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جهان

وعده اتحادیههای کارگری فرانسه برای اعتصاب سه ماهه سراسری در حالی روزهای پایانی خود را
سپری میکند که رییسجمهوری این کشور ،بارها ضمن تاکید بر مشروع بودن این اعتصابات اعالم
کرده است« :این تظاهرات در سیاستهای ما تغییری ایجاد نمیکند».
«امانوئل مکرون» ،رییسجمهور جوان و میانهروی فرانسه حدود یک سال پیش با وعده اصالحات
گسترده روی کار آمد؛ اصالحاتی که اکنون ســه ماه است به محل تقابل جدی دولت و معترضان
فرانسوی تبدیل شده است.

عاطفه مرادی
روزنامهنگار

مکرون 40ساله که با شکست نامزدهای احزاب بزرگ فرانسه توانست
به عنوان کاندیدایی میانهرو قرعه ریاستجمهوری یکی از بزرگترین
دموکراسیهای جهان را به نام خود بزند ،در برنامههای انتخاباتی
خود از اصالحات در قوانین کارگری ،مسکن ،سیستم حقوقی ،حقوق
بیکاری ،نوآوری در شرکتها و مالیات گفته بود .با این حال و با وجود
چنین برنامه اصالحاتی گســتردهای ،مکرون در انتخابات فرانسه
پیروز و چهار ماه بعد با تبدیل اصالحات به قانون ،اعتراضات آغاز شد.
اصالحات در حوزه قوانین کارگری تا
امــروز علت بیشــترین اعتراضات در
قوانین
جدید کارگری
فرانســه بوده اســت .بر اســاس این
چیست؟
اصالحات ،شرکتهای کوچک ،آزادی
بیشــتری در مذاکرات درباره شرایط
کاری با کارمندان خود خواهند داشت و
توپای
توافقهای اتحادیهها یا قوانین ملی کارگری دیگر کمتر دس 
این شرکتها را خواهند بست .برای نمونه ،شرکتهایی که کمتر از
 ۱۱کارمند دارند از این به بعد قادر خواهند بود بدون حضور نماینده
اتحادیه به صورت مستقیم با کارمند خود درباره شرایط کاری مذاکره
کنند .این مورد یکی از تغییراتی است که موجب نگرانی اتحادیهها
شده است؛ اتحادیههایی که معتقدند کارمندان عادی به اندازه کافی
برای مذاکره با روسای خود آموزش ندیدهاند.
با وجود اینکه همچنان بسیاری از مسائل کارگری در سطح کالن
صنعتی و با در نظر گرفتــن اتحادیهها حلوفصل میشــود اما با
سیاستهای نئولیبرالی دولت مکرون ،شرکتها این اجازه را خواهند
داشــت تا این تصمیمات و توافقها را رها کــرده و با کارمند خود
درباره مسائلی چون دریافت ۱۳ماه حقوق ،سنوات و تعداد روزهای
مرخصی به توافقی جدید دست یابند.
دولت مکرون در اصالحی دیگر که یکی از عمده دالیل اعتراضات
کارگری است ،قوانینی را برای غرامت دادگاههای صنعتی بهویژه
در پروندههای «اخراج ناعادالنه» تعیین کرده اســت .پیش از این
کارفرمایان اعالم کرده بودند که روند طوالنی و هزینهبر این دادگاهها
در وهله اول آنها را از استخدام کارمند و کارگر جدید منصرف میکند.
رییسجمهور فرانسه در حالی این قانون را ارائه کرده که پیش از این
فرانسوا اوالند ،سلف او ،با فشــار اتحادیههای کارگری خالف آن را
تصویب کرده بود.
دیگر امتیازی که دولت میانهروی فرانســه طی یک سال روی کار
ی برمیگردد
آمدنش به شرکتها اعطا کرده به شرکتهای چندملیت 
که فعالیتهای آنها در فرانسه با دشــواریهایی مواجه شده است.
بر اساس اصالحات دولت جدید فرانسه این شرکتها حتی اگر در
کشورهای دیگر سودآور باشند با اعالم شرایط نامناسب اقتصادی در
آینده سادهتر میتوانند کارکنان خود را از کار برکنار کنند.
شرایط خروج داوطلبانه از کار نیز که با توافق کارکنان و شرکتها
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محقق میشد در این اصالحات دستخوش تغییر شده است .در حال
حاضر خروج داوطلبانه از کار بر اساس شرایط فردی صورت میگیرد
اما در آینده و با توجه به این اصالحات ،شرکتها میتوانند به صورت
جمعی و نه فردی دست به این اقدام بزنند در حالیکه چنین اقدامی
در زمره تعدیل نیرو و شرایط پیرو آن قرار نمیگیرد .کارکنانی که بر
مبنای این شرایط از کار برکنار میشوند این شانس را نخواهند داشت
تا از مزایای بیکاری بهرهمند شوند.
با این حال ،تغییرات دیگری از جمله تغییر شرایط کاری کمیتههای
کارگری که فعالیت آنها در شرکتهای بزرگ اجباری است نیز قرار
است طی ماههای آتی عملی شوند.
این اصالحات تقریبا وعده تمامی کسانی بود که روزی تحت عنوان
رییسجمهور وارد کاخ الیزه شد ه اما همه در عملی کردن آن ناکام
بودهاند.
اعتراضات به اصالحات کارگری مکرون
 4ماه پس از روی کار آمدن او به عنوان
واکنشها
رییسجمهور آغاز شد .کنفدراسیون
به اصالحات مکرون
عمومی کار به عنوان یکی از بزرگترین
اتحادیههای کارگری در فرانسه در کنار
حــزب اپوزیســیون «فرانســه
تسلیمناپذیر» به رهبری «ژان لوک مالنشن» ،برگزارکنندگان اصلی
این تظاهرات بودند که این اصالحات را باعــث افزایش بیکاری و
کمرنگ شدن نقش اتحادیهها در کشور میدانند.
در کنار این اصالحات ،اقدامات عملی دیگری به اعتراضات کارگری
گسترده در فرانسه دامن زده است؛ تظاهراتی که چندین ماه است
فضای کار در این کشــور را با اعتصاب کارکنان شرکتهایی چون
ایرفرانس و مراکزی چون راهآهن ،دانشگاهها ،کارگران جمعآوری
زباله و برخی از کارکنان حوزه انرژی مواجه کرده است.
معترضان که اعتصاب خود را از فروردین مــاه آغاز و اعالم کردند
این اعتصاب تا سه ماه ادامه خواهد داشت ،معتقدند این اصالحات،
روند استخدام و اخراج کارکنان را سادهتر کرده و مبالغ پرداختی به
اخراجشــدگان را محدود میکند و به طور کلی نقش اتحادیههای
تجاری در شرکتهای کوچک را کاهش میدهد.
کارکنان «مجمع ملــی راهآهن فرانســه» تا به امروز از شــرایط
کار ممتازی برخــوردار بودهاند؛ افزایش خودکار حقوق ســاالنه،
بازنشســتگی زودهنگام ۲۸ ،روز مرخصی بــا حقوق و بهرهمندی
خانواده درجه یک این افــراد از مزایایی چون بلیت رایگان قطار ،از
جمله شــرایط کاری بوده که مکرون اکنون درصدد تغییر آن در
قراردادهای جدید برآمده و کارکنان این نهاد به آن معترض هستند.
از طرف دیگر ،در پی اعالم اتحادیهها مبنی بر عدم افزایش حقوق
کارکنان ایرفرانس از سال  ،۲۰۱۱کارمندان این شرکت با درخواست
افزایش  6درصدی حقوق خود دست به اعتصاب زدند در حالیکه

