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نولیبرالیسم از نگاه زنان

*چاو مین سونگ ، جونگ جویئون

حصوری ترجمه: امین

متبباخر های نسببل ذهببن در- هببم بببا مرتبط و- عمده تصویر دو جنوبی ی  ککره از :مترجم یادداشت
یی ی ککببره باشببد، مانببده هببا ذهن در کمتر شاید و است تر قدیمی که اولی. دارد وجود ایرانیان جنببوب

یت و اعتصابات ین مصمم و پیوسته هم به صفوف از تصویری است؛ کارگری اعتراضا معببترض کارگرا
ید ی دهه و شصت ی دهه اواخر تلویزیونی اخبار در کوتاهی لحظات برای که منعکس خورشیدی هفتا
و اجتماعی پیامدهای و کشور این در نولیبرالیسم سریع پیشروی که بود زمانی به مربوط این. شد می

یل های مقاومت آن، اقتصادی و دارد تببازگی حدی تا که دوم تصویر. بود برانگیخته را کارگری متشک
را جنببوبی ی  ککره است، شده تکثیر) ای ماهواره متنوع های برنامه بار، این( ها رسانه میانجی به هم باز
اگببر. کند می معرفی» روز باب« های  زندگی و مرفه مردمانی با اقتصادی رونق سرزمین ی منزله به
نشببان ضببمنی طور به دوم تصویر رسد می نظر به شویم، دقیق کمی تصویر دو این درونی  ارتباط در
در نولیبرالیسببم پیشببروی به نسبت پیشین های  مقاومت و اعتراضات و ها نگرانی رغم به که دهد می
یی مضمون( جنوبی ی ککره در نولیبرالیسببم اجتماعی و اقتصادی ثمرات سرانجام ،)نخست تصویر واقع
ییت کشور، این یی رفبباه و اسببت داده نشان عمل در را الگو این های کارآیی و ها مز آن، پیامببد عمببوم

یی التهابات و ها تنش فضای یی فضای به را گذشته سیاس مببواهب از همگانی جویی کام و آرامش امروز
یی سخت برای کافی ی انگیزه اجتماعی، وفاق این بطن در که ای گونه به. (است کرده بدل زندگی کوش
 است؟ چنین آیا!) دارد وجود همگانی

در کنکبباش زحمببت خببود بببه بایببد می چرا راستی به: پرسید باید پرسش، این در تأمل از پیش اما
ین کسقم و صحت و بببدهیم؟ را آن عینی های  دللت ی بررسی  و )جنوبی ی ککره از( جدید تصویر مضمو
اا یی وضعیت از زنانه روایتی در تأمل به است نیازی چه اساس آنچببه دور؟ آسیای در کشوری اقتصاد

یی پی و بررسی، این از: اسببت  سببویه دو این شامل حداقل سازد می ضروری را هایی  روایت چنین جوی
شبده قلمبداد مبا کشبور اقتصباد برای مطلوبی الگوی همواره دیرباز از جنوبی ی کره اقتصاد سو، یک

یی دهی سامان در حداقل قضا از و است؛ الگببویی از شببدیم» موفببق« سببرانجام ایران، اقتصاد نولیبرال
یی پیشبروی ببا دیگببر، سبوی از. اسببت بوده نیز جنوبی ی کره سرمشق که کنیم پیروی جهانی جهبان

در ویببژه بببه کببه شببد مشببخص زودی بببه میلدی، هشتاد ی دهه ابتدای از- کمابیش- نولیبرالیسم
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اا( نیافته توسعه کشورهای اکببثریت یعنببی( فرودسببت طبقببات زنببان») جنوب«  کشورهای اصطلح
. هستند ها سیاست این قربانیان نخستین از) زنان

یی های زخم که کنونی شرایط در بنابراین یی پیاده اجتماع کشور در نولیبرالی، های طرح بار خشونت ساز
و نولیبرالیسببم میببان مندی نظام ارتباط چه بدانیم که است ضروری اند، کرده باز سر تلخی به نیز ما

فببراروی بببرای ویژه به آن به پرداختن که است موضوعی این. دارد وجود جنسیتی های ستم تشدید
فضای از ای عمده بخش که( بشری حقوق و لیبرالی تنگ های چارچوب از ما ی جامعه نوپای فمینسیم

ین عینی ی منزله به موضوع این واقع، در. است ضروری) است کرده احاطه را آن یر شد تلقی« آشکا
هببا، پارادایم در بببازنگری بببه را زنببان فعالین فقط نه» جنسیتی و طبقاتی/اقتصادی ستم ساختارهای

در تامببل بببه نیببز را چببپ فعالین بلکه ،]1  [خواند می فرا فمیسنیستی مبارزات های آماج و ها رهیافت
های  سببویه از تببر عمیق فهم ی لزمه خود که خواند، می  فرا جنسیتی ستم شناختی هستی های خاستگاه

یش رهایی هببا این ی همه. اسببت) دیگببر جهانی تدراک در( داری سرمایه علیه مبارزه در فمینیسم بخ
یر دیگر بار گمان بی و سببتم و سببلطه سبباختارهای علیببه مبارزه های حوزه بندی مفصل ضرورت یادآو

یت های سوژه پیوستگی ضرورت و استثمار، مببادی بسببتر همببان این و. [است خواهانه برابری مبارزا
آسببیای در مقبباله ایببن نویسندگان های تلش و ها دغدغه با ملموسی طور به را ما تواند می که است
و انببتزاعی رویکببردی بببا کببه آکببادمیکی مقببالت دسته آن مضمون از بیش شاید( دهد پیوند دور
ممتنی ارجاعات ی بسته های چارچوب در صرفا یا و محور-اروپا وارد های سببتم ی مقوله به ْزبانی و یبینا

).]پردازند می زنان بر

بببود ]۲[تلخببی روایببت خوانببدن گببزارش، ایببن ی ترجمه در اصلی ی انگیزه توضیحات، این وجود با
یدی- این از پیش تا- که قانونی بندهای از یکی حذف ی درباره از بخشببی بببرای را مالی حمایت از ح

و فشببارها چگببونه کببه دهببد می نشببان وضوح به که روایتی کرد؛ می فراهم ایرانی سرپرست بی زنان
یی-اقتصادی های هزینه ید اجتماع طببور بببه ناگزیر ،»یازدهم دولت در وکار کسب فضای بهبود« فرآین
. ]۳  [شود می تحمیل جامعه های  لیه ترین فرودست و ترین محروم به گری ویران

1۳۹۲ اسفند

* * *
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زنان نگاه از نولیبرالیسم

از اریشم به نظام این. باشد نکرده مسموم را آن نولیبرالیسم که است نمانده باقی زمین روی مکانی
ین حببداکثر بببه برای که است داده اجازه صوصیخ های سرمایه کنببترل شببان، شخصی منببافع رسبباند
کببه جببایی سببوم، جهببان جوامببع در ویببژه بببه. بگیرنببد دست به ممکن جای تا را اجتماعی زندگی
ین سرمایه های جیب کردن پر برای امپریالیستی های قدرت و طبببیعی منببابع غببارت به فراملیتی دارا
حببدود از پس. است داشته اجتماعی حیات بر زهرآگینی تأثیرات نولیبرالیسم دهند، می ادامه انسانی

اینببک ریگببان، و تبباچر هببای دولت ابتکار با نولیبرالی های سیاست یابی رسمیت و گشایش از دهه دو
چببپ و راسببت هببای دولت از بسببیاری در سیاسی و اقتصادی مسلط گرایش به ها سیاست گونه این

.اسببت شببده نگاشته ۲۰۰1 سال در مقاله این. [است شده بدل) نامند می را خود ها  آن که طوری(

.]م

کنند، می مبارزه) نولیبرالیسم( آن متاخر فاز و جهانی داری سرمایه علیه زنان که جایی تا همه، این با
دارند، اشتیاق نگیرند قرار سوءاستفاده و استثمار مورد آن در که دیگری دنیای به ها آن که جایی تا

ایببن. کنیببم بررسی زنان تجربیات منظر از را آن و برداریم نولیبرالیسم شناختن در دیگری گام باید
به باید ما بلکه کنند، می تجربه را نولیبرالیسم خطی طور به چگونه زنان که نیست آن معنای به تنها

ال ای شیوه به نولیبرالیسم چگونه که دهیم نشان تا برویم اعماق a( جنسببیتی تبعیببض بببر متکببی کام

very gender-biased way (کند می عمل .

قربانیان ی طلیعه: کارگر زنان
( شبرقی یآسبیا اقتصبادی بحبران از پیبش جهانی داری سرمایه در ادغام فرآیند جنوبی ی ککره در

ید ایببن. شببد آغبباز) 1۹۹۷ ( اقتصببادی ی توسببعه-مابببر بببه موسببوم ی دوره در ادغببام، فرآینبب

hyper-development era(، هی جونگ پارک« نظامی دیکتاتوری مدد به« )Park Jung-Hee (و
جنوبی، ی ککره اقتصاد میلدی نود ی دهه ابتدای از. رسید انجام به آمریکا دریغ بی های حمایت تحت
ارسببال رکببود بببر مبنی هایی  نشانه سود، نرخ کاهش موازات به و جهانی اقتصاد های بحران از لرزان

نیببروی بببازار ها آن مبنای بر تا کردند هایی سیاست اتخاذ به شروع داران سرمایه بنابراین،.  کرد می
اا را کار یت این اجرای. بسازند» پذیر انعطاف« اصطلح کببارگر زنببان روی بببر نخسببت ْجدیببد سیاس

کببارگر ی طبقه تمببامی بببر وسببیعی طببور به] بیستم قرن[ هزاره پایان در آنکه از پیش  شد، امتحان
.گردد تحمیل کشور
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آغبباز رونببدی بودند، اکثریت دارای زنان که کاری های  حوزه در هشتاد ی دهه] پایانی[ های سال در
چببارچوب در مادر، های شرکت از گسسته کارهای به ابتدا شاغلم از بسیاری آن موجب به که شد

و قراردادی کارهای صورت به امسرانج و شدند، بدل) dispatch labour( کاری پیمان های  شرکت
irregular»]  (موقت قراردادهای[« نامنظم  workers (بیشببتْر فرآینببد این که آنجا از. آمدند در

ین مسلط ی مردانه گرایش ی واسطه به- کارگری ی عمده های  جنبش داد، می قرار هدف را کارگر زنا
ین جنبببش زمان آن در چه اگر نکردند، آن به چندانی توجه- ها آن بر مببداوم طببور بببه کببارگر زنببا

. بود آن به پرداختن و مساله این به توجه خواهان

آن از پیببش دهه یک حداقل جهانی  داری سرمایه نظام در جنوبی ی کره اقتصاد ادغام اینکه وجود با
یرب ماهیت ککره مردم بود، شده آغاز از پس و 1۹۹۷ اقتصادی بحران مقطع در تنها را نظام این کمخ
یی تعدیل« ی برنامه. کردند تجربه] ملموس طور به[ آن بببر شوکی ْپول المللی بین صندوق »ساختار

ین. بود همراه] کار از[ ای توده وسیع های اخراج با و آورد وارد کار نیروی بازار -ویببژه به-  کارگر زنا

کبباری شرایط هم و شدند، بیکار کار از ای گسترده سطح در که بودند کارگری های لیه نخستین هم
. کرد سقوط شدت به آنان

کببه بببود آن کردنببد اتخبباذ ببباره ایببن در کشببور اقتصادی مدیریت و سرمایه صاحبان که ای شیوه
بببه یببا کببرده، حذف داشتند فزونی آن در زنان که را کاری های حوزه و تولید خطوط از هایی بخش

. آوردند در] جانبی قراردادهای تحت[ کاری مقاطعه صورت

بببه مشغول دفتری امور دستیار یا تایپیست نظیر یهای حرفه در عمدتا زنان کاری، های محیط این در
ایببن کنارگذاری و حذف ها، حرفه گونه این شدن تلقی زحمت کم و اهمیت کم دلیل به که بودند، کار

ها شببرکت از بسببیاری. کببرد می پیببدا» منطقببی« توجیه) آنها در شاغل کارگران اخراج و( مشاغل
ین خببدمت به کاری پیمان های شرکت از را کارگرانی عوض در و کردند می اخراج را خود زن کارگرا

ببه مرببوط بندهای و قید از نیز و دهند کاهش را کار نیروی های هزینه ترتیب این به تا گرفتند؛ می
.کنند پیدا خلصی] سالنه پاداش نظیر[ منافع از بخشی در کارگران کردن سهیم و کارگران ی بیمه

یش ها بانک مورد در یا ین همان که بود گونه این کار رو قببالب در دیگر بار شده، استخدام خلع کارگرا
یی خببود ی نببوبه بببه هببم ببباز] ترفنببد[ این که شدند، گرفته کار به نامنظم و موقت کاری قراردادها

اخببراج بببرای دیگببری ی شببیوه. داد می کبباهش] سببرمایه صبباحبان برای[ را کار نیروی های هزینه
یی کارگران به ها آن تبدیل یا زن کارگران نخسببْت ی وهله در کببه بببود آن بببر متکی ْموقت قرارداد

ین کببه زنببانی و ببباردار زنببان و بودند، شاغل کاری محیط همان در نیز ها آن همسران که متاهلی زنا
یی آماج کردند، می سپری را خود زایمان مرخصی ی دوره .گرفتنببد می قببرار» نیرو تعدیل« طرح اصل

یکی مردسالرانه ی انگاره این بر مواقع این در اقتصادی های  بنگاه مدیریت توجیه جببای: «کببه بود مت
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ید ایببن ،)1۹۹۷( اقتصببادی بحببران شببروع بببا».  اسببت خببانه در زنببان و ناعببادلنه اخببراج فرآینبب
بببا کلببی طببور بببه و ،»شده مادر تازه« یا باردار کارگران از قانونی های حمایت زوال با آمیز، تبعیض
ین جنبش دستاوردهای  ترتیب، این به. شد تکمیل زن کارگران حقوق نابودی حاصببل کببه کارگر زنا

. شد نابود کلی به بود، آن از پیش دهه چند طی در مداوم مبارزات

کارگر زنان پذیری انعطاف
امببری 1۹۹۷ اقتصادی بحران از پس کارگران ای توده تعدیل و گسترده های اخراج که است بدیهی

سببرمایه صبباحبان و اقتصادی کلن مدیریت سوی از شده حساب فرآیندی بلکه نبود، ناپذیر اجتناب
یی منعطف« طریق از سود نرخ افزایش جهت در ْاخراج به نیاز که آنجا از. بود کار نیروی بازار» ساز
شببرایط تحببت دیگر بار شده اخراج کارگران از بسیاری نبود، تولید سطح کاهش از ناشی سادگی به

یی کببه آنجببا از و. بببود مببوقت قراردادهببای قالب در عمدتا که شدند، گرفته خدمت به ای تازه کار
ین بر همه از پیش» سازی منعطف« های اقدام طببور بببه دیگببر بببار نیببز زنان شدند، اعمال کارگر زنا

یی[ بازار جذب گسترده یل بببا و قراردادی کارگران عنوان به بار این اینکه گو شدند؛ کار] نیرو حببداق
.  قانونی های حمایت و دستمزدها

یت یی منعطف« طرح موفقی ین» ساز ای مردسببالرانه ایببدئولوژیک ی انگبباره ی غلبه بر متکی کارگر، زنا
را زنببان کببار آنجببا، از و[ سببازد می برجسببته را) breadwinner (1»آور  نببان مببرد« نقش که بود

ین ایدئولوژیک، نگاه این مبنای بر]. کند می قلمداد جانبی یا غیرضروری اا نه کارگر زنا عنببوان به واقع
ید های خرج کمک« عنوان به بلکه کارگر، و جایگبباه نببتیجه، در و شببوند، می نگریسببته» خببانوار درآم
یت بببرای مناسبببی تببوجیه خببود ی نببوبه به امر این. گیرد می قرار انکار و تردید مورد زنان کار اهمی
ین آغازین اخراج توجیهی ساخت؛ فراهم موقت و قرادادی مشاغل به آنان مشاغل تبدیل و کارگر زنا

اا. سبباخت خنببثی و سببرکوب را طرح این برابر در کارگر ی طبقه مقاومت امکان که نهادهببای اخیببر
نرخببی بببا زنببان، اسببتخدام میببزان کببه کننببد می ادعا چنین اصلی جریان های رسانه و داری سرمایه

مطلببق تعببداد از ناشببی سببو یک از امببر این .است افزایش حال در مرداْن استخدام نرخ از تر سریع
بببه زنببان که است واقعیت این خاطر به دیگر، سوی از و است؛ زنان برای موقت/قراردادی مشاغل

یر تردیببدی بببدون را ناپایببدار بسببیار مشبباغل اینکببه جز ندارند دیگری ی گزینه معاش، تأمین اجبا

در کند، می حمایت انداز چشم این از دولت که این وجود با چون است،» ایدئولوژیک« ی انگاره یک تنها این. 1
بسیاری نتیجه در و اند، داده دست از) 1۹۹۷( اخیر اقتصادی بحران طی را خود مشاغل ْمردان از بسیاری اما واقعیت

.کنند می تأمین را هایشان خانواده مخارج تنهایی به اینک زنان از

16 از 5 صفحه



Praxies.org پراکسیس                                  

»گر انتخبباب« بیشببتر زمینببه این در قادرند] اقتصادی توانایی لحاظ به[ مردان که حای در بپذیرند؛

.  باشند

رسببیده ثببابت مشبباغل دارای کببارگران از بالتر سطوحی به قرادادی/موقت کارگران درصد اکنون
یی تحلیل مبنای بر» جنوبی     ی      ککره     ی     جامعه     و     کار« ی مؤسسه. است یی آمار کشمار از شببده انجببام سر
یص در» جنوبی ی ککره آمار سازمان« سوی یل کار نیروی خصو بببرآورد چنین ،)۲۰۰1( اقتصادی فعا
نفببر)  میلیببون نیببم و هفببت حدود( میلیون  ۷.۳۷ موقت/قراردادی کار نیروی شمار که است کرده
یل از درصد) درصد هشت و پنجاه حدود( 55.۷ معادل رقم این. است بببر. 2اسببت کار به شاغلین کک

یل میان از ،۲۰۰۰ سال در شده انجام مطالعات اساس ،]جنوبی ی ککره در[ موقت/قرادادی کارگران کک
یع با مقایسه در و است؛ درصد  5۳ معادل و مردان از بالتر زنان سهم شبباغل، زنببان جمعیت مجمو
یم و آمار این. است درصد  ۷۰ معادل شوند، می محسوب قراردی/موقت کارگران که زنانی سهم ارقا

اشببتغالی-خببود هببای  حوزه در کاپیتالیسببتی منظببر از کببه را کار نیروی از خاصی بخش البته رسمی
از را) غیببره و گلببف هببای زمین پادوهببای بیمببه، فروشندگان خصوصی، مربیان نظیر( دارند فعالیت

زنببان نرخ بیاوریم، حساب به نیز را شاغلین این اگر که که حالی در. گذارند می کنار خود محاسبات
یر یی کارگ . یافت خواهد آشکاری افزایش نامنظم و موقت کارهای دارا

شببرایط زوال مببوجب است،  سرمایه سازی منعطف های اقدام از برآمده که نامنظم، و موقت کارهای
یی و کار متأثر بیشتر را کارگر زنان پدیده این اما. است شده جنس دو هر میان در کارگران بینواساز

یر حاضر، حال در. است ساخته ین بیشت بببا کببوچکی هایی شببرکت در نامنظم،/موقت مشاغل دارای زنا
و اسببت انببداخته مخاطره به را زنان کار امْر این. کارند به مشغول نفر 1۰ از کمتر کارکنان مجموع

یی-ذهنی فشار آنببان نببزد را) کببار دادن دست از( بیکاری از ترس و نفس به اعتماد عدم از ناشی روان
یر زنببان بببا کببه فمینیست گر پژوهش یک. است داده افزایش نببامنظم/مببوقت مشبباغل دارای کببارگ
حیببن در] کارفرمایان سوی از[ شدن دیده به نسبت زنان این که مداومی ترس از کرد، می مصاحبه
افزایش که اند کرده اشاره نکته این به شناسان روان از بسیاری. است داده گزارش اند داشته مصاحبه
یی-ذهنی فشارهای و نامنظم/موقت کارهای یی معضبل یک به ها آن از ناشی روان ببدل اجتمباعی جبد

.  دهد می قرار خود تأثیر تحت را جامعه کل ناگزیر که است، شده

ین خودکار با این، بر علوه جسببتجوی راسببتای در هببا کارخانه جابجببایی و انتقببال و تولید خطوط شد
یم ین از بسیاری تر، ارزان کار نیروی برای  سرمایه مداو جمعیببتی لحبباظ بببه این از پیش که کارگر زنا
یل در بزرگی سهم ( خببانگی کببارگران عنببوان به اینک داشتند، تولید ی  حوزه در شاغل کار نیروی کک

رقمببی اند، کرده تحلیل را آماری اطلعات همین دولت مالی حمایت با که هایی موسسه که است آن جالب ی نکته. 2
. اند داده گزارش را درصد ۲۸ تا ۲۷ بین
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domestic  workers(، سببرگرمی« تجارت به مربوط های حوزه در عمدتا و ،خدمات بخش در) «

entertainment  businesses (یب بخببش اخیر، سال چند طی. آنند معرض در یا اند، شده کار جذ
عنببوان بببه زنان از بسیاری حوزه این در و است یافته گسترش جنوبی ی ککره در سرعت به خدمات

یل یی تبلیغ برای زن کمد و( خببدمت پیش یببا و ،)telemarketers( دور راه از بازاریاب کالها، تصویر
ناپایدارنببد، تنهببا نه مشاغل این. شوند می گرفته کار به غیره و ها  رستوران و بارها در) خدمات سایر

رونببد همچنیببن بلکببه هسببتند، فرسبباینده و کننده خسببته فیزیکببی لحاظ به و دارند، پایینی دستمزد
تقببویت را درآمببد و فببروش افزایش برای) جنسی جذابیت و( جنسیت و» زنانگی« از برداری بهره
یر پذیری آسیب موجب و کنند می اسببتثمار و جنسی ی سوءاستفاده محتمل های موقعیت در زنان بیشت

صببنعت بببا ای شببکننده و ظریببف مرز همواره خدمات بخش که آنجا از همچنین،. گردند می جنسی
صنعت این سوی به پیش از بیش) سالمند و جوان( کارگر زنان که نیست شگفتی جای دارد، سکس
ینی های ی دهه در متاهل زنان از بسیاری مثال، برای. شوند کشیده ای  حرفه در ، سالگی چهل و سی س
phone( تلفنی سکس ْمردان با مجبورند آن موجب به که کنند می کار» تفلنی های اتاق« به موسوم

sex (گیر پیغببام زنببان« عنببوان بببه کارهببایی متاهببل زنان از گردی بسیاری. کنند برقرار) «pager

women (تببا شببوند می فراخوانببده بارهببا به ]تقاضا[ ْنیاز موارد در که معنی این به دهند، می امانج
اعضببای از مردانببی که شد آفرین جنجال زمانی خصوص به ،پدیده این. سازند» سرگرم« را مردان

آشنایی های چهره با و شدند بار یک وارد) Daewoo Motors» (یدوو« شرکت کارگری ی  اتحادیه
طبرح« مشبمول» دوو« شبرکت کبارگران از بخشبی که هنگامی. شدند مواجه خود های خانواده از

خببانواده معاش برای بودند ناچار شان همسران دادند، دست از را خود کارهای و شده »نیرو تعدیل
متقاضببی بارهبای ببرای» گیر پیغام زنان« نقش ایفای دسترس، در کار تنها و کنند پا و دست کاری

ی درببباره ناپذیری خسببتگی طببور به که مشتاقند همواره کار محافظه های رسانه و حاکم نخبگان. بود
یی فروپاشی تنهببا ایببن کببه اسببت آن واقعیت اما بدهند؛ سر خطابه و بسوزانند دل ای ککره زنان اخلق

یت[ . شود می منجر ها انسان تباهی به که است داری سرمایه نظام] مناسبا

یی جهانی. نیست متفاوت چندان نیز جهانی سطح در وضعیت یت افزایببش مسببیر نولیبرال ساز جمعیبب
یر زنان یی کار و جنسی، کار برای انسان قاچاق مهاجر، کارگ بببرای. اسببت کرده هموار را اجباری جنس
خدمات در کار برای یا] خدمتکار[ خانگی کارگران عنوان به روسی و فیلیپینی زنان از بسیاری مثال،

شببوند می کشانده سمت این به سپس و آیند، می جنوبی ی ککره به) entertainers» (سازی سرگرم«
.  کنند عرضه جنسی خدمات آمریکایی سربازان و ای ککره مردان به که

فف زنان میان گسترش حال در شکا
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یی جهانی یت میان گسترش حال در شکاف همچنین نولیبرال ساز کببرده تشببدید را زنببان مختلف طبقا
قابببل سببوم جهببان کشورهای و یافته توسعه کشورهای زنان برای زندگی استانداردهای اینک. است

م جنبوبی ی ککبره ی جامعه درون در که چنان هم نیست؛ مقایسه زنبان میبان طبقباتی های شبکاف ه
ید زنان. است یافته افزایش یز پوست های لباس توانند می بورژوا ثروتمن متببن در[ دلری چنببدهزار مخ

سوار خاْص های فروشگاه مابر در بپوشند،)] جنوبی ی کره پول واحد won» (کون« میلیون دهها: آمده
یک غذاهای کنند، خرید خود های اتومبیل بر یت کود بببه را شان فرزندان کنند، خریداری آمریکا ساخ

یی های مدرسه بببر که نخبگانی کوچک قشر بازتولید برای( بفرستند زبان انگلیسی ی پرهزینه خصوص
ین و ،)رانند می  کحکم شده جهانی دنیای ین عنببوان بببه را شببرقی جنببوب آسیای زنا خببانگی خببدمتکارا

بببا نببه امببا کننببد؛ می زندگی طریق بدان ای ککره زنان از اقلیتی که است ای شیوه این. کنند استخدام
طریببق از واقببع در نیببز ثروت این که اند؛» انباشته« شان همسران که ثروتی با بلکه خودشان، ثروت

یق یا ککره کشور در کارگر زنان استثمار یف.  است شده انباشته سوم جهان از دیگری مناط ایببن برخل
یت زنببان اکثریت برخوردارند، جهان از» مناسبی« بخش بر نولیبرالی ی سیطره منافع از که زنان اقلی
سبرانجام کبه زمبانی و بکوشبند؛ جهبت این در چقدر اینکه از فارغ بیابند، مناسبی کار نیستند قادر

یی شرایط با ناپایدار کاری عمدتا شغل این کنند، می پا و دست خود برای شغلی اسببت، وار بببرده کار
یس از ها آن. دارد قرار شدن کربوده معرض در سادگی به هم همین که ین خببدمت به ی هزینه پ گرفتبب

یر نظیر) domestic help( خانگی کمک طولنی های ساعت از پس عوض، در آیند؛ نمی بر بچه پرستا
کشسببته های ظرف ی کپشته با تا آیند می خانه به کننده خسته کار .شببوند روبببرو گرسببنه کودکببان و ن

یر نولیبرالیسببم، ی دامنه گسترش با که است داده نشان زنان های سازمان مطالعات خببانگی سببوءرفتا
خشببم اند، داده دست از را شان شغل که پدرانی و همسران چون است؛ یافته افزایش زنان به نسبت

ین و دختران روی به را خود .شوند می متوسل خشونت به و کنند، می تخلیه خود زنا

ایدئولوژیک و فرهنگی های واکنش
یی جهانی برابر در ای توده مقاومت سازی خنثی و سرکوب برای افزایببش مببوجب کببه اقتصببادی ساز

اجتمبباعی و فببردی حیببات کیفیببت زوال و دستمردها، سطح سقوط عمومی، خدمات کاهش بیکاری،
یی محافظه تقویت و بازسازی با تا کوشیدند) جنوبی ی ککره در( حاکم نخبگان است، شده فرهنگی، کار

یی محافظه. کنند تضمین و تأمین را جامعه بر آن ی سیطره میببانجی بببه جنوبی ی ککره در فرهنگی کار
ایدئولوژی این عروج شاهد 1۹۹۷ اقتصادی بحران شروع با. شود می عرضه کنفوسیوسی پدرسالری

ید« الگوی کاپیتالیستی شکل با که بودیم ایببن از تلفیقببی مقطببع، آن در. بببود شده تلفیق» آور نان مر
یمل های انگاره در کببرد، می عمببل زنببان سببرکوب بر نهادن سرپوش جهت در] مدرن و باستانی[ مک
از جببامعه نجببات خبباطر بببه بایببد زنان که ساخت  می برجسته را »ضرورت« این زمان هم که حالی
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یر[ معضببل یببک ی منببزله بببه مردان بیکاری حال، همین در. کنند فداکاری ْاقتصادی فروپاشی] خط
یلی خببانواده در کببه بود آن به محدود ْزنان نقش بنابراین. شد می برجسته اجتماعی جدی یش تسبب بخ

ین که حببالی در ،]کننببد فراهببم را آنببان آرامش و آسایش موجبات و[ باشند فشار و رنج تحت مردا
های رسببانه. شد می گرفته نادیده مزد، بی کارگران خواه و مزدبگیر کارگران خواه زنان، خود های رنج

یی جریان یر محافظه نخبگان و جنوبی ی ککره اصل ین جدی مشابهی طور به همواره حاکم کا زنان رنج بود
در انببد؛ گرفته نادیببده باشببند، داشببته استقامت باید زنان که مبنا این بر را، جنسی ی سوءاستفاده از

یی از که سازند می برجسته را ای چاره بی زنان وضعیت عوض، به امیدهایشان، ی همه دادن دست از پ
ب زنان« عنوان فضببای از متببأثر[ کببه زنببانی. انببد گفته تببرک را خببانه» خانوادگی های ارزش مخرر

از پببس سببرانجام امببا پذیرفتند،» آور نان« عنوان به را خود همسران نخست] ایدئولوژیک-فرهنگی
و سردرآوردند، سکس صنعت از دیگری، کار نوع هر یافتن در ناتوانی و اقتصادی فشارهای افزایش
ین بیکبباری وخببامت و شدت. شدند مواجه» اخلقی فساد« اتهام با سپس در روز هببر جببوان مببردا

ین که حالی در شود، می منعکس ها روزنامه طببور بببه بلکه شوند، می گرفته نادیده تنها نه زن دانشجویا
ین و شناسببان جامعه از بسببیاری. شببوند می منببع کببار] نیببروی[ بببازار بببه ورود از کلببی اقتصبباددانا
نماید، بیشتری تأکید ازدواج] ی مقوله[ بر باید دولت که اند داده پیشنهاد چنین واقع  در راستی دست

کبباهش را بیکبباری رسمی نرخ بتواند نتیجه در و شده، کار بازار به زنان ورود از مانع طریق بدین تا
یی بر بیشتر چه هر اینک ها رسانه. دهد اکنببون» ازدواج تجببارت« و کننببد می تمرکببز ازدواج فببانتز
.  کند می سپری را خود) Belle Epoque( شکوفایی و رونق ی دوره

زنان ی حوزه در **»جونگ دای کیم« دولت های سیاست بر نقدی
یت از رایج تصویر جنوبی ی ککره از بیرون در یت در ،»جونگ دای کیم« دول و دموکراتیببک دولببتی هیا

یی ی سابقه به بنا. است بوده زنان حقوق طرفدار دموکراسببی، برای» جونگ دای کیم« مبارزات طولن
و مببدنی های سببازمان از بسیاری آغاز، همان از. شد بسته وی جمهوری ریاست به بزرگی امیدهای

بببا. بنماینببد وی دولببت نثار را ای» ویژه های حمایت« که گرفتند تصمیم زنان های جمعیت و نهادها
بببه تنهببا ْزنببان مسایل برای ای ویژه ی خانه وزارت تاسیس بر مبنی جمهور رئیس های وعده همه، این

گببذاری قانون قببدرت و سیاسببی نفوذ گونه هر فاقد که شد، ختم» زنان امور ی ویژه ی کمیته« ایجاد
پایببان بببه شببدن نزدیببک بببا. انجامید زنان های گروه ی گسترده ناامیدی به عمل در امر این و بود،
یی ریاست ی دوره وی ،]است شده نوشته ۲۰۰1 سال اواخر در متن این[ »جونگ دای کیم« جمهور

از یکببی و کببرد تاسببیس» جنسببیتی برابببری« نببام بببا ای خانه وزرات جاری سال نخست ی نیمه در
یت به را زنان های او جی یان میان در سرشناس های  چهره هایی سیاسببت حال، این با. برگزید وزیر سم
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طبقببات مشببکلت از کببه زنببان، اکببثریت که است ای گونه به کند می گیری پی خانه وزارت این که
. برد نخواهند ها آن از نفعی برند، می رنج جامعه فرودست

اا امر این استاندارد قوانین« از بندهایی در شده انجام اصلحات روند در]  ۲۰۰1[ ژوئن ماه در اخیر
»جنسببیتی برابببری« ی خانه وزارت. شد آشکار] اشتغال زمان در[ شدن مادر شرایط ی درباره» کار

بببر مربببوطه فشببارهای تا داد، خواهد گسترش را کودکان از نگهداری عمومی مراکز که کرد اعلم
از بسببیاری هببای حمایت از برخببورداری بببا شده یاد ی خانه وزارت. بیابد کاهش شاغل/کارگر زنان

یم های  او جی یان یی بندهای در را اصلحاتی ، 3زنان مه ین شدن مادر شرایط به مربوط قانون شبباغل زنببا
تغییببر- 1۹5۳ سببال از پببس بار نخستین برای- قوانین این سرانجام و داد، پیشنهاد] کار قانون در[

maternity( مببادری زایمان مرخصی ی دوره: است داشته وجود عمده پیشرفت دو اینجا در. یافتند

leave (هببای محیط در زنان استخدام ممنوعیت ی دایره نیز و یافت؛ افزایش روز ۹۰ به روز 6۰ از
یی این که است آن واقعیت اما برسد، نظر به بزرگی گام شاید اقدام این. یافت وسعت خطرناک کار
یی منعطف راستای در قوانین ین به و زنان کار بیشتر چه هر ساز ین- بببده نببوعی عنببوا در درونببی یبسببتا
ی خببانه وزارت زایمببان، مرخصببی ی دوره افزایببش ازای در مشببخص، طببور بببه. یافتند تغییر دولت

و کاری اضببافه محدودسببازی: شوند حذف کار قانون از زیر بندهای که پذیرفت» جنسیتی برابری«
یت کار( کاری شب یی زنان، برای) شب شیف ی دوره مرخصی خانواده، از مراقبت برای حقوق با مرخص

. گی قاعده

ین کارگر، زنان از درصد  ۷۰ از بیش که وضعیتی در این و( هستند نامنظم مشاغل در موقت کارگرا
قبانون در شبده انجبام اصلحات از کارگر زنان از تعدادی چه ،)است افزایش حال در چنان هم رقم
ین اکثریت شد؟ خواهند مند بهره کار یعنی دارند، قرار قانونی های محدوده از بیرون کارگر ی طبقه زنا

چنیببن زنببان هببای او جی یان و شببده یبباد ی  خببانه وزارت. هسببتند کار قوانین شمول ی دایره از خارج
یل برای که کنند می استدلل مبببارزه) نببامنظم مشبباغل با( موقتی کارگران شرایط بر قوانین این یاعما
ین چالش به بدون اما کرد؛ خواهند یی رویکردهای  گرفت یت این پشت نولیبرال واقببع  در ،یقببانون تمهیدا
ین از بسیاری. برسد سرانجامی و نتیجه به احتمالی ی مبارزه این که نیست شانسی ی که زنان فعالی ط

بببه را مببوفقیت این اینک اند، کوشیده قانونی بندهای این تصویب جهت در سختی به گذشته ی دهه
ایببن در امببا انببد؛ یافته دسببت خود هدف به سرانجام رسد می نظر به که چرا گویند، می تبریک خود

ین کشببور را3 یان جی او های زنا ککره ی جنوبی» مربوط می شود، که  . این امر به سازمانی به نام «اتحاد همکاری های زنان 
یی خود را به عنوان حرکتی «پیشرو» تلقی می کنند؛ در حالی که پس از به قببدرت زیر یک چتر می آورد. آن ها مشی عمل
ین «کیم دای جونگ» آن ها مشتاقانه در سیاست های دولت وی مشارکت کردند و در روند ایببن همکاری هببا، هببر رسید

ین  شدند. بدل متوسط ی های] طبقه ارزش و [منافع به معطوف چه بیشتر به سازمان های زنا
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یی به کارگر زنان اکثریت میان، اکببثریت این تقاضاهای و اند شده رانده نامنظم و موقتتی کارهای واد
یی تعداد منافع مقابل در ین از اندک در که اند آموخته داران سرمایه. است شده گرفته نادیده شاغل زنا

یی انعطاف کسب یا کار نیروی ی انعطاف حفظ راستای .کننببد قربببانی را قوانین از تعدادی بیشتر، پذیر

ارزیببابی زنببان بببرای ای تببازه های فرصببت گشایش ی مقدمه را اصلحات این که استدللی برخلف
ین پرسش به بدون کند، می یت گرفت یی و »جونببگ دای کیم« دولببت مبباهی از آن ی جببانبه همه پشببتیبان

اا که اصلحاتی نولیبرالیسم، ید تنها شده، انجام کار قانون در اخیر زنان از پذیر انعطاف برداری بهره رون
یل روند ْخود ی نوبه به امر این .کرد خواهد تسریع را کارگر یی شرایط زوا یر زنان کار در شباغل کبارگ
های او جی یان و» جنسیتی برابری« ی خانه وزارت. بخشید خواهد سرعت را نامنظم/موقتی های حرفه
یی-سیاسی های رویه ی همه و قوانین اصلح که غافلند نکته این درک از زنان در شببده اتخبباذ حقببوق
یی ملزومات به پاسخ در اخیر های سال . 4است شده انجام نولیبرالیسم گسترش عین

یی اقدام از سال یک حدود از پس تنها اینک شببده معلببوم ،»جنسببیتی برابری« ی خانه وزارت اصلح
از  نخبه قشرهای و متوسط ی طبقه زنان به مربوط عمدتا قانونی ی مصوبه این از مندی بهره که است

دارای کببه کببارگر زنببان از شانسی خوش و کوچک بسیار بخش تنها که حالی در است؛ زن کارمندان
ریاست بعدی انتخابات. گردند برخوردار قانونی بندهای این فواید از توانند می هستند، منظم مشاغل

نولیبببرالی های سیاسببت بببا مببذکور ی خببانه وزارت اینکببه وجود با. دهد می رخ آینده سال جمهوری
در حببال، این با نماید، سردرگم خود های سیاست ماهیت ی درباره را کارگران کوشد می و منواست هم

یو با مقایسه ایببن] وجببود[ جنببوبی، ی ککببره در سیاسببت ی عرصه بر حاکم ی مردسالرانه شدت به ج
در که است فهم قابل زمانی ْواقعیت این. است اهمیت دارای] چنان هم[ جهات برخی از خانه وزارت

ین قدرت به آوریم نظر یی رسید یی احزاب از یک هر احتمال حبزب« نظیبر( گرا راسبت ی عمببده سیاس
،)اسببت برخببوردار هببا او جی یان از بسیاری حمایت از هم اکنون هم که ،»جدید ی هزاره دموکراتیک

»کار استاندارد قوانین« روی بر اصلحات مختلف انواع کنون تا) 1۹۹۷( اقتصادی بحران زمان از جنوبی ی ککره در. 4
یع تصویب. است بوده بیشتر کشور این تاریخ در ای دوره هر از اصلحات این کشمار که طوری است، شده انجام نامشرو

یی و کار نیروی بیکارسازی و اخراج که) 1۹۹۷ دسامبر در( حاکم حزب اعضای سوی از قوانینی ین منظببا دگرگببون زمببا
یی حملت ی برنامه از که بود اقدامی نخستین ساخت، می کمجاز را کاری ی ککببره کببارگران حقببوق بببه نولیبرالیسببم بعد
اقدام آن به واکنش در جنوبی ی ککره کارگران که بود تهاجمی و کگستاخانه آشکارا چنان مصوبه داد. این می خبر جنوبی

بببا کببه شببدند آن بر داران سرمایه کردند. سپس مبارزه رزمندگی با زمستان سراسر در و نمودند ای توده اعتصاب به
قببانونی بنببدهای اصببطلح کببه بود گونه این و ببرند؛ پیش به را خود علیق و منافع جزئی، امتیازها برخی نهادن پیش

مبوجب ببه کبه است اصلح ی آستانه در دیگری قانون اما شد. اینک مطرح شاغل زنان شدن مادر شرایط به مربوط
گردد.  می مبادله کاری شرایط زوال با ْکاری های ساعت کاهش آن
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یی به تنها که موقعیتی سازد؛ دگرگون مقهقرا و رفت پس جهت در را فعلی وضعیت تواند می هر ناامید
یی های  سیاست از بیشتر چه . شد خواهد منجر دولتی کارگر

دهی سازمان و مبارزه
بلکبه باشببد؛ شببده مببواجه آن بببا 1۹۹۷ سبال در ناگهبان جنوبی ی ککره که نبود چیزی نولیبرالیسم

یی گسترش از ای مرحله گرفتبه شبکل گذشته ی دهه چند طی تدریج به که است داری سرمایه تاریخ
م پیامبدهای که بودند اجتماعی های لیه نخستین کارگر زنان. است ه را نولیبرالیس و کردنبد، تجرب

یر زنان. کردند مقاومت آن برابر در که بودند هایی گروه نخستین بنابراین هببای دهه در ای ککببره کارگ
ببه دسبتیابی و دموکراتیبک، کببارگری ی اتحادیه یک از برخورداری برای] میلدی[ هشتاد و هفتاد
یی با ْکارگری حقوق تشکیل کاری مدرن جنبش برای سازمانی ْکارگر زنان. کردند مبارزه تمام رزمندگ
در. کنببد جلببوه کمرنگ یا گردد فراموش واقعیت این که است آن بر گرایش عموما چه اگر دادند،
یت جهت در را خود ساختار جنوبی ی ککره اقتصاد هشتاد، ی دهه اواخر یت محوری سنگین صنایع صادرا

یی بیشتر که فرآیندی نمود؛ بازسازی ین پذیرا یب و بود، مرد کارگرا های فرصببت از را کارگر زنان اغل
. ساخت می محروم شغلی

یی جهانی تهاجم .شببد تجربه کارگر زنان توسط نخست نیز آن پیامد های سازی محروم و نولیبرال ساز

یش] 1۹۹۷[ اقتصادی بحران از پس درست ین مسببتقل هببای اتحادیه تشببکیل با کارگر زنان جنب زنببا
یت حاصببل هببا اتحادیه ایببن گیری شببکل. 5برداشببت جلو به بلندی گام ْکارگر بببه پرداختببن ضببرور

یی هبای اتحادیه در که بود، کارگر زنان ی ویژه موضوعات ه متعبارف کبارگر قاببل مناسببی طبور ب
ین( موقت کارگران سازماندهی ضرورت اصلی، ی مساله. نبودند گیری پی ،)نببامنظم مشبباغل کببارگرا

یک های شرکت در که بود کارگری زنان و ،)کاران خدمت نظیر( خانگی کارگران بیکاران، فاقببد کوچبب
یی هببای اتحادیه در کننببده شرکت زنان سهم. داشتند اشتغال کارگری یها  اتحادیه متعببارف کببارگر

یی هببای اتحادیه کببه اسببت آن امر این دلیل و است؛ درصد 5 حدود در نحیفی رقم هم هنوز کببارگر
ید کارگران ْعمومی اجببرای کببه زمببانی ،1۹۹۷ سال در تنها. پذیرند نمی خود در را منظم کارهای فاق

یی های طرح تعببدیل هببای  برنامه و اقتصببادی ریاضببت های اقدام یعنی( پول المللی بین صندوق تحمیل
ین) ساختاری جنببوبی ی ککببره در مردمی جنبش داد، قرار تأثیر تحت جدی طور به نیز را کارگر مردا

یرب ماهیت به یح[ علیببه مبببارزه تبباکنون، زمان آن از. شد آگاه نولیبرالیسم مخ یی منعطف] طببر سبباز
متوجه عمومی توجه سرانجام. است شده بدل کارگر ی  طبقه مبارزات هدف مهمترین به ْکار نیروی

ین کارگری ی گرفتند:  «اتحادیه شکل زمان هم طور به کمابیش زنان کارگری ی اتحادیه . سه5 جنوبی»، ی کره زنا
ین کارگری ی «اتحادیه یی منطقه کارگری ی «اتحادیه و سئول»، زنا ین ا سئول». زنا
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ایببن بببا دهد؛ می قرار تهاجم مورد را کارگر زنان ْنخست ی وهله در نولیبرالیسم که شد واقعیت این
یر علیه مبارزه اینک که آنجا از وجود، سازماندهی محورانه-مرد ی شیوه به دیگر بار نامنظم/موقت کا

یت و مبارزات متأسفانه شود، می یت دراز مطالبا ین مد گذاشببته کنببار و شببده گرفتببه نادیده کارگر زنا
.     شود می

ین های اتحادیه تاسیس زنان جنبش تاریخ در نیز و جنوبی ی ککره کارگری جنبش تاریخ در کارگر زنا
سببازماندهی کنببد، می تغییر داران سرمایه های استراتژی  که آن دلیل به درست. دارد زیادی اهمیت

یت] تدارک[ جهت در نیز کارگر ی طبقه برابببر در مقبباومت. بیابببد زیببادی تغییببر بایببد مؤثر مقاوم
یی تبعیض و نولیبرالیسم بنیادهای نیسببت؛ پببذیر امکان سنتی های شیوه طریق از ْآن با بسته هم جنسیت

ین تنها که محور-مرد کارگری های اتحادیه یعنی یی کارگرا یل دارا را بزرگ های شرکت در منظم مشاغ
.  نیستند هدف این برای مناسبی های ظرف دهند، می پوشش

یس تازه های اتحادیه همه، این با ین تاسی ایببن در[ و هسببتند بیشببتری ی توسعه نیازمند هنوز کارگر زنا
ملی های  سرمایه علیه خود مبارزات بتوانند تا  بردارند، خود پای ی پیش از را زیادی موانع باید] مسیر

یی جهانی نقش باید ها اتحادیه این. ببرند پیش به را فراملی و یعنی آن، مهم استراتژی و نولیبرال ساز
یی منعطف زنببان وضببعیت از عمیقببی درک بببه بتواننببد تا بگیرند، پرسش به را کار نیروی بازار ساز

.کننببد دهی سببازمان وضعیت این های ریشه علیه را تری رادیکال مبارزات] آنجا از[ و برسند کارگر

شببمار بتوانببد تببا دهببد تن ساختاری تغییراتی به باید جنوبی ی ککره کارگری جنبش حاضر، حال در
جببدی بسببیار هایی تلش باید نیز و دهد جای خود در را نامنظم/موقت مشاغل کارگران ی فزآینده

.کنببد غلبببه هسببتند رایج مردمی  جنبش در همچنان که ای مردسالرانه های ارزش بر تا دهد انجام

ین و زنان فعالین از بسیاری یکن های  اتحادیه فعالی بببه اند، گرفته پیش در که ای تازه مسیر در کارگر زنا
بببه یعنببی دهنببد، می ارجبباع مردمی جنبش درون در جنسی خشونت و جنسیتی تبعیض موضوعات
و پرشببور فعببالین از بسببیاری سببالیان، طببی در.  شببدند می داشته نگه پنهان امروز تا که مشکلتی

یک به ناچار شده، یاد های خشونت و ها تبعیض ی واسطه به زنان، مسایل ی رزمنده .اند شده جنبش تر

فشببار تحببت[ قربببانی زنببان یببا و شببد، می قلمببداد زنان این خود اشتباه عنوان به همواره پدیده این
.ببخشبند» تبر بزرگ جنبشبی« خبباطر ببه را خبود ببر آمده وارد های ستم شدند می ناچار] بیرونی

یی اتحادیه فعالین و کارگر زنان زنان، فعالین از بسیاری یکدیگرنببد با اتحاد و یابی پیوند حال در زنان ا
ید درون در خشونت و تبعیض مراتب، سلسله مشکلت مهار برای عمومی کارزاری تدراک در و خببو

. هستند جنبش
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فی مقاومت دهی سازمان سوی به زنان جهان
یی جهانی ایم، دیده که گونه همان  یی انعطاف به دستیابی منظور به نولیبرالی ساز کار، نیروی بازار پذیر

متببأثر را جببامعه های سبباحت ی همه دارد، قببرار چنببدملیتی های سببرمایه منافع خدمت در تنها که
یی فرآینببد جنببوبی، ی ککببره مببورد در. سببازد می یی تعببدیل« تحمیلبب طببرح و» اقتصبباد سبباختار
یی منعطف« یک در. انجامید زنان ویژه به و مردم] از بسیاری[ های زندگی نابودی به کارگران،» ساز

یی صنعتی تاریخی، نگاه یی جهانی سببپس و شد، منجر زنان پرولتاریای ظهور به دارانه سرمایه ساز سبباز
یی زنانه به نولیبرالی یر چه هر ساز یت بببه] دوم فرآینببد ایببن[ کببه انجامید، پرولتاریا بیشت ید مببوازا رونبب

یی محروم و بینواسازی . است بوده بردگی مرزهای تا پرولتاریا ساز

یمی لحاظ به- زنان ْروند این در که نیست این موضوع قببرار سببتم مببورد] مببردان از» [بیشببتر- «ک
اا که بنگریم نولیبرالیسم سازوکارهای به باید ما بلکه اند، گرفته عمببل جنسیتی تبعیض ی پایه بر اساس

یی جهانی واقع، در. کنند می هببر اسببتثمار برای و کند می تغذیه جنسیتی تبعیض از خود ْنولیبرالی ساز
یی های ارزش زنان، بیشتر چه این در. دهد می قرار برداری بهره مورد موثری طور به را مردسالر سنت

جهببت در زنببان تلش گببونه هر که کنند می عمل ای گونه به مردسالر های ایدئولوژی] نیز[ زمینه
ین شکل و شدن سیاسی . سازند نابود را جمعی مقاومت داد

علیببه متقابببل ی مبارزه ْزنان و است شدن آشکار حال در تدریج به نولیبرالیسم ماهیت حال، هر در
یی زنانه و کار نیروی سازی زنانه. اند کرده آغاز را آن تشببدید را زنببان ی فزآینببده اسببتثمار ْفقببر ساز
اا اما کنند، می فراهببم نیببز را فراملی و ملی سطوح در مقاومت دهی سازمان امکان ْدلیل همین به دقیق
یی های سوژه ی منزله به اکنون باید زنان. آورند می علیه مشترک ی مبارزه جهت در مردم متحدساز

یی جهانی ین یا مردان ی آماده پیش از های جنبش در گرفتن قرار جای به. کنند عمل نولیبرال ساز زنببا
ین تلقی عادی جای به و متوسط، ی طبقه ی نخبه کببارگر، زنببان هببا، تبعیض از برآمببده مشکلت کرد
یی های گروه زنان کشاورز، زنان طبقببات های لیه سایر و مهاجر زنان ،)indigenous( ستم تحت بوم

بایببد مببا. دهنببد شببکل خببود میببان را وسببیعی همبسببتگی باید سوم جهان کشورهای در فرودست
ی زنبان نیازهبای ببا انطبباق در را هایی استراتژی و کنیم تحلیل زنان منظر از را سازی جهانی طراح
در. باشببند داشببته بببر در برابر هایی سوژه عنوان به را زنان که کنیم عرضه هایی بدیل باید ما. کنیم
نولیبرالیسببم، علیه ای توده ی مبارزه و مقاومت و باشیم، بند پای انترناسیوال اصل به باید ما حال، عین

هببای گروه سببایر بببا اتحبباد و همبسببتگی در ،-را برابببری مبنببای بر دنیایی آفرینش آن، از فراتر و-
. ببینیم تدارک شده سرکوب و دیده ستم

 ۲۰۰1 نوامبر
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Neoliberalism Through The Eyes Of Women :مقاله منبع

Focus on Global South :مرجع سایت

گذاری سیاست مرکز« با) Seung-Min Choi( چاو مین سونگ و) Joo-Yeon Jeong( جونگ جویئون *
کارگباه در مقباله ایبن. کننبد می همکباری جنوبی ی ککره در) PICIS» (جهانی همبستگی برای اطلعات و

یی یع با  که) ISGN» (جنوب گروه جهانی ی شبکه« آسیای در ۲۰۰1 نوامبر در» سازی جهانی و زنان« موضو
. است گردیده ارائه بود، شده برگزار] فیلیپین پایتخت[ مانیل شهر

یت ۲۰۰۳ تا 1۹۹۸ سال از» جونگ دای کیم« ** از. داشت عهده بر را جنوبی ی ککره جمهوری ریاست یسم
طببی کببه ای کمببداراجویانه سیاسببت نیببز و کشببور استبدادی ساختار علیه اش طولنی مبارزات ی واسطه به او

Sunshine( بببود گرفتببه پیببش در شببمالی ی یکببره دولببت با اش زمامداری ی دوره  Policy(، عنببوان بببه
اا شود؛ می برده نام» آسیا ماندلی نلسون« ۲۰۰۰ سببال در تببا شببد مببوجب عوامببل همیببن ی مجموعه ظاهر

یل از برگرفته. [گیرد تعلق او به نوبل صلح ی جایزه ] مترجم. /پدیا ویکی در Kim Dae-jung مدخ

ین روان برای مترجم های افزوده[]   کروشه درون توضیحات و کلمات :توضیح . است ترجمه شد

:یادداشت مترجم های پانویس

ارجبباع مقبباله آن به» سیاه های فمینیست« پاسخ و فریزر نانسی از ای مقاله به را مخاطب مورد این در] 1[
:دهم می

مهاجر فیروزه ی ترجمه ؛ فریزر نانسی|  زنان     جنبش     ی     ظالمانه     چرخش

یرنا|  سفید     فمینیسم     خستگی     نشانگان مهاجر فیروزه ی ترجمه داسیلوا؛. ف دنیس بهندر، یب

از کوتبباه کبرشببی قببالب در جدید، ی مصوبه این پیامد از ای گوشه ،»طیری سپیده« فیسبوکی روایت در]  ۲[
: است شده تصویر) قانونی حمایت از( شده محروم زنان از برخی های واکنش

را رنجی شود زنده هم مارکس خود اگر هیچ، که والراشتاین آمدن که شدم مواجه ای صحنه با صبح امروز«
تواننببد می بیببوه و مطلقه زنان اینکه بر مبنی شد تصویب قانونی پیش سال هشت. کرد نخواهد دوا دیدم که

تنها قانون این آن از پیش. نکنند مجدد ازدواج آنکه شرط به کنند، دریافت را شان شده فوت پدر مستمری
زن هبزار شبش و چهبل حقبوق قبلبی اطلع بدون امسال ماه بهمن در. شد می نکرده ازدواج دختران شامل

ثببابت بایببد مشببمولن کببه شد اعلم متعاقبا و! شد قطع مسلح نیروهای بازنشستگی سازمان بگیر مستمری
قطعا ای گشوده دیدگان و سلیمی عقل هیچ. کنند نمی دریافت حقوقی و نیستند دیگری جای ی بیمه که کنند
را اش فرزنببدان و خببود زندگی خرج پدرش بازنشستگی حقوق با ای مطلقه یا بیوه زن هیچ که ک پندارد نمی

.اند شده محروم اجتماعی تامین سازمان مستمری از زنان اکثر بنابراین. بدهد
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بببود نبباله و شببیون صدای فقط گذاشتم تیر سی خیابان در واقع بازنشستگی، سازمان ساختمان در که را پایم
پنبباه هببا اتاق به خجالت فرط از و بودند بسته را خود چشمان سالن در حاضر مردان. بود کرده پر را فضا که

را همیببن: زنببد می فریبباد و درآورده تببن از را خببود زیببر لببباس جوانی خانم دیدم رفتم که جلوتر. مببردند
خبرج بتبوانم مبن شباید درآورید عزا از دلی بیایید خواستید؟ می را همین. دیگر بیایید آقایان خواستید؟ می

گفببت می دیگری میانسال خانم. رفت خود اتاق به و ترکید اش بغض ناگهان مردی کارمند. بدهم را زندگیم
را اش قسط بریزم؟ سرم به خاکی چه. ام خریده جهاز دخترم برای من. بودم کرده حساب پول این روی من
بببا را ام اجبباره و ام کببرده اجاره ای خانه قم در. معلولم. ندارم را کسی: گفت می دیگری خانم بیاورم؟ کجا از

با. خویشی و دوست هیچ نه پدر نه دارم مادر نه: گفت می دیگری جوان خانم. کردم می پرداخت حقوق این
.کببن قطع را دیگرت جای بیمه برو گفتن بهم. کردم می زندگی دیگر جای سه دو در کردن کار و حقوق این

پببولی چببه بببا خببرداد تا من بفرمایید شما. کمیسیون بره کنی صبر باید خرداد تا گن می کردم قطع که حال
گذشببته سبباله هشت های پرداختی تمام کنید شلوغش زیاد اگر: بود این مربوطه مسئول جواب کنم؟ زندگی

خودفروشببی بریببم بفرماییببد لطفا پس: گفت هم دیگری خانم. است المال بیت پول این گیریم می پس هم را
شببش و چهببل. اسببت نببپرداخته بودم شاهدش صبح امروز که ای فاجعه به کنون تا ای رسانه هیچ. … کنیم
وارد کارآفرینببان بببر همببه از بیش مقاومتی اقتصاد فشار فرمودند پیش روز چند روحانی جناب...  نفر هزار
» ؟شود می

مالجو محمد|  یازدهم     دولت     در     مکن     بنیان     های     تنش     سیاسی     اقتصاد ]۳[
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