  اول مهر و روز جهاني

  كره جنوبي ارائه كنيم.آموزش و مبارزات معلمان 

  وزش و پروش در كره جنوبيمتاريخچه آ

از قرن شانزده  ،از ديدگاه نئوكنفوسيوس خصوصي  وطور ه آموزش ب .برمي گردددربارهاي شاهان  وزش دربه آمكشور كره تاريخ آموزش در 
ميسيونرهاي مسيحي در سال  ورودمدارس مدرن در كره با  **شروع شد و دانش آموزان فارغ التحصيل از رفتن سربازي معاف مي شدند. 

زنان نيز حق تحصيل داشتند. اولين دانشگاه در در آنها كه مده است. مدارس مسيحي از اين زاويه مورد استقبال قرار گرفتند آبوجود  1910
دانشگاه كره اين . تنها چهل درصد دانشجويان فعاليت مي كردتاسيس شد كه زير نظر آكادمي دانشگاهي امپريال ژاپن  1923سئول در سال 

  اي و شصت درصد ژاپني بودند. 

جنوبي همانند سيستم امريكا به شش سال ابتدايي و شش سال  سيستم آموزشي كره  1945در سال  توسط امريكا بعد از اشغال كره جنوبي
شد، يعني دوره چهار ساله براي رشته هاي عملي و  (Senior) (وبزرگ(Junior)دبيرستان تغييركرد. دوره دبيرستان شامل دوره كوچك 

زش در اين كشور زير نظر پيش دانشگاهي. دوره آموزش همگاني تا كالس ششم ابتدايي در كره جنوبي اجباري است. آموساله  2دوره 
نيز توسط دولت انتخاب مي ادارات و مدارس د و مسئولين نآموزش و پرورش تعيين  مي شواداره توسط  اداره مي شود كهشوراهاي آموزشي 

. آموزش و شخصي نگاه مي شودگذاري شوند. سيستم آموزش در كره بيشتر در دست بخش خصوصي است و به آموزش همانند يك سرمايه 
تا دهه شصت قرن گذشته بسيار مردانه بوده است. از دهه شصت به بعد نگرش كنفوسيوسي يعني گرايش به علوم  پرورش در كره  جنوبي

در دهه هشتاد به  و درصد توليد ناخالص ملي بود 2,2در دهه هفتاد بودجه آموزش انساني نسبت به ديگر رشته ها نيز بيشتر مي شود . 
. كره در آمد ناخالص ملي استدرصد 15د. بودجه نظامي كره مي ش درصد بودجه دولت صرف هزينه آموزش 27,3 يعني ،رسيددرصد  3,76

   ) نيرو 3,700,000( .  را دارد نظاميبزرگترين نيروي  نسبت به جمعيتش جنوبي



در آن مشغول به كار يرستاني معلم دوره دب 150,873معلم دوره ابتدايي و  130,142مدرسه بود كه   6,531كره داراي  1987در سال 
درس مي  كودك در ان  66,433كه وجود داشت كودكستان  901حدود 1980% معلمان مرد بودند. در سال 69از اين تعداد كه بودند 

  . خواندند

  خصوصي سازي آموزش در كره جنوبي

ره دولت بودجه آموزش در مدارس اين دوبر مي گردد. در  1965تا  1945هاي تاريخچه خصوصي سازي آموزش در كره  جنوبي به سال
تي را بسيار محدود كرد در حدي كه اين بودجه بسيار اندك تنها براي ابتدايي(مقدماتي) كافي بود و از ظرفيت بخش خصوصي براي دول

 .س مدارس كرددولت بخش خصوصي را تشويق به تاسي توسعه فرصتهاي آموزشي در سطح راهنمايي و مقاطع باالتر آموزشي استفاده كرد.
از نقطه به اين مساله سرعت بخشيد. اما 1949سيستم هاي تشويق مانند واگذاري زمين اهدايي براي مدارس خصوصي از اصالحات ارضي 

قانون و مقرراتي براي هدايت  مديريت مدارس خصوصي  وجود نداشت و اين مساله نشان مي دهد كه دولت  يآموزشگذاري سياست نظر  
  ن مساله فكر نكرده بود كه چگونه مدارس خصوصي را در سيستم آموزش ملي ادغام كند. به طور جدي به اي

 ، مدارس خصوصي به خاطر نقايص مالي و كيفيت پايين مورد انتقاد قرار گرفتند. اين مدارس نتوانستند1968تا  1961بين سالهاي 
دولت جديد كه به وسيله كودتاي نظامي در سال  لي را پر كنند.سيستم آموزش مخال جبران يا بخشي از را سيستم آموزشي   هايكمبود
ها، روي كار آمد تالش كرد سيستم سياسي كشور را با برنامه هاي اصالحات و توسعه ملي عظيمي بازسازي كند. بخشي از اين تالش 1961

با اين قانون خودمختاري مدارس  .تصويب شد 1963كنترل و هدايت مدارس خصوصي بود. قانون مدارس خصوصي در سال گسترش، 
اين  ،ديدگاه دولت جديد مبني بر ضرورت خصوصي سازي اما زير نظر و كنترل دولتبه با توجه  وسيله اين نظارت مهار شد.ه خصوصي ب

هاي معافيت مالياتي و دريافت سوبسيد هر روز بيشتر رشد كند و با كمك حمايتامتيازاتي مانند بخش در سيستم آموزشي توانست با 
 هاي دولت حركت كند.هاي حمايتي بخش خصوصي  ... همگام با سياستاستفاده از سياست مختلف مانند تعيين حقوق معلمان وكاركنان و

دولت در راستاي خصوصي سازي آموزش دست به اقدامات ديگري زده است و با سرمايه گذاري بخش عمومي در بخش  2008از سال 
  )2( را در خدمت بخش خصوصي در آموزش مدارس قرار داده است.خصوصي ،  ثروت عمومي جامعه 

  معلمان  هاي تشكل

تاسيس شده  1947 در سال  )The Korean Federation of Teachers' Associations(فدراسيون انجمنهاي معلمان كره 
محيط كار بلكه درون نه از  تاسيس شد، دو بلوك شرق و غرب كه پس از تقسيم جهان بهاين فدراسيون مشابه ديگر نهادهاي كارگري است. 

 16ي از تركيب و اين فدراسيون هستندمعلمان كره عضو  درصد40حال حاضر  درهاي دولتي و مستشاران غربي ساخته شد. توسط بوروكرات
براي بهتر شدن رفاه هستند. اين انجمن صنفي عضو آن معلم  170,000و بيش از  فعال استاستان  17در كه است انجمن صنفي معلمان 

براي بستن آن  كه سالي دوبار( معلم ، قرارداد دستجمعيو ارزش دفاع از جايگاه  و علمي ،رشد كاري  فعاليت مي كند و در راستاي  معلمان
)، و  International Exchangesجايي بين المللي معلمان( ه معلمان ، جاببين همبستگي  –، همكاري با دولت  مذاكره مي شود)

مي باشد. از دستاوردهاي اين فدراسيون  ) EI( "آموزش بين المللي"كتابهاي درسي فعاليت مي كند. اين فدراسيون عضو انتشارات مجله و 
سيستم  1982براي معلمان و كاركنان مدارس خصوصي، در  بازنشستگيحقوق 1973بازسازي سيستم آموزشي، در  1951مي توان در 



پنج روز كاهش روزهاي كاري به  2012 و  آموزش  درآمد ناخالص ملي براي  درصد5تخصيص 1995يكسان سازي حقوق براي معلمان ، در 
  )3(آموزش در هفته را برشمرد.

، مواد درسي، آموزش مسئولين آموزش و پرورش، ييادگيري آموزش، ياز: كميته سياست گذاري آموزش عبارتند فدراسيون  اين كميته هاي
دوره سه ساله است ، دو براي فدراسيون رياست  )4(. ودكان، زنان معلم و آموزش بهداشت، عدالت اجتماعي، آموزش ك تقويت همبستگي

ساله حضور دارند كه  ت دوره دو ساله و يكصوره معاون كه از دبيرستان و دوره كودكستان مي آيند نيز انتخابي هستند و سه بازرس كه ب
   )5(نهاد را در بر مي گيرد. 27فدراسيون ضويت اعضا ده دالر در ماه است. گردشي است و بازرس نمي تواند دو دوره بماند. حق ع

 .مستقل منجر شد هايو به شكل گيري اولين تشكل سزايي داشته بر گسترش جنبش معلمان تاثير ب 80رشد اعتراضات كارگري در دهه 
جنبش كارگري  جنبش دانشجويي كره نيز با بسيار رسيد. 1989اعتراض در سال  7056به  1982سال  در اعتراض 69اعتراضات كارگري از 

تا دو هزار پليس گاه  رخ مي داد.اعتراض دانشجويي و كارگري هزار  200طور متوسط ه بهر ماه  1992تا  1988در آميخته است . از سال 
است  88و  87هاي . (منبع قبلي) بيشترين اعتراضات كارگري كره مربوط به سالمي كردگاز اشك اور در ماه در ميان تظاهركنندگان پرتاب 

 )6(به سرمايه داري است. ضررميليون روز كاري  7 به معنياعترضات شركت مي كردند كه  اينكه گاه تا دو ميليون عضو اتحاديه در
 سال در ، مستقل سراسري تشكل اولين ،(Federation of Korean Trade Unions)  فدراسيون اتحاديه هاي كارگري كره

( ما در مقاله تاريخ جنبش كارگري به تمامي جزييات آن  ه بودبوجود آمد. اين فدراسيون كه از دل اعتراضات دهه هشتاد شكل گرفت1987
  يكي از آنان بود.تشكل مستقل بوجود آورد كه اتحاديه معلمان  1500در عرض شش ماه توانست  )خواهيم پرداخت

تشكيل شد. اتحاديه  1989در سال  "آموزشيفضاي  سالم سازياصالحات آموزشي با كمپين  "اولين تشكل صنفي مستقل معلمان با شعار
 Korean ( كره يكارگران آموزشمعلمان ويا اتحاديه  )NTUC ( the National Teachers Union  hon'gyojo( ملي معلمان

Teachers and Education Workers Union (  هدف خود را بهبود آموزش و بهتر  و عضو فعاليت اش را شروع كرد 77000با
  شدن شرايط معلمان تعيين كرد.

معلمان نقش اصلي را در اين اعتراضات بر عهده  .بود 1989ميالدي در سال  80اوج اعتراضات دانشجويي و كارگري كره جنوبي در دهه 
 1400 اعتراضات بي رحمانه سركوب شد.به خيابانها آمدند.  "همه عليه مرگ آموزش"بيش از بيست هزار معلم با شعار 1989سال  داشتند.

   بودند. بيش از نيمي از آنها كارگر .دستگير شدند بر اساس قانون به خطر انداختن امنيت ملي و جاسوسي براي بيگانگاننفر از معترضان 
هواداران كمونيستها  كه فرد دست راستي  بود با اعالم اينكه اين افراد از (Chung Won Sik)چانگ وان سيك  وزير آموزش و پرورش،

 1500در نتيجه  "يا عضويت تان را لغو مي كنيد و يا اخراج مي شويد! "هستند ، دو راه در پيش روي معلمان و اعضاي اتحاديه گذاشت:
ما اين امعلم دست به اعتصاب غذاي يازده روزه  زدند ، پليس با حمله به اعتصابيون بيست نفر را دستگير كرد.  600معلم را اخراج كرد. 

  )7( توانست معلمان را متحدتر كند. وبه تاسيس حزب جديدي منجر شد  بلكهسبب ترس معلمان نشد نه تنها  سركوب ها

بخشي از خواسته هاي آنها يعني افزايش دستمزد و بهبود شرايط كار را  ،پرورش با كنترل شرايط آموزشي و پرورشوآموزش وزارت گرچه  
عنوان مستخدمين بخش ه معلمان را ب ،آموزش و پرورشوزارت زيرا  .قبول كرد اما به اتحاديه ملي معلمان اجازه فعاليت سنديكايي نداد

ه معلمان بمعتقد بود كه ت شناختن اتحاديه مي دانست و حق اعتصاب  را به معني به رسمي دولتكه حق اعتصاب ندارند،  دعمومي مي دان
كه بر اساس قوانين سيستم كره شمالي است و چپ قرار بگيرنداي  "چپ و كمونيستي"تبليغات  تحت تاثيرلگوي دانش آموزان نبايد عنوان ا



به اين تشكل وارد مي كند اين است كه  دولت انتقادي كه محكوم مي كرد. "خيانت به كشور" و آن را تحت عنوان را دنبال مي كنند ها آن
دولت هيچگاه از دامن زدن به اين جو كه معلمان د. نزهاي كره شمالي  را دنبال مي كند و در عين حال به جو ضدامريكايي دامن ميسياست

سناد نشان دهد كه اين معلمان درصدد بود كه  با ارائه ا 2005در سال  .حامي دروس و روش درسي كره شمالي هستند كوتاهي نكرده است
  كه شامل مباحث زير بوده است: ندندر جلسات هفتگي خودشان از منابعي استفاده مي ك

درگيري هسته اي مابين كره شمالي و  كايدئولوژي ررسيب،  تاريخ مدرن كره بعد از استقالل  ،مبارزه براي استقالل در زمان اشغال ژاپن 
  )8(ان خواستار متحد شدن دو كره هستند. آنكه به معلمان زده مي شود  ات از اين زاويهاين اتهام، و... اياالت متحده

معلمان كره پيوستن به اتحاديه را تاييد كردند و دولت اين عمل را بحران آموزشي نام نهاد و  درصد82حدود  1989براساس گزارشات سال 
در مناطق مختلف طبق گزارشات پليس  د وبه نا آرامي هاي زيادي منجر شها معلم اخراج شدند. اين اخراج 1500بيش از  1989در نوامبر 

دولت كره جنوبي بارها با تصويب قوانين جديد معلمان را  1999از سال رفتن به كالس خودداري كردند. و دانش آموزان از اعتراضاتي رخ داد
 رااتحاديه معلمان و كارگران آموزشي كره  مجوز كشور، اين كار وزير ،2013 اكتبر 24 در .ه استتشكل صنفي بازداشتاين پيوستن به از 

 زني چانه در تواند نمي و است قانوني غير حاضر حال در اتحاديه اين  براين،بنا .كرد تنظيم دادگاه در اتحاديه اين عليه دادخواستي و باطل
 يا ها اخراجي عضويت دانند، مي وارد آن به بسياري ايرادهاي المللي بين نهادهاي كه كره كار قانون طبق بر .باشد نماينده ومذاكرات ها

. شد مجوز لغو ها، اخراجي عضويت ادامه از نكردن جلوگيري دليل به تنها  KTEU .است غيرقانوني صنفي هاي اتحاديه در بازنشستگان
  )9(  .بودند شده اخراج ناجوانمردانه و غيرقانوني فعاالن، و اتحاديه زعم به كه بودند اخراجي معلم 9 واقع، در اصلي مشكل

، يك ريزش ده هزار نفري را بر اتحاديه 2008فشار دولت  و تصويب قوانين ضد كارگري عليه اتحاديه هاي كارگري و معلمان در سال 
جنبش معلمان بر  راست موجود در ، به گرايشاتو مديران دولتياين ريزش جدا از فشارهاي حكومتي  ل كرد. البته بخشي ازمعلمان تحمي

كارگر  . آنان معتقدند كه معلمانو تشكل اتحاديه اي را محصول كشورهاي سوسياليستي مي دانندمي گردد كه خود را فراي اتحاديه 
ي را ن سياست هايمعلمامحلي در مقابل شوراهاي  .در اين ميان بي تاثير نبود درون خود اتحاديه هاي كارگري نيز يستند. درگيري هاي ن

) بازسازي حمايت دانش North Jeolla Provinceمقابله با اين ريزش انتخاب كردند. به طور مثال در ايالت ژي اوال شمالي(  براي
 بيشتراعتصابات و...رزمندگي  تشكلشان را  آموزان و والدين را در دستور كار قرار دادند و در عين حال با اقداماتي نظير اعتراضات خياباني ،

  )10(نمودند. 

  های مستقل زنان کارکنان آموزش و پرورشتشکل
 دهه در كرده است. تغيير رويكرد اين  1960 دهه از بعد ولي كرد مي محدود داري خانه به بيشتر را زنان فعاليت جنوبي كره سنتي فرهنگ
 و كنند استخدام را مجرد زنان تا كردند مي سعي اداري موسسات اما داد مي تشكيل زنان را اقتصادي موسسات كار نيروي درصد50 هفتاد
 تغيير گذشته دهه دو در شرايط باوجود  اين اما.  دهند مي تشكيل جنوبي كره در را كار نيروي از بزرگي بخش كارگر مهاجرين همين براي

فرهنگ سنتي كره جنوبي مخالف شركت زنان در تظاهرات و اعتراضات كارگري است اما تفاوت   .آمده است زنان بوجود كار براي رويكردي
جذب مبارزات كارگري كرد. در اين زمان زنان  1990دستمزد زنان با مردان و جدا سازي محيط كار زنان و مردان ، زنان را در دهه 

زنان مجبور بودند در رشته هاي غيرفني هم مانند خط توليد و مونتاژ  درصد حقوق مردان را دريافت مي كردند. از لحاظ جدا سازي نيز54
  )11فعال شوند.(



، بيشترين ضربه به زنان شاغل خورده شد، زنان كارگر، اتحاديه آسيا و از بين رفتن بسياري از مشاغل  1997به دنبال بحران اقتصادي  
تشكيل دادند. اين اتحاديه فعاليتش را در رابطه با زناني  1999را در سال  (Korean Women’s Trade Union)صنفي زنان كره 

تكنولوژي مشغول به كار بودند. رشد اين  ها پراكنده شده بودند و در بخشهاي متفاوت اقتصادي ازتوليد پوشاك تاگذاشت كه بر اثر اخراج
يمه و مزايا است و موقت (منظور از غير رسمي يعني بدون ب اتحاديه همراه با متشكل كردن زنان در بخش هاي غير رسمي و مشاغل موقت

در  نه و معلمان پيش دبستاني.زنان شاغل در مدارس ، كاركنان آزمايشگاه، كتابخانه، آشپزخا ،بود، از جمله )هم يعني قرارداد دائم ندارد 
  .هاي مستقل خود را تشكيل دادندجريان كسترش فعاليت و مبارزات معلمان، كاركنان زن آموزش وپرورش كره جنوبي نيز تشكل

پرسنل  380با  1999اين فدراسيون  از سال  با فرهنگ مردساالري در كره جنوبي زنان اقدام به تاسيس فدراسيون خود نمودند.  مقابله براي
يكي از مهم ترين  عضو داشتند. ( ما در مقاله كره به جزئيات بيشتر اين تشكل مي پردازيم) 5000بيش از  2004زن شروع كردند و در سال 

دالر در ماه  630به  2001دالر امريكا در ماه در سال  360حداقل دستمزد  از ن اتحاديه هاي كارگري كره ،دستاوردهاي مبارزات فدراسيو
هاي كوچك صنفي درست مي كنند و همكاران هاي اتحاديه صنفي زنان كره در اين است كه جمعبود.  يكي از ويژ گي 2004در سال 

اين اكثر شكايات  )12(صنفي يك محيط كار جلسات آشنايي و تبادل تجربيات مي گذارند و از طريق اين جلسات خود را آموزش مي دهند.
اتحاديه صنفي زنان به ادارات  كار به نفع زنان تمام مي شود و مديريت مجبور مي شود انعطاف به خرج دهد. و اين مساله سبب ترغيب زنان 

  )13(  .پليس به دفعات متعدد به دفتر اين اتحاديه حمله برده استضويت در اين اتحاديه مي شود. كارگر و معلم به ع

  مطالبات جنبش معلمان در كره جنوبي

  محتواي كتب آموزشيمخالفت با تغيير 

بنيادين خود اقدام به كاركنان بخش دولتي وخصوصي براي دفاع از حقوق  همگام با تغيير و تحوالت در سيستم آموزشي كره معلمان و
محتواي  .مي كنند انتقاد دولت ضددموكراتيك ماهيت و تحصيالت خصوصي هاي هزينه افزايش از همچنين آنها مبارزه نمودند. فعاليت و

  كتب درسي يكي ديگر از مطالباتي است كه معلمان براي آن دست به اعتراض مي زنند.  

 معلمان. كنند اعتراض تاريخ درس براي واحد كتاب تدوين براي دولت طرح به تا ريختند ها خيابان به جنوبي كره معلمان2012سال 
 خصوص در بازجويي براي توسط پليس، جنوبي كره معلمان اتحاديه كارمند چهار و هشتاد. ندشد روبرو قانوني پيگرد تهديد با معترض
 پذير امكان دولت از انتقاد بدون جديد، درسي كتاب با مخالفت: «گويد مي يكي از اين معلمان. شدند احضار ضددولتي، تظاهرات برگزاري
 است معتقد جنوبي كره دولت ».بمانـد قدرت در هميشه براي تا است كرده اجرا را طرح اين خود منافع پيشبرد براي كنوني رژيم. نيست
 كره جنگ آغاز در را  كشور اين مسئوليت و شمالي كره ايدئولوژي خصوص در دارند؛ گرايش چپ هاي سياست به كنوني تاريخي هاي كتاب
  )14(كنند. مي انكار

  تست هاي استاندارد

سيستم اطالعات ملي  است.معلمان كره جنوبي محورهاي مبارزات  يكي ديگر ازهاي استاندارد تستانجام مبارزه با همانند معلمان مكزيكي،  
سوابق همه  دانش آموزان و معلمان  در كشور را ثبت كرد. در  2003در سال ) معروف است، NEISبه ( كه آموزش و پرورش كره جنوبي



 ، نمرات هر دانش آموز درجه بندي مي شودبرمنباي نتايج اين تستها .وسيله  تست هاي استاندارد بيشتر اصالح كردنده ، آن را ب2008سال 
  يين مي كند.در هر سطح از كالس از پيش تعرا دانش آموزان  و به اين ترتيب جايگاه

 ،. اين شيوهجريمه مي شوند  ، درغير اين صورتمي كنند  دريافتبيشتري كمك مالي  از عهده ي اين تستها برآيندبه خوبي  مدارساگر 
ها يكي از عوامل رتبه بندي معلمان نيز محسوب مي اين تستد. كندانش آموزان وارد مي  هم بربر معلمان و را هم فشار غير قابل تحملي 

شديد براي ورود به كالج اقدام به خودكشي  دليل فشار ناشي از برگزاري اين تستها و جو رقابت منفي وه تعداد زيادي از دانش آموزان بشود. 
تست هاي استاندارد را با اسطوره هاي باستاني مقايسه  ،سيستم اين در يك مقاله طوالني و روشنگرانه  در مورد يكي از معلمان كرده اند. 

  كرد:

د. اگر پاهاي مسافري بيش سنجيمي  روكروستس قاتل زنجيره اي از يونان باستان بود كه مسافران را با يك تخت آهني واحد براي همه پ"
سيستم اطالعات ملي آموزش و .. خرد مي كرد.با پتك  ،از حد كوتاه بود بيش كه را از حد بلند بود آنها را قطعه قطعه مي كرد ، بدن شخصي

ديجيتال است. اين سيستم دانش آموزان  "پروكروستس")  National Education Information System (NEIS) ( پرورش
كه با كودكان است  "بردگان يوناني "هاي  آينده تنزل مي دهد. اين تنزل مربيان ، معلمان آزاديخواه به ت(شهروندان آينده جهان)  را به ربا

   "به مدرسه مي رفتند.

  :ها چنين مي گوينددر باره اين تست KTUيكي از بخش هاي  رهبران

دروني دانش آموزان  اثرات منفي روي انگيزه كردن مدارس و دانش آموزان در سيستم رتبه بندي است و استاندارد هدف با هااين تست "
  . "استفوق برنامه   خصوصي تدريس و شوق دانشگاه به ورود براي رقابت حد از بيشتاكيد و تشويق  وبراي يادگيري و پيشرفتدارد 

از . دنكي اجرا شود استفاده كن بود كه از قضاوت حرفه اي خود براي اينكه آيا آزمون اجرا شود وشده اجازه داده  معلمانبه  قبلي سيستمدر 
. كردندتستها امتناع اين از انجام  معلمانايجاد كرد، ها در مقابل اين تست يكمپين مقاومت اتحاديه آموزگاران كره جنوبي  2008سال 

اتحاديه   به دنبال آن  اعتصاب غذا كرد.معلمان نيز در اعتراض به اين اخراج ها اتحاديه دبير كل  اخراج شدند ، خاطراين معلمان بسياري به 
در  .سازماندهي كردند 2013اكتبر  19و 18همراه با دانش آموزان و خانواده هايشان در را معلمان كره جنوبي  تظاهرات و اعتراضات خياباني 

 ها روشنگري نموده وها ريختند.و در باره ماهيت اين تستهاي ليبرالي دولت به خيابانران معلم معترض عليه سياستروزهاي اعالم شده هزا
  به دانش آموزان اين آگاهي را دادند كه ساختار قدرت در دنيايي كه زندگي مي كنند چگونه است.

همزمان با اين دستگيري كارگران راه آهن عليه خصوصي سازي در رهبر اتحاديه مستقل معلمان  كره جنوبي دستگير شد.  2013اكتبر  27
اين اعتراضات توسط فدراسيون اتحاديه هاي كارگري  نفر از كارگران دستگير شدند. 130بيش از  سئول اعتصاب و تظاهرات كردند و

 در اين روز اتحاديه هاي كارگري و شد.نيز عضو اين فدراسيون مي با اتحاديه معلمان و كارگران آموزشي كره  سازماندهي شده بود كه
به  در اين اعتصاب تعدادي از معلمان وكارگران اتحاديه دستگير و دسامبر برنامه ريزي كردند. 28معلمان براي يك اعتصاب سراسري در 

آموزش توسط  واز اين تاريخ اعتصابات و اعتراضات متعددي عليه خصوصي سازي بهداشت  زندان محكوم و عده اي نيز اخراج شدند.
دنبال تصويب قوانين براي انحالل فدراسيون اتحاديه هاي كارگري ه تا جايي كه دولت ب فدراسيون اتحاديه هاي كارگري برگزار شده است 



در مقابل اعتراضات  توانسته دادگاه عالي را وادار به غيرقانوني كردن اتحاديه مستقل معلمان كره جنوبي نمايد. است و سرانجام در سال 
  كارگري و معلمان نيز هم چنان ادامه يافته است.

  مطالبات صنفي

كاهش بودجه بازنشستگي معلمان مطالبات صنفي مانند كاهش ساعات كار، افزايش حقوق و دستمزد و... از ديگر خواسته هاي معلمان است. 
 آوريل 24 دردر اين رابطه  اعتصابي را   (KTU) كره آموزشي كاركنان و معلمان اتحاديه مديره هيات يكي ديگر از مسايلي است كه اعضاي

  . خود مي داند هاي از جمله فعاليت را بازنشستگان حقوق از دفاع اتحاديه اين. ردندك ريزي برنامه 2008

  مطالبات سياسي

، 2009در نوامبر   .محدود نمي شودو دفاع از حقوق صنفي معلمان شاغل و بازنشسته مبارزات معلمان كره جنوبي تنها به مسايل آموزشي 
 پرورش و آموزش واتحاديه كارگران اتحاديه معلمان  اعضاي از نفر 74 ،عراق جنگ در جنوبي كره دخالت عليه ها اي در پي تظاهرات كره

 احكامشدند. دليل اين  تعليق خدمت  از بقيه نيز اخراج و نفر از اين معلمان 18 .شدند مجازات دولتي ضد هاي فعاليت در شركت كره براي
اخراج معلمان فعال يكي از راه . استسياسي منع كرده  اعتراضات در شركت يا و جمعي اقدام معلمان را از  كهاعالم شد  كره قوانين نقض

  قطع مي شد. اعتراضات در شركت علته ب معلمان حقوقفقط گذشته  درهاي مقابله دولت با اين اعتراضات است درحالي كه 

بسياري  هاي سياسي اخراج شدند.فعاليتدليل ه نفر از معلمان كره جنوبي ب 134مي گويند  KTEU يكي از بخش هاي محلي  رهبران
 Korean Teachers and Edcuation Workersكارگران آموزش و پرورش( )اتحاديه KTEUعضو( اي كرهمعلمان از 

Union(  عضويت در به جرم)DLP (مي كنند آن را انكار آنها از بسياري كه دموكراتيك كارگر اخراج مي شوند؛ اتهامي حزب.  

از دست به  منجر ، حزب عضويت پرداخت حق و حزب عضويت در مانند سياسي، فعاليت ممنوعيتقانون  نقض": گفت دولتي مقام يك 
 از سال قبل و دولت زمان از كه گويند مي KTEU رهبران واقع اين معلمان به نوعي ستاره دار مي شوند) (درمي شود. شغلي  رتبه دادن 
. تهديد سعي در بايكوت معلمان مبارز از سوي همكارانشان دارند ايجاد يك فضاي ارعاب وبا دولت ها است.  شده بدتر بسياروضعيت  ،2008

  . آن فعاليت مي كنند بيانيه هاي اضطراري وعليه سياستهاي دولت  همچنان معلماناما 

يكي از اين طرح هاي ابتكاري دارد. طرح هايي كه هزينه هاي بسيار هم دارد. معترض معلمان هم براي مقابله با  !دولت كره راه هاي ابتكاري
طراحي شده است تا در جنوبي توسط طراحان انستيتو علوم و تكنولوژي كره  Engkeyرباتي به نام استفاده از ربات ها به جاي معلم است. 

مدرسه مختلف كار تدريس به دانش آموزان را بر عهده  21ربات معلم در  29علم زبان انگليسي در دوره ابتدايي كار كند. هم اكنون نقش م
قد آنها حدود يك متر است. سر از يك نمايشگر تشكيل شده كه تصوير يك معلم مجازي را نمايش مي دهد. اين ربات مي تواند به   دارند.

ر زير آن تعبيه شده به راحتي در اطراف كالس حركت كرده و با دانش آموزان صحبت كند. در كنار مكالمه و آموزش كمك چرخ هايي كه د
ن زبان انگليسي مي تواند شعرهاي آموزش الفباي زبان انگليسي را براي دانش آموزان بخواند و متناسب با موسيقي، بازو ها و سر خود را تكا

در واقع اين ربات به صورت بي سيم از راه دور كنترل مي  است كه براي دانش آموزان ابتدايي جذاب باشد. دهد. طراحي آن هم به گونه اي
  شود. هر ربات را يك معلم زبان انگليسي در كشور فيليپين كنترل مي كند. 



ساخت اين ربات ها اين بوده كه بتوان به معلم هاي خوب زبان انگليسي كه دستمزد بااليي هم  ي كه دولت عنوان كرده براييكي از داليل
ندارند از راه دور دسترسي داشت. كره جنوبي از نظر زير ساخت هاي اينترنت يكي از بهترين كشورها در جهان است و حاال اين توانايي را 

استفاده كند. حتي سنسورهايي در محل تدريس معلم هاي واقعي در فيليپين تعبيه  دارد كه از معلم هايي در كشورهاي ديگر براي آموزش
شده كه حركات صورت آنها را به معلم مجازي در نمايشگر ربات منتقل مي كند. به اين صورت دانش آموزان كره اي هم معلم خوب دارند و 

ميليون دالر براي دولت كره هزينه در برداشته.  1,4پياده سازي اين برنامه آموزشي حدود هم از نظر هزينه، كار مقرون به صرفه تر مي شود. 
گيري اين ربات راضي بوده و معتقد است با اين جايگزيني بسياري از مشكالت جانبي هم حل ه هم از به كاراما به نظر مي رسد كه دولت كر

مي شود به خصوص مي توان از اين ربات ها براي آموزش در روستاها و نقاط دور افتاده استفاده كرد كه امكان رفتن معلم ها به آنجا وجود 
   ندارد.

 ؟!معلمان متشكل و آگاه و معترضوجود  دولت عبارت است از براي  "مشكالت جانبي"احتماال

 براي كشورها بهترين  از يكيمي ستايد كه  عنواناين كشور را تحت اين  جهاني بانك و است غرب اصلي متحدان يكي از جنوبي كره  
كه به خاطر  سادگي امر تجارت به مفهوم تامين سود كالن براي شركت ها و نهادهاي مالي بين المللي و داخلي است. است آسانتجارت 

ثروت عمومي جامعه در خدمت اين سرمايه گذاران قرار  مورد حمله قرار مي گيرد. آنمعلمان  و شهروندان دموكراتيك حقوق تداوم اين سود
ر بايد بهاي اين غارت ثروتشان را بپردازند. اما مردم كره جنوبي، كارگران ، معلمان آگاه و گيرد و كارگران، معلمان و زحمتكشان اين كشومي

 نخواهند داد و در اين راه از حمايت معلمان، كارگران و تشكلهاي مستقل آنان در سراسر دنيا برخوردار مبارز تن به اين سرنوشت نداده و
  بستگي بين المللي و تشكل هاي سراسري مي تواند در اين راستا راهگشا باشد. خواهند بود. هم بوده و

  : هامنابع و زيرنويس

  توجه كنيد: پارك مصاحبه سايت روش تدريس با پروفسور متنبه بخش هايي از  *

 ٔفلسفه من تخصص و هستم جنوبي ٔكره Sung Kyun Kwan كوآن كيون سانگ دانشگاه استاد من جنوبي ٔكره كشور از هستم پارك هوان جين من
  .است رايگان درصد 99 ميزان به و است اجباري كره در ابتدايي آموزش- ...است كودكان آموزش و وپرورش آموزش

  .بگوييد جنوبي ٔكره كشور در معلمان اجتماعي جايگاه از لطفاً - 

 لحاظ از و است؛ باال بسيار حقوق يك اين.هستيم جهان كشور دومين ما لحاظ اين از و ماست؛ كشور در دستمزدها بهترين اي كره معلمان حقوق كه بگويم ازهمه اول
 احترام معلمان به بسيار آموزان دانش. دارد بااليي و مثبت بسيار جايگاه مردم سنت در معلمي شغل چون. باالست سطح بسيار شغل يك معلمي اجتماعي جايگاه

 سطح. شود مي ابالغ و تعيين وزارتخانه از يكسان طور به آنها بودجه اما شود مي اداره محلي هاي دولت توسط است... مدارس اي كره هاي سنت از اين و گذارند مي
   .است امريكا دالر 2500 معادل استخدام بدو در معلمان حقوق و باالاست كلي طور به مردم زندگي

  بشود؟ معلم تواند مي هركسي آيا شوند؟ مي انتخاب فرايندي چه با كره كشور در معلمان - 

 به شبيه. است سخت بسيار شدن معلم. است اي كره آموزان دانش از بسياري ٔموردعالقه شغل و آرزو معلمي شغل. باالست خيلي معلمان حقوق و اجتماعي جايگاه چون
 سه معموالً. است سخت خيلي اين و بگذرانند؛ موفقيت با را محدودكننده هاي آزمون تمام بايد ها آن معلم تربيت ٔدوره سال چهار. آن از تر سخت خيلي حتي شدن قاضي
  .شوند آماده امتحانات اين براي ها آن تا كشد مي طول سال



  
 عنوان به كنفوسيوس آيين از گوريا دوران در بودايي آيين نفوذ با مقابله براي چوسان فرمانروايان اولين. شد تاسيس چوسان نام به سرزميني ميالدي 1392 سال در **

 ي وزمينه هاي مؤثر در برنامه ريزي و پاـك سازي زبانـ، 1895-1894سال هاي در  هم زمان با شكست چين در جنگ با ژاپن .كردند مي حمايت خويش هدايت فلسفه
نوشتن  در ،نـبود بـيش ناتوانـي نوشتاري ابزار چيني نفوذ افزايش و ادامه دليل به كه ،هنگول ،زمان تا آن .نفوذ چيني در فرهنگ و زبان كره اي رو به زوال گذاشت

 به كره مردم ،پس از شكست چين  .شد مي نوشته چيني به بيشتر ،وشخصي دولتـي از اعـم ،كره اي كاربرد چنداني نداشت و ادبـيات كـره اي و كـتب و اسـناد
زبان كره اي در اين كشور ممنوع  1945تا  1895در دوران اشغال كره توسط ژاپن از سال يافتند.  دست ادبي استقالل به و آوردند روي خود بومي منابع و هنگول الفباي

 جنوبي كره زبان چون دارند هاييتفاوت هم با گرچه. است جنوبي كره و  شمالي كره كشور دو رسمي زبان اي كره زبان همان يا هانگوك زبان حاضر حال درشده بود  و
  است.  ساخته متمايز هم از را كره دو اين زبان ؛  اي كره زبان در آمريكايي زبان ورود و كشور اين بر آمريكا تسلط با
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