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بخش اول: تصویری کلی از تحوالت مهم حوزه رفاه و سیاستگذاری و تأمین 
اجتماعی در سطح منطقه و بین الملل در نوامبر 2018: 

گـزارش جدیـد ILO: »صندوق های مسـتمری را خصوصی نکنید، شکسـت 
می خـورد«

مهم تریـن تحـوالت مـاه نوامبـر را بـا انتشـار گـزارش تحقیقاتی مفصل سـازمان 
بین المللی کار)ILO( درباره نتایج سیاسـت خصوصی سـازی صندوق های مسـتمری 

و بازنشسـتگی در کشـورهای جهـان در اوایـل  ایـن مـاه، می توان شـروع کرد. 

طبـق نتایـج این گزارش، از سـال  1981 تا سـال 2014 بیش از سـی کشـور در 
سرتاسـر جهـان بـه طور کلـی یا جزئـی اقـدام بـه خصوصی سـازی صندوق های 
مسـتمری عمومـی خود در حـوزه تامین اجتماعی و بازنشسـتگی کرده انـد. اما به 
دلیل نتایج وحشـتناک سیاسـت خصوصی سـازی روی صندوق های بازنشسـتگی، 
برهـم خـوردن تعـادل ورودی هـا و خروجی هـای مسـتمری ها و شکسـت ایـن 
سیاسـت ها، در سـال 2018 حـدود هجـده کشـور از ایـن مجموعـه 30 کشـور، 
اقـدام بـه بازنگری در سیاسـت خصوصی-سـازی این صندوق هـا کرده اند تا آنها 
را دوبـاره بـه دولـت و بخـش عمومـی بازگردانند. ایـن گزارش توصیـه می کند 
کـه بـرای جلوگیـری از ایجـاد بحـران در صندوق هـای بازنشسـتگی نـه تنها از 
خصوصی سـازی ایـن صندوق هـا بایـد جلوگیـری کـرد بلکـه اگر جایـی هم در 
صندوقـی، خصوصی سـازی صـورت گرفتـه اسـت، بـه دولت هـا شـدیدا توصیـه 
می کنـد کـه هرچـه سـریع تر آنهـا را بـه بخـش دولتـی و عمومـی بازگردانند تا 
مانـع ایجـاد بحـران اجتماعـی و سیاسـی در آینده شـوند. ایـن گـزارش به طور 
مفصل  و با جزئیات بسـیار زیاد تجربه کشـورهای مختلف را در خصوصی سـازی 
بررسـی کرده و به این نتیجه رسـیده اسـت کـه حتی یک تجربه یـا نمونه موفق 

در زمینـه خصوصی سـازی صندوق هـای مسـتمری در کل جهـان وجـود ندارد. 

بنابراین سیاست خصوصـی سازی صندوق ها در سراسر جهــان باید متوقف شود. 
مهمترین نتایج این گزارش که از سوی محققــان و کارشناســان سازمان بین المللی 

5



کار)ILO( منتشر شده، به شکل خالصه از این قرار است1:

1( شکسـت صندوق هـای مسـتمری خصوصـی در سراسـر جهـان بـرای بهبـود 
تامیـن درآمـد سـالمندان، هـم با معیار سـطح پوشـش، هم با معیـار مزایـا، هم با 
معیـار هزینه هـای اجرایـی، هم با معیـار هزینه های گـذار و تغییر و تحـول، هم  با 
معیـار تاثیـرات مالی و هم با سـایر معیارهـا. در واقع و در یک کالم، کل سیاسـت 
خصوصی سـازی صندوق هـای مسـتمری و بازنشسـتگی فاجعه بـار اسـت و ایـن 
گزارش رسـمی سـازمان بین المللی کار، کشـورها را شـدیداً از اتخاذ این سیاسـت 

بـر حذر مـی دارد. 

2( اسـناد و شـواهد نشـان می دهد که خصوصی سـازی به لحاظ قوانین، مدیریت، 
مالکیت هـای جدید، تامین مالی و نرخ-های مشـارکت شکسـت خورده اند.

3( ایـن گزارش یک کتاب راهنماسـت برای برداشـتن گام هـای کلیدی در جهت 
بازگردانـدن صندوق هـای خصوصی شـده بـه نظام دولتـی. طبق سـرخط های این 
گـزارش، بـا تاکید توصیه می شـود که همه کشـورها، صندوق هـای خصوصی را به 

بخش دولتـی بازگردانند.

آینـده حمایـت اجتماعی درتحقیق جدیـد DCEO: لـزوم حمایت اجتماعی 
از کارگـران نوظهور

در اوایـل مـاه نوامبر سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی)OECD( نتایج تحقیق 
بسـیار مفصلـی را دربـاره وضعیـت نظام های حمایـت اجتماعی در سراسـر جهان 
منتشـر کـرد. در این گـزارش که به تفصیل به وضعیت حمایـت اجتماعی در اکثر 
کشـورهای جهان، به خصوص کشـورهای عضور این سـازمان پرداخته، تحلیلی از 
وضعیـت و روندهـای موجود حمایـت اجتماعی در جوامع مختلـف صورت گرفته 

کـه حایز اهمیت اسـت.2

 1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/docu-
ments/publication/wcms_648639.pdf
2. http://www.oecd.org/els/soc/the-future-of-social-protection-
9789264306943-en.htm 
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این گزارش تاکید می کند که بیشتر نظام های حمایت اجتماعی برای کارگران 
تمام وقت طراحی شده اند، حال آنکه در دوران جدید کارگران پاره وقت یا کارگران 
گیگی)مرتبط به مشاغل آنالین( یا کارگران خویش فرمای بسیاری ظهور کرده اند 
که کمتر تحت نظام حمایت اجتماعی قرار دارند، به طوری که این موضوع مسئله 
خال پوشش حمایت اجتماعی در حق این کارگران را به وجود آورده است. طبق 
گزارش OECD، حدود 16 درصد از همه کارگران جهان، کارگران خویش فرما 
هستند و بیش از 13 درصد از همه کارگران وابسته، همان کارگران پاره وقت هستند 
که از حداقل بیمه های اجتماعی مبتنی بر دستمزد محروم مانده اند. وضعیت درباره 

کارگران خویش فرما حتی از این گروه نیز بدتر است.

 ایـن گـزارش همچنین نسـبت بـه افزایـش کارگران غیررسـمی هشـدار می دهد 
و خواهـان افزایـش حمایـت اجتماعـی دولت هـا در حـق ایـن کارگـران از طریـق 
نظام هـای بیمـه ای اسـت چراکه بسـیاری از این کارگران اسـتطاعت پرداخت حق 
بیمـه حداقلـی را نیـز ندارنـد و دولت ها باید مسـئولت آنها را برعهـده گیرند. این 
گزارش می افزاید که تکنولوژی های جدید و شـکل های نوین کار، حمایت اجتماعی 
ناکاملـی را بـرای کارگران ایجـاد کرده اند. بدیـن ترتیب کارگران غیررسـمی باید 
در خـط مقـدم برقراری سیاسـت های حمایت اجتماعی از سـوی دولت ها باشـند. 
مجلـد کامـل این گـزارش، هفـت مطالعه مـوردی دربـاره ابعاد مختلـف حمایت 
اجتماعـی بـرای کارگـران غیراسـتاندارد )اعـم از کارگـران خویش فرمـا، کارگران 
وابسـته، کارگـران بینابینـی، کارگران موقـت، کارگران منعطـف و کارگران تلفنی( 
انجـام داده اسـت کـه نتایـج آن به طور مشـخص مـوارد ذیل را تحلیـل می کند:

 مطالعـه نظام هـای حمایت اجتماعی با تامین مالی مبتنی بـر دریافت مالیات 
از ثروتمندان)استرالیا(.

 طرح های حمایت اجتماعی برای کارگران خویش فرما)سوئد(.

 تاثیــرات منفی پوشــش حمایت اجتماعی متفــاوت روی کارگران اســتاندارد 
و غیراســتاندارد بــه لحاظ شــیوع اشــتغال غیراســتاندارد در کشــورهای هلند، 

ایتالیــا و اتریش.
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 لزوم ایجاد طرح های ویژه برای حمایت اجتماعی از کارگران غیراستاندارد؛ برای 
مثال نظام حمایت از کارگران غیراستاندارد در فرانسه)RSI( و برنامه هایی که 
حمایت اجتماعی برای خرده گروه های خاص کارگران در مشاغل نوآورانه ایجاد 

می کند )طرح بیمه هنرمندان در آلمان و فرانسه(.

ایـن گـزارش بصیرت هـای سیاسـت گذارانه مناسـبی را بـرای تامیـن اجتماعـی 
بهینه تـر کارگـران فراهم می کنـد و مباحث جالبی را برای ایجـاد حمایت اجتماعی 
از کارگران گیگی و نیز افزایش تامین اجتماعی کارگران منعطف براسـاس تقاضای 
موجـود، مطـرح می کنـد. در قسـمت دیگـری، ایـن گـزارش تصریـح می کند که 
نظام هـای حـق بیمه تامیـن اجتماعی بایـد با شـکل های جدید و مختلف اشـتغال 
هماهنـگ شـود تا ایـن کارگران را نیز تحت پوشـش قرار دهد و مطمئن شـود که 
نظـام حمایـت اجتماعی، کارگـران در معرض خطر را نیز همچـون ایتالیا و اتریش 
پوشـش می دهـد. راهـکار اصلی پیشـنهادی ایـن گـزارش، ایجاد ممانعـت قانونی 
از اشـتغال غیررسـمی، موقـت و غیره اسـت تا از ایـن طریق مانـع محرومیت این 
کارگـران از بیمـه اجتماعی شـوند. همچنیـن یکی دیگـر از نتایج این گـزارش آن 
اسـت که طـرح بیمه های اختیاری بـرای کارگران غیراسـتاندارد، ناکارآمد اسـت. 
چـون از یک سـو این کارگـران فاقد تـوان پرداخـت هزینه های بیمـه خویش فرما 
هسـتند و از سـوی دیگـر نظام هـای بیمه ای نیز از نظر میـزان تمایـل و ورود افراد 
بیمه شـده در معـرض خطـر بزرگی قـرار می گیرند. این گـزارش، نمونه سـوئد را 
بـه عنـوان یک تجربـه موفق در بیمـه کارگران مثـال می زند. طبق تجربه سـوئد، 
دولـت کارگـران غیراسـتاندارد و غیررسـمی را تحـت  پوشـش قرار می دهـد و با 

یارانـه هـای عمومی، نرخ پوشـش بیمـه ای برای آنهـا را باال نگه مـی دارد.

در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش بـه »کارگران آنالین« اشـاره شـده اسـت که 
در سـالیان اخیـر رشـد زیـادی داشـته اند. این کارگران به شـدت به لحـاظ زمان، 
مـکان و اسـتقالل کاری در معـرض صدمه هسـتند. طبـق این گـزارش، نظام های 
حمایـت اجتماعـی بایـد تمهیداتـی را طراحـی کننـد تـا ایـن کارگـران در برابـر 
شـوک های درآمدی، شـغلی و نوسـانات تقاضای کار ایمن باشـند. در اکثر مواقع، 
قانون حداقل دسـتمزد و سـقف زمان کار در مورد این کارگران رعایت نمی شـود، 
آنهـا فاقـد اتحادیه هـا و نهادهای کارگری هسـتند. همچنیـن دادگاه هـای مربوط 
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بـه کار، قوانیـن را  بـرای احقـاق حـق آنها بـه خوبی اجـرا نمی کنند. ایـن گزارش 
می افزایـد کـه هیچ تبعیضـی نباید در ایجـاد حمایـت اجتماعی بین ایـن کارگران 
نوظهور و کارگران سـنتی وجود داشـته باشـد. ظهور این کارگران جدید، پتانسیلی 
اسـت بـرای افزایش پوشـش حمایت اجتماعی. بهتریـن راه برای دسـتیابی به این 
هـدف، طراحی مکانیزم هایی اسـت بـرای انتقال این کارگران از اقتصاد غیررسـمی 

به اقتصاد رسـمی.

در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش روی افزایش حمایـت و تامیـن درآمدی برای 
کارگـران بـا سـاعات کار منعطف )چـه کارگران آنالیـن و چـه غیرآنالین( تاکید 
می شـود چراکـه این کارگـران به دلیل خالهـای قانونی موجود، فاقد روابط شـغلی 
منظم و قاعده مند هسـتند و به راحتی از نوسـانات تقاضای شـغلی آسیب می بینند. 
راهکار پیشـنهادی ایـن گزارش، ایجاد دسـتمزدی فراتر از  حداقل دسـتمزد برای 
ایـن کارگـران از طـرف دولتها و برخورد بـا کارفرمایان متخلف اسـت چراکه این 
کارگـران بـه شـدت در معـرض خطرنـد. همچنین ملـزم سـاختن کارفرمایان به 
بیمـه کـردن این کارگـران، از راهکارهای دیگـر این گزارش بـرای بهبود وضعیت 
ایـن کارگـران اسـت. بـرای مثال طبق ایـن گزارش در اسـترالیا، هم اکنـون دولت 
این کشـور هرسـال بـرای کارگـران موقـت و گیگی و غیـره، یک دسـتمزد بهینه 

تعریـف می کنـد کـه فراتر از حداقل دسـتمزد کارگران رسـمی و دائمی اسـت.

گرجستان: افزایش چهار برابری حمایت اجتماعی از کودکان

در تحولـی دیگـر در مـاه نوامبر، مامـوکا باختادزه، نخسـت وزیر گرجسـتان اعالم 
کـرد کـه کمک هزینه حمایـت اجتماعی بـرای کـودکان در معرض خطر تا سـن 
16 سـالگی بـه میـزان 400 درصـد افزایـش خواهد یافـت. این تغییـر در بودجه 

سـال 2019 اعمال خواهد شـد. 

طبق گفته نخسـت وزیر گرجسـتان، مهمترین اولویـت کابینه او، رفاه مردم اسـت. 
او در ایـن خصـوص و بعـد از اعـالم این تغییر گفت: »در دولـت من باید تغییرات 
بزرگـی در زمینـه سیاسـتگذاری اجتماعی به خصوص در زمینه مراقبت سـالمت 
انجـام شـود. مهم تـر از همـه بایـد نظـام سـالمت فراگیـر و نظام هـای بیمـه ای 
برجسـته شـوند. برای سیاسـت حمایت اجتماعی ما اعـالم کرده ایـم که تغییرات 
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مهمی را انجام خواهیم داد. متاسـفانه در وضعیتی هسـتیم که کودکان بسیاری نیاز 
بـه توجـه اجتماعـی و نظام مراقبـت از طرف دولـت دارند. ما از ایـن واقعیت آگاه 
هسـتیم کـه نظام موجـود حمایت اجتماعی باید تغییـر یابد.«1 طبق ایـن اظهارات، 
گرجسـتان در نظـر دارد تـا نظـام حمایت اجتماعی خود را گسـترش دهـد. عالوه 
بـر حمایـت از کودکان زیر 16 سـال، دولت این کشـور برنامه هایی نیـز در زمینه 

کمک هزینـه خانـوار در نظـر گرفته اسـت که در سـال آینده اجرایی می شـود.

گـزارش جهانـی حداقـل دسـتمزد ILO: بیشـترین سـقوط دسـتمزد 
کارگـران در 10 سـال گذشـته

در اواخـر مـاه نوامبر، گزارش مهم روندهای دسـتمزدی در سـطح جهان از طرف 
سـازمان بین المللی کار)ILO( منتشـر شـد. طبق این گزارش، روند رشد دستمزد 
کارگران در جهان، بسـیار ضعیف و ُکند شـده اسـت. همچنین اختالف دسـتمزد 
زنـان و مـردان همچنان در سـطح بسـیار زیـادی باالسـت یعنی به طور متوسـط 
حـدود 20 درصـد اختـالف بین دسـتمزد یک کارگر مـرد و یک کارگـر زن در 

مشاغل یکسـان نیز مشـاهده می شود. 

براسـاس ایـن گـزارش نرخ حداقـل دسـتمزد کارگران در سـطح جهان در سـال 
2017 بـه پایین تریـن میـزان خـود از سـال 2007 سـقوط کـرده اسـت یعنی به 
مراتـب پایین تـر از زمانـی که بحران مالـی اقتصـاد جهانـی رخ داد. یافته های این 
گزارش اشـاره می کند که شـرایط واقعی رشـد دسـتمزد جهانی)طبق تورم قیمت 
هـا( از 2.4 درصـد در سـال 2007 بـه میـزان 1.8 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. 
یافته هـای ایـن گـزارش تحقیقاتی، براسـاس آمـار و اطالعات 136 کشـور جهان 
بـه دسـت آمده اسـت. در خصوص تحلیـل روند نزولی دسـتمزدها ایـن گزارش 
 ،)G20 ( 20تصریح می کند که نرخ رشـد دستمزدها در کشورهای پیشـرفته گروه
از 2.4 درصد در سـال 2007 به 9 دهم درصد در سـال 2016 و سـپس به چهار 
دهم درصد در سـال 2017 کاهش یافته اسـت. برعکس، در کشـورهای با اقتصاد 

1. http://georgiatoday.ge/news/13035/Social-Protection-Allowance-for-Vulner-
able-Children-to-Increase 
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نوظهور و درحال توسـعه  حاضر در گروهG20( 20(، رشـد واقعی دسـتمزد بین 4.9 
درصد در سـال 2016 و 4.3 درصد در سـال 2017 در نوسـان بوده اسـت. گوی 
ریـدر مدیـرکل سـازمن بین المللـی کار در ایـن خصـوص می گویـد: »گیج کننـده 
اسـت که ما  در کشـورهای پردرآمد، رشـد پایین دسـتمزدها را در امتداد رشـد 
تولیـد ناخالـص داخلـی و کاهش بیکاری می بینیم. شـواهد جدید نشـان می دهند 
که این نرخ نزولی دسـتمزدها در سـال 2018 نیز ادامه یافته اسـت. این سـرکوب 
دسـتمزدها، مانع رشـد اقتصـادی و نیـز مانع بهبود اسـتانداردهای زندگی اسـت. 
کشـورها بایـد بـا همـکاری شـرکای  خـود، در زمینـه یافتـن راه هایی برای رشـد 

دسـتمزد عادالنـه اقتصادی و اجتماعـی تحقیق کنند.«

الزم اسـت بدانیـم کـه طبـق ایـن گـزارش، طـی 20 سـال گذشـته میانگیـن 
دسـتمزدهای واقعـی، تقریبـا در کشـورهای نوظهـور و کشـورهی در حال توسـعه 
در گـروهG20 ( 20( بـه میـزان سـه برابـر افزایـش یافته اسـت، در حالـی که در 
کشـورهای پیشـرفته گـروهG20 ( 20(، ایـن رشـد فقط به میـزان 9 درصـد بوده 
اسـت. امـا در بین کشـورهای بـا درآمد پایین یا متوسـط، نابرابری دسـتمزدی به 
میزان بسـیار زیادی باقی مانده اسـت و دسـتمزدها همچنان بـرای تامین نیازهای 

کارگـران و خانواده هـای آنهـا، ناکافی اسـت.1

ایـن گـزارش همچنیـن میـزان اختـالف دسـتمزد براسـاس جنسـیت را نیـز به 
شـیوه ای نوآورانه و دقیق تر محاسـبه کرده و از داده های بیش از 70 کشـور جهان 
و حـدود 80 درصـد از کارگران سراسـر جهان بهره برده اسـت. این داده ها نشـان 
می دهـد کـه در سـطح جهانی، زنـان تقریبـا 20 درصد کمتـر از مردان دسـتمزد 
دریافـت می کننـد. مدیـرکل سـازمان بین المللـی کار در این خصـوص می گوید: 

»اختالف دسـتمزد براسـاس جنسـیت یکـی از بزرگ ترین نمونه هـای بی عدالتی 
اجتماعی اسـت و همه کشـورها باید سـعی کنند تا دالیل آن را بفهمند و به سـوی 

برابری جنسـیتی حرکت کنند«.

1.  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/
WCMS_650551/lang--en/index.htm 
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یافته هـای ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه در کشـورهای پردرآمد، در سـطوح 
باالی درآمدی اسـت که بیشـترین تفاوت دسـتمزد بین زن و مرد وجود دارد؛ در 
حالـی کـه در کشـورهای با درآمد پایین یا متوسـط، اختالف دسـتمزد بر اسـاس 

جنسـیت در سـطوح پایین دسـتمزدی و درآمدی مشـاهده می شود.

بـا اسـتفاده از شـواهد تجربـی، این گزارش همچنین نشـان می دهـد که تبیین های 
سـنتی نظیـر اختـالف در سـطح آمـوزش بین مـردان و زنانـی که در یک شـغل 
همسـان کار می کننـد، نقش محـدودی در تبیین تفـاوت پرداختی ها و دسـتمزدها 
دارنـد. در بسـیاری از کشـورها، زنـان حتی زمانی که در یک رده شـغلی همسـان،  
از مردان تحصیالت بیشـتری دارند، همچنان دسـتمزد کمتـری دریافت می کنند. 
همچنیـن در کارهـای بـا نیروی کار بیشـتر زنانه، میزان دسـتمزدها بـاز هم برای 

زنان نسـبت به مـردان، پایین تر اسـت.

فاکتور دیگر که در بررسـی اختالف دسـتمزد جنسـیتی سـنجیده می شـود، »مادر 
بـودن« اسـت. ایـن گزارش نشـان می دهـد که مادران، دسـتمزد کمتری نسـبت 
بـه کسـانی کـه مـادر نیسـتند، دریافـت می کننـد. دالیـل ایـن مسـئله می تواند 
مجموعـه ای از دالیـل، شـامل وقفه های بـازار کار، کاهش زمان کاری، اشـتغال در 
مشـاغل بـا ماهیـت دوسـتانه تر و خانوادگی تر با دسـتمزد پاییـن و نیز تصمیمات 
کلیشـه ای درباره ارتقا در شـرکت ها و موسسـات خصوصی باشد. نکته شگفت آور 
ایـن گـزارش آن اسـت کـه زنـان پیـش از مادر شـدن نیـز اختالف دسـتمزد با 

مـردان دارنـد و ایـن اختـالف پس از مادر شـدن، تشـدید می شـود.

پاکستان:حمایت اجتماعی یا تعدیل ساختاری؟

در اواخـر مـاه نوامبـر 2018 دولت جدید پاکسـتان اعالم کرد که سیاسـت های 
حمایتـی جدیـدی را بـرای اقشـار فرودسـت در نظـر گرفته اسـت. عمـران    خان 
نخسـت وزیر جدید این کشـور، این سیاسـت هـای حمایتـی را چهارچوبی نوین 

بـرای حمایـت از فقـرا در برابر مسـائل خاص اقتصادی دانسـت. 
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طـرح جامـع حمایـت اجتماعـی با هدف غلبـه بر معضـالت فقر، سـالمت، موانع 
رشـد و آموزش تعریف شـده اسـت و بیشـتر سـعی دارد پتانسـیل های جوانان را 

حفـظ کند و آنهـا را از دام فقر نسـلی بیرون بکشـد.1

امـا همزمـان با اعالم این سیاسـت های جدیـد حمایت اجتماعی، دولت پاکسـتان 
در همیـن ماه و در جلسـات بسـیاری با همکاری مشـاوران و مسـئولین اقتصادی، 
سیاسـت اقتصـادی جدیـد خـود را نیـز اعـالم کـرد. رئـوس اصلی این سیاسـت، 
حمایـت از تامین مالی برای توسـعه، افزایـش صادرات، تقویـت بنگاه های کوچک 
و متوسـط اقتصـادی، اصالحات مالیاتی و ایجاد اشـتغال اسـت که تاثیـر اصلی این 
سیاسـت هـا روی همـان کارگرانـی اسـت که مجمـع شـورای اقتصاد این کشـور 
قصـد حمایـت از آنهـا را دارد. درواقـع بـه نظـر می رسـد سیاسـت های اقتصادی 
پاکسـتان، متناقـض اسـت. امـا در همین مـاه دولت پاکسـتان اعالم کـرد که این 
اصالحـات سـاختاری کـه در گام نخسـت در یـک برنامـه 100روزه اجـرا خواهد 
شـد، میان پرده ای اسـت از سیاسـت هایی گسـترده تر کـه تامین مالـی آن را بانک 
جهانـی)WB( برعهـده گرفته اسـت. مجمع شـورای اقتصادی پاکسـتان)EAC( در 
ایـن جهـت  و در همیـن ماه، درخواسـت وامی به مبلـغ 42 میلیـارد دالر از بانک 
جهانـی)WB( کرد. دلیل درخواسـت بـرای دریافت این وام، اجـرای برنامه کاهش 
فقر اعالم شـده اسـت اما تحلیلگران بـر این عقیده اند که ایـن وام در واقع در حکم 
پشـتیباِن اجرای سیاسـت تعدیل ساختاری دولت پاکسـتان در جهت فشار هرچه 
بیشـتر به کارگران و فرودسـتان اسـت. الزم به ذکر اسـت که این سیاسـت ها در 
دولـت قبلـی پاکسـتان نیز اجـرا می شـد و آن دولت نیز درخواسـت چنیـن وامی 
را از بانـک جهانـی داشـت. دولـت فعلـی نیز اگرچـه در لفظ، مخالـف دولت قبلی 
اسـت امـا در عمل همان سیاسـت ها را دنبال می کنـد. با ادامه این سیاسـت-های 
ریاضتی در پاکسـتان، به نظر می رسـد همچنان مسـیر توسـعه نیافتگی اقتصادی و 
اجتماعی، تشـدید فقـر و تعمیق نابرابـری در دولت جدید نیز ادامـه خواهد یافت.

1. https://www.pakistantoday.com.pk/2018/11/25/pm-approves-social-pro-
tection-framework-for-vulnerable-segments/ 
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مصر: فشار بر مردم و تداوم سیاست ریاضتی دولت سیسی 

در اواخـر مـاه نوامبـر، دولت نظامی مصر اعـالم کرد که میـزان هزینه های ارتش 
این کشـور را افزایش خواهد داد.

 این تصمیم در بودجه عمومی این کشور به معنای کاهش مخارج عمومی در حق 
مردم و کارگران و نیز تحمیل ریاضت هرچه بیشتر به آنها است. با گذشت 5 سال  
از کودتای نظامی که در نهایت ژنرال عبدالفتاح السیسی را از سال 2013 به قدرت 

رساند، بودجه ارتش این کشور 215 درصد افزایش یافته است.

 بـا خرجـی معـادل 6.6 میلیـارد دالر، مصر هم اکنون سـومین واردکننـده بزرگ 
تجهیـزات نظامـی در جهان پس از هند و عربسـتان سـعودی اسـت. در کنار این 
مخـارج هنگفـت نظامـی، دولـت مصـر پروژه هـای جاه طلبانـه عجیبی را توسـط 

پیمانـکاران بخـش نظامی به اجرا گذاشـته اسـت.

این موضوع فشـار عظیمی را به بودجه رفاهی این کشـور وارد سـاخته و آن هرچه 
محدودتـر سـاخته اسـت. بـرای مثال بـه تازگی دولت نظامی سیسـی، یک شـهر 
اداری را در بیرون قاهره در دسـت سـاخت دارد که هزینه ای بالغ بر 300 میلیارد 
دالر خواهد داشـت. همچنین سیسـی در سـال 2015 حدود 8 میلیارد دالر صرف 
توسـعه کانـال سـوئز کرد. ایـن هزینه هـای افسارگسـیخته که در خدمـت منافع 
نظامیـان و پیمانـکاران بـزرگ نظامـی اسـت، باعث شـد کـه در مـاه نوامبر بانک 
مرکـزی ایـن کشـور اعـالم کنـد که میـزان بدهـی خارجی این کشـور بـه رقمی 
نزدیـک به 92 میلیارد دالر رسـیده اسـت. از ایـن رقم، تنها میـزان پرداخت بهره 
ایـن بدهی هـا حدود 30 میلیارد دالر اسـت یعنی چیزی معـادل 38 درصد بودجه 
سـال 2018 تـا 2019 مصـر. چنـد ماه قبـل محمد مایـت، وزیر اقتصـاد مصر به 
طـور علنـی اعـالم کرد کـه میـزان هزینه هـای  این کشـور به »مشـکلی بزرگ« 

تبدیل شـده است.1

1. https://www.middleeasteye.net/news/egyptians-suffer-under-austerity-si-
si-splashes-cash-his-military-975559610?fbclid=IwAR1plwgh2MaBGUu7m-
mv_IGJ4j5eDu__7z1UVGJ2EYfZ1edrFwjWRSP89__c 
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بـا ایـن وصـف، می تـوان گفت کـه اقتصاد این کشـور در سـالیان اخیـر دچار یک 
بیمـاری بـزرگ شـده اسـت. در سـال 2016 مصـر یـک وام 16 میلیـارد دالری 
از صنـدوق بیـن الملللـی پـول)IMF( دریافـت کرد تـا اقتصـادش را از فروپاشـی 
نجـات دهـد. اما این صنـدوق در ازای دریافت ایـن وام، برنامـه ای را برای اقتصاد 
ایـن کشـور ارائـه کـرد کـه برمبنـای آن دولت بایـد یارانه هـای بخش انـرژی و 
یارانه هـای غذایـی مـردم این کشـور را قطع کنـد. همچنین دولت باید شـرکت ها 
و کارخانه هـای دولتـی  را بـه بخـش خصوصـی واگـذار کند و خدمـات عمومی را 
شـدیدا کاهـش دهد. اجرای همه این سیاسـت ها، منجر به کاهـش ارزش پول این 
کشـور  نیـز شـد. متعاقـب اجـرای این سیاسـت ها در هفتـم نوامبر، دولـت اعالم 
کـرد کـه بلیـط متـرو باز هـم در مـاه دسـامبر افزایش خواهـد یافـت. آخرین بار 
کـه قیمـت متـرو در ماه می سـال 2018 افزایـش یافته بود، منجر بـه تظاهرات و 
بازداشـت معترضان شـد. در یازده نوامبر نیز علی المصلحی، وزیر تامین اجتماعی 
ایـن کشـور اعالم کرد دولت کارت هـای غذایی را از کارگـران پس خواهد گرفت. 
در ژوئـن نیـز دولـت قیمـت گاز را 50 درصـد افزایـش داده بود. ایـن برنامه های 
ریاضتـی، رفـاه و رفـع نیازهـای بیـش از نیمـی از مـردم مصـر را کـه در آسـتانه 
یـا زیـر خـط فقـر قـرار دارند، بـه خطـر انداخته اسـت. همچنیـن دولـت مخارج 
عمومـی بخـش سـالمت، آمـوزش و خدمـات عمومـی را نیـز به شـدت کاهش 
داده اسـت. همـه ایـن تغییرات، تحـت توصیه و تحت فشـار صنـدوق بین المللی 
پـول)IMF( اجـرا شـده اسـت. اما بـه رغم تحسـین مصـر از طرف ایـن صندوق، 
اوضـاع اقتصـادی و رفاهی مردم این کشـور دقیقـاً به دلیل اجرای ایـن برنامه، روز 
به روز بدتر از قبل می شـود. سـطوح بسـیار بـاالی تورم و نیـز محرومیت فزاینده 
مـردم مصـر از خدمـات اجتماعـی دولتـی، وضعیت زندگـی اکثر مصری هـا را به 
شـدت تحت تاثیر قرار داده اسـت. طبق آمارهای سـازمان بین المللی مهاجرت1،، 
اقتصـاد مصـر نیاز دارد که سـاالنه 750 هزار شـغل برای نسـل جدیـد ایجاد کند 
امـا ایـن کشـور در مسـیر اجـرای ایـن حجم از اشـتغال شکسـت خورده اسـت و 
سـطح بیکاری هم اکنون در این کشـور باالی 10 درصد اسـت. بیشـتر کارخانه ها 
در این کشـور دروضع بحرانی به سـر می برند و شـاخص بازار سـهام این کشـور 
1. https://publications.iom.int/system/files/pdf/egypt_labour_market_report.
pdf 
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نیـز بیـش از 7 درصـد کاهـش یافته اسـت. در اکتبـر 2018 تورم اقتصـاد مصر، 
بیـش از 17 درصـد بـود که بیشـترین میزان در دو سـال گذشـته اسـت. آمارها  
نشـان مـی دهـد تورم کلـی نیـز در سـال 2017 بیـش از 30 درصد بوده اسـت. 
تحلیلگـران معتقدند اجرای سیاسـت های صندوق بین المللی پـول در مصر منجر 
بـه ایـن وضع وخیم اقتصادی شـده اسـت و بـا ادامه ایـن برنامه، وضعیـت رفاه و 

تامیـن اجتماعـی کارگـران و مـردم این کشـور بدتر از قبل خواهد شـد.
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بخش دوم: پرونده ویژه

جلیقه زردها: جنبشی برای تامین اجتماعی همگانی
حـدود دو مـاه اسـت که فرانسـه و به خصـوص خیابان هـا و معابر پاریس شـلوغ 
اسـت. امـا نه شـلوغی معمـول و روزمـره بلکه شـلوغی حاصـل از اعتراضات یک 
جنبـش مردمی در روز و شـب؛ حرکتی که اکنون با نـام »جنبش جلیقه زردها« در 
سراسـر جهان مشـهور شـده اسـت. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی 
فرانسـه از معترضـان چنین اسـت: آنها شیشـه مغازه هـا، فروشـگاه ها و بانک ها را 
می شـکنند و هرجا که هسـتند خشـونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر 
می تـوان گفـت که ایـن جنبش، هویتی سـیال، نامشـخص و مبهـم دارد. اما مردم 
معترضی که خود را جلیقه زردها می نامند، یک شـبه ایجاد نشـدند. بیش از 1000 
نفـر زخمـی و بیش از دوهـزار نفر در طول این مدت بازداشـت شـده اند. تاکنون6 
نفر نیز در جریان اعتراضات، به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم کشـته شـده اند و با 
ایـن همه، هنـوز خیابان های فرانسـه نـاآرام اسـت. وضعیت به گونه ای اسـت که 
از یک سـو گروه هـا و اطاق هـای فکـر اقتصاددانـان جریـان اصلی معتقدند کشـور 
فرانسـه نیـاز بـه یک مـارگارت تاچر جدیـد دارد تـا کارگران و معترضـان عادی 
را درهـم بکوبـد1 . از سـوی دیگر، برخـی اقتصاددانان رفاه گـرا معتقدند ماکرون به 
جـای تضعیـف دولـت رفاه فرانسـوی، باید بـه سیاسـت های ریاضتی پایـان دهد، 
وگرنـه سـقوط دولت او نزدیک اسـت. مطالبات این جنبش متنـوع، فراگیر و بعضًا 
حتـی متناقض اسـت امـا اعتراض اصلی مـردم در این جنبش، بـه افزایش مالیات 
بـر سـوخت، مالیـات بـر درآمد مـردم عـادی و کارگر، دسـتمزد پاییـن و مهمتر 
از اینهـا اصالحـات مدنظـر دولت امانوئـل ماکـرون در حوزه مسـتمری ها و نظام 
کلـی رفـاه و تامیـن اجتماعی فرانسـه اسـت. برای تحلیـل گسـترده تر این جنبش 
در ابتـدا سـعی خواهیم کـرد تحلیلی از کلیت این اعتراضات با تمرکز بیشـتر روی 
مطالبـات اقتصـادی و رفاهی)به خصوص نظام مسـتمری ها( ارائه دهیـم. در پایان 
این بخش سـعی شـده اسـت خطوط اصلی راه حل و نجات وضعیت فرانسـه از این 
بحران ترسـیم شـود. همچنین در قسـمت پایانی، مقاله کوتاه فرانسـیس دوبیوس، 

1. https://www.washingtonexaminer.com/opinion/france-needs-a-margaret-
thatcher-not-a-weak-emmanuel-macron
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تحلیل گـر سیاسـت اجتماعـی ترجمـه و ضمیمه شـده اسـت که به تحلیـل و نقد 
مشـخص تر برنامـه ماکرون بـرای اصالح نظام مسـتمری های فرانسـه می پردازد. 

جرقه جنبش 
جنبـش جلیقه زردهـا ریشـه در مـاه مـی سـال 2018 دارد. زمانی که زنـی به نام 
پریسـیلیا لودوفسـکی که در حومه جنوب شـرقی پاریس زندگی می کرد و کسـب 
و کاری در زمینـه فـروش لوازم آرایشـی به صـورت اینترنتی داشـت، فراخوانی را 
بـرای اعتـراض بـه افزایش قیمت سـوخت راه انداخـت. او در این فراخوان اشـاره 
کـرده بـود که مالیات ها نیمـی از هزینه مردم فرانسـه را دربر می گیـرد و افزایش 
قیمـت سـوخت یا همان مالیات بر سـوخت، شـرایط را برای زندگی مـردم عادی 
سـخت تر خواهـد کـرد.  بر اسـاس مصوبه جدیـد دولت فرانسـه، از ابتدای سـال 
آینـده میـالدی یعنـی همـان سـال 2019، مالیات بر هر لیتـر گازوییـل 6.5 و هر 
لیتـر بنزیـن 2.9 سـنت افزایـش خواهـد یافـت. 1 تـا مـاه اکتبر بـه ایـن فراخوان 
بی توجهـی شـد. امـا در ایـن مـاه اریـک دروت، یک راننـده کامیون کـه در همان 
ناحیـه حومـه اِی محـل زندگـی خانم لودوفسـکی سـاکن بـود، ایـن فراخـوان را با 
دوسـتانش در شـبکه اجتماعی فیس بوک به اشـتراک گذاشـت. کم کم روزنامه ها 
نیـز دربـاره این فراخوان صحبـت کردند. ظرف زمان اندکـی، تعداد امضاکنندگان 
طومـار ایـن فراخـوان از 700 نفـر به حـدود 200 هزار نفر رسـید و امـروز تعداد 
امضاکننـدگان ایـن طومـار بـه بیـش از یک میلیـون نفر رسـیده اسـت. در میان 
ایـن حجـم از اسـتقبال، اریـک دروت تصمیم گرفـت در روز 17 نوامبـر تظاهراتی 
را بـرای اعتـراض به افزایش قیمت سـوخت پیشـنهاد کنـد. او این فراخـوان را از 
طریق رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی منتشـر کرد. بـه زودی بسـیار از گروه های 
مسـتقل در حـدود 13 ناحیـه در فرانسـه بـه این اعتراضات پاسـخ مثبـت دادند. 
تظاهرکننـدگان تصمیم گرفتنـد که موافقت خـود را با این اعتراضات با پوشـیدن 
جلیقه هـای زرد نشـان دهنـد. الزم بـه ذکر اسـت که »جلیقـه زرد«، جلیقـه ای به 
رنگ زرد شـبرنگ اسـت که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی فرانسـه، هر خودرو 
بایـد بـه آن مجهـز باشـد تا در صـورت نقص فنـی و توقـف خـودرو در بزرگراه، 
صاحـب خـودرو این جلیقه زرد رنگ را بر تن کند. کسـانی که در هسـته های اولیه 
1. https://fa.euronews.com/2018/11/23/who-are-the-yellow-vests-and-why-
they-are-protesting
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ایـن تظاهرات شـرکت کردنـد، زنـان و مردانی بودند کـه خود و خانواده هایشـان 
بـرای رفت وآمـد بـه محـل کار به اتومبیل وابسـته بودنـد. به همین خاطـر دامنه 
حاضرین در اعتراضات از صاحبان کسـب وکارهای کوچک، کشـاورزان، کارمندان، 
پرسـتاران و راننـدگان تـا کارگـران و بسـیاری از اقشـار دیگـر را دربر گرفـت. 
نکتـه جالـب توجـه آن اسـت کـه طبـق آمـار و ارقـام می تـوان گفت کـه ادعای 
معترضـان دربـاره میـزان فزاینده مالیـات بر مردم عادی در این کشـور، درسـت 
اسـت. براسـاس برآوردهای سازمان همکاری و توسـعه اقتصادی)OECD(، فرانسه 
شـدیدترین نظام مالیاتی را در بین کشـورهای پیشـرفته دارد، به طوری که میزان 
مالیات سـتانی در این کشـور در سـال گذشـته بیـش از 46 درصـد تولید ناخالص 
داخلـی)GDP( ایـن کشـور بوده اسـت. جالب آنکه بـار اصلی ایـن مالیات ها نه بر 
دوش ثروتمنـدان و شـرکت هـای بـزرگ بلکه بـر دوش کارگران، مـردم عادی و 
کارمنـدان اسـت.1  بنابراین می توان گفت که خواسـته و جرقـه اولیه معترضان در 
خصـوص کاهـش مالیات هـا کامـاًل بر حق اسـت. به خصـوص دربـاره مالیات بر 
سـوخت که طبق آمارها حدود 60 درصد از قیمت سـوخت را در فرانسـه شـامل 
می شـود. معترضـان معتقدنـد این مالیات فزاینده بر سـوخت، حمل و نقـل آنها را 
از حومه هـا و مناطق روسـتایی به شـهرها بـرای کار کردن یا انجام امـورات روزانه 

بـه شـدت پرهزینه و گـران می کند. 

بـه همیـن دلیـل بیشـتر افـراد حاضـر در روزهای اولیـه ایـن اعتراضات، شـامل 
مـردم روسـتاهای نزدیـک به شـهر و نیز سـاکنان مناطق حومه نشـین بودنـد. اما 
امروز پایگاه اجتماعی و اقتصادی تظاهرکنندگان، بسـیار وسـیع تر از خاسـتگاه اولیه 
آن شـده اسـت؛ به طوری که بسـیاری از اقشـار طبقه متوسـط، کارگران شـهرها 

،دانشـجویان و روشـنفکران را نیـز دربر گرفته اسـت.

وسعت جنبش
بـه درسـتی نمی توان گفـت که وسـعت جنبش تا چه حـد اسـت. در مقیاس های 
فرانسـوی می تـوان گفـت کـه جنبـش نسـبتاً بـزرگ )هرچنـد نه خیلـی عظیم( 
اسـت. بسـیاری از فعـاالن این جنبش از جمله معترضانی هسـتند کـه در حرکات 
اعتراضـی چندسـال پیـش یعنـی در اعتراضـات موسـوم بـه »کاله قرمزهـا« در 

1. https://www.apnews.com/f9625562f6774dcabfbfc91812d29669

19



اعتـراض بـه افزایـش مالیات کامیـون ها در سـال 2013 و نیـز در جنبش »بیدار 
در شـب« در اعتـراض بـه اصالحـات قانـون کار فرانسـه در دوران وزارت مریـم 
الخمـری در سـال  2016 نیـز حضور داشـتند. با این حال به لحـاظ مکانی می توان 
گفـت ایـن جنبش بسـیار خودانگیختـه و اتوماتیک عمـل می کند. هرجایـی و هر 
خیابانـی می توانـد در فرانسـه محل حضـور جلیقه زردها باشـد. ایـن حرکت رهبر 
خاصـی نـدارد. به همیـن سـیاق، اتحادیه یا حزب خاصی نیسـت که سـازماندهی 
مرکـزی آن را بـر عهـده داشـته باشـد. حتی بسـیاری از کسـانی کـه در جنبش 
حضـور فیزیکـی ندارند همبسـتگی و تمایل خـود را به حضـور و همراهـی در این 
جنبـش بـه طـرق مختلف نشـان داده انـد. طبق یک نظرسـنجی، قریب بـه هفتاد 
درصـد مردم فرانسـه از مطالبات جلیقه زردها در فرانسـه و نیز شـکل اعتراضات 
آنهـا حمایت می کنند. نظرسـنجی های بسـیاری ظـرف این دوماه صـورت گرفته 
اسـت کـه همگی آنها نشـان می دهـد که وسـعت و حجم افراد حامـی این جنبش 

همچنـان روبه افزایش اسـت.

دالیل خشم و اعتراض
بسـیاری از معترضـان حاضـر در ایـن جنبـش اعـالم کرده انـد که قـدرت خرید 
آنهـا طـی سـالیان اخیـر به شـدت کاهـش یافته اسـت به طـوری که آنهـا دیگر 
نمی تواننـد هیـچ تفریـح یـا تعطیالتی داشـته باشـند یـا حتی یـک وعده غـذا در 
رسـتوران در هـر مـاه صرف کننـد. به طور خالصـه می توان گفت کـه هزینه های 
زندگی مردم فرانسـه، تحت تاثیر سیاسـت های ریاضتی اروپامحـور دولت امانوئل 
ماکـرون بـه شـدت افزایـش یافته اسـت. ایـن در حالی اسـت که در عـوض این 
سیاسـت ها، درآمـد مـردم عـادی فرانسـه هیـچ افزایشـی نیافته اسـت. متوسـط 
درآمـد مـردم فرانسـه در سـال 2016، در حـدود 1700 یـورو در هـر مـاه بوده 
اسـت. این بدان معناسـت که بیش از نیمی از مردم فرانسـه زیر این حد متوسـط 
زندگـی می کننـد. ایـن میزان درآمـد، نمی توانـد هزینه اجـاره خانه، غـذا، لباس و 
مخـارج دیگـر را تکفـل کند. حاال و طبـق مصوبه جدید، هزینه سـوخت هم به آن 
افـزوده شـده بـود. معترضان معتقدنـد که آنهـا در نتیجه سیاسـت های اقتصادی 
دولـت فقیرتـر شـده اند و بـه همیـن خاطـر دولت بایـد مزایـای رفاهی مـردم، از 
جملـه یارانه هـای دولتـی را در بخش هـای مختلف افزایـش دهد. امـروز کارگران 
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بخش هـای مختلـف فرانسـه در نزدیکی خـط فقر زندگـی می کننـد و دولت باید 
مزایـای رفاهـی را بـرای آنهـا افزایـش دهـد. در چنین بسـتری، افزایـش مالیات 
سـوخت آب سـردی بـود که بـر پیکر مردم و کارگران ریخته شـده بـود. با وجود 
ایـن، ماکـرون در بودجه سـال اول ریاسـتش، مالیات بر ثروت را بـرای ثروت های 
بـاالی 1.3 میلیـون یـورو لغو کـرد. عالوه بـر این بی عدالتی آشـکار، بایـد در نظر 
داشـت کـه تحـت تاثیـر سیاسـت های دولت ماکـرون، حمـل و نقـل عمومی در 
قسـمت های روسـتایی و حومه شـهرها به شـدت تضعیف شـده اسـت و ساکنان 
ایـن مناطـق، هیچ جایگزینی برای خودروها و تاکسـی های شـخصی بـرای حمل و 
نقـل خـود ندارنـد. همچنین این مالیات بر سـوخت بسـیار بیشـتر از مالیات هایی 
اسـت کـه بـر حقوق های بسـیار باال اعمـال می شـود. در واقع معترضـان معتقدند 
دولـت بـه جای آنکـه هزینه بخش سـالمت، تامین اجتماعی و بیمـه های بیکاری 
را از افـراد پردرآمـد بگیـرد، بـار این هزینه هـا را بر دوش مردم عـادی و طبقات 
پاییـن جامعـه تحمیـل کـرده و عالوه بـر اینها، از کیفیـت و حجم خدمـات رفاهی 

نیز کاسـته است.

پس زمینه اقتصادی
بـا گذشـت بیـش از یکسـال و نیـم از دوران ریاسـت جمهوری ماکـرون می تـوان 
گفـت سیاسـت اقتصادی ماکرون در داخل دو رکن اصلی داشـته اسـت. نخسـت 
ایجـاد اصالحـات سـاختاری بـرای رشـد اقتصـادی ایـن کشـور و کاهش سـطح 
بیـکاری مـداوم. دوم، ریاضت مالی شـدید در مخارج اجتماعی دولـت. هر دو رکن 
سیاسـت اقتصـادی ماکـرون، در جهـت کاهش بدهی هـای این کشـور  و بیش از 
هـر چیز نشـان گر سـلطه بی چـون و چـرای مدل اقتصادی تحمیل شـده از سـوی 
آلمـان اسـت کـه امروز بـر اتحادیه اروپـا نیز حاکم اسـت. 1 به رغم برقـراری این 
نظـام انقباضـی در داخـل، همچنـان طبـق برآوردها فرانسـه بیشـتر از 3.5 درصد 
تولیـد ناخلـص داخلـی خود بدهـی دارد که از معیـار حداکثر 3 درصـدی اتحادیه 

اروپا بیشـتر است.

بـا وجـود اجـرای این سیاسـت های ریاضتـی، دولت ماکـرون وضعیـت اقتصادی 

1. https://www.barrons.com/articles/the-yellow-vest-protests-emmanuel-ma-
cron-and-whats-next-for-frances-economy-51544619600.
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مـردم فرانسـه را نـه تنهـا بهبود نبخشـیده بلکـه از جهات بسـیاری اوضـاع بدتر 
نیز شـده اسـت. نرخ بیکاری در فرانسـه حدود 9 درصد اسـت یعنی فرانسـه در 
میـان چهـار کشـوری قرار دارد کـه باالترین نـرخ بیـکاری را در کل اتحادیه اروپا 
دارد. بـه خصـوص در قیـاس با آلمان، نرخ بیکاری مردم فرانسـه تقریبـاً دو برابر 
اسـت. همچنین طبق آمارهای اتحادیه اروپا، میزان رشـد اقتصادی فرانسـه بسـیار 
پاییـن سـت و در سـال 2019 نیز نرخ رشـد اقتصادی این کشـور بـه 1.6 درصد 
کاهـش خواهـد یافـت. الزم اسـت بدانیـم کـه این نـرخ رشـد اقتصادی فرانسـه 
در سـال 2018 چیـزی حـدود 1.7 درصـد بـود. طبـق گزارش موسسـه مسـتقل 
دیده بـان اقتصادی فرانسـه)OFCE(1 قـدرت خرید 5 درصد خانوارهای فرودسـت 
ایـن کشـور بـه شـدت پایین آمـده و بـه طور همزمـان، قـدرت خریـد 5 درصد 

خانوارهـای فرادسـت این کشـور به شـدت افزایش یافته اسـت.

امـا در چشـم انـدازی بلندمدت تـر می تـوان علـل وقـوع اعتراضات در فرانسـه 
را سیاسـت های کلـی دولـت امانوئـل ماکـرون نه تنهـا در بخـش افزایش قیمت 
سـوخت و حامل هـای انـرژی بلکه در کاهش خدمات و مزایای حـوزه رفاه و تامین 
اجتماعـی دیـد. ماکـرون از زمـان ریاسـت جمهـوری اش، مالیات بر شـرکت های 
بزرگ را کاهش داده بود. همچنین او مرتب از سیاست های تشویق سرمایه گذاری 
 )IMF(و صنـدوق بین المللی پـول )EU(مطابـق با دسـتورالعمل های اتحادیـه اروپا
سـخن می گفـت؛ بـه طـوری کـه در جهـت تحریـک سـرمایه گذاری، مالیـات بر 
شـرکت هـا و نیـز مالیـات بـر ثـروت را کاهـش داد و از طـرف دیگـر مالیات بر 
حقوق و دریافتی های مسـتمری بگیران و کارگران را باال برد. نشـریه نیو ریپابلیک 
در خصـوص برنامـه اصالحات اقتصـادی مکرون می نویسـد: » این دسـتورالعمل 
اصالحات از دسـتورالعمل آلمان در سـال 2010 اقتباس شـده بـود که مبتنی بود 
بـر کاهـش حمایت هـای شـغلی،کاهش مسـتمری ها و مزایـای بیمه بیـکاری. به 
بیـان ماکـرون، "اصالحـات سـاختاری" یعنـی نابرده رنج، گنج میسـر نمی شـود...

شـما لحظه حـال حاضر را فـدا می کنید به امید آنکـه در آینده پـاداش بگیرید«2. 
امـا اجـرای این دسـتورالعمل اروپایـی و نئولیبرالی، نه پاداشـی در پی داشـت و نه 
آینـده ای جـز بیـکاری، رکـود و افزایش فشـار هرچه بیشـتر بر زندگی مـردم. به 
1. French Economic Observatory
2. https://newrepublic.com/article/152814/rough-year-ahead-france
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طـور مشـخص افزایـش مالیـات بر پرداختـی مسـتمری ها چیزی نبـود جز تنبیه 
هرچه بیشـتر جوانان بیکار. متعاقب اعالم سیاسـت های ریاضتـی، دولت در بخش 
هزینه هـای رفاهـی برنامـه ای را اتخـاذ کـرد کـه اصـل اولیـه آن کاهـش مخارج 
اجتماعـی و عمومـی دولـت بـود. ایـن سیاسـت های ماکـرون، پیامی مثبـت برای 
سـرمایه داران داخلی و خارجی تلقی می شـد اما برای مردم فرانسـه حامل معنای 
دیگـری بـود. آنها پـس از 18 ماه زمامـداری ماکرون، اکنـون او را »رئیس جمهور 
ثروتمنـدان« می نامنـد، نـه رئیـس جمهور مـردم فرانسـه. امروز به نظر می رسـد 
می تـوان از ظهـور ماکرونیسـم در اقتصاد و سیاسـت های رفاهی فرانسـه صحبت 
کـرد. اصـل اولیـه ماکرونیسـم این اسـت: دولـت رفاه فرانسـوی را به شـدت زیر 
ضـرب و حملـه بگیـر. او از همان ابتـدا نیز وعـده داده بود که دولت رفاه فرانسـه 
را تعمیـر و اصـالح خواهـد کرد.1  امـا اتفاقی که افتاد تضعیف دولـت رفاه، کاهش 
مخـارج عمومـی در لـوای ایدئولـوژی »عظمت فرانسـه« اسـت. چیزی کـه او در 
سـخنرانی نخسـت ا ش در کاخ ورسـای نیز بر آن تاکید کرد. سیاست های تسهیل 
قوانیـن کار، کاهـش مالیـات شـرکت های بـزرگ و نیـز ایجاد فشـار بـر کارگران 
شـرکت راه آهـن دولتـی از طریق کاهش مزایا و حقوق شـغلی آنهـا و نیز صحبت 
از واگـذاری آن بـه بخـش خصوصی براسـاس الگوی انگلیسـی2 ، بیـش از هرچیز 

مشـخص کرد کـه ماکرون، رئیس جمهوِر سـرمایه اسـت.

مطالبات جلیقه زردها
تقاضاهـای معترضـان جلیقـه زرد بسـیار وسـیع اسـت امـا به طـور کلـی می توان 
مطالبـات آنهـا را حول مفهوم تامین اجتماعی در معنای عـام و نیز تامین اجتماعی 
در معنـای خـاص این کلمه، صورت بندی کرد. این جنبش شـرکت کنندگانی دارد 
کـه تنـوع جایگاه های اجتماعی و طبقاتی اعضای آن بسـیار گسـترده و کثیر اسـت 
و بـه راحتـی نمی تـوان لیسـتی از مطالبات آنهـا را برشـمرد. الیه میانـه رو حاضر 
در ایـن جنبـش، حاضـر بـه گفتگـو بـا دولت با پیش شـرط عـدم افزایـش قیمت 
سـوخت بودند اما الیه-های رادیکال تر این جنبش، تنها و تنها خواسـتار اسـتعفای 

1. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/09/macron-pledges-to-over-
haul-french-welfare-state
2. https://www.theguardian.com/world/2018/feb/26/emmanuel-macron-
takes-on-french-unions-to-cut-rail-workers-rights
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امانوئـل ماکـرون هسـتند. برخـی دیگر نیز خواسـتار انحـالل پارلمـان و برگزاری 
انتخابـات جدیـد هسـتند. بـا این کـه احـزاب چپ و راسـت سـعی می کننـد این 
جنبـش را در جهـت اهداف خویـش صورت-بندی و مصـادره کنند اما معترضان 
چنـدان بـه رهبـری ایـن احزاب توجـه نمی کننـد. به طـور ضمنی می تـوان گفت 
کـه آنها بیش از هرچیز، خواسـتار یک نظام فراگیر رفـاه و تامین اجتماعی همگانی 
بـه خصـوص بـرای فقـرا، کارگـران و طبقـات متوسـط رو به سـقوط هسـتند که 
امـروز اکثریت مردم فرانسـه را تشـکیل می دهنـد.  به بیان سـاده تر، اگرچه جرقه 
اولیـه ایـن حرکـت، اعتـراض به افزایش مالیات سـوخت بـود امـا در حقیقت این 
جنبـش در اعتراض به فشـارهای فزاینده ای اسـت که دولت ماکـرون بر مردمان 
عـادی و کارگـران فرانسـه در ادامـه دولت های قبلـی وارد کرده اسـت. طبق یک 
نظرسـنجی کـه نتایج آن در 28 نوامبر منتشـر شـد، بیش از چهـار پنجم کارگران 
یعنـی کارگـران یقـه آبـی و  بخش خدمات بـا این جنبش همراه و همدل هسـتند 
و مطالبـات خـود را درون ایـن جنبـش می یابنـد. این در حالی اسـت کـه فقط 56 
درصد مشـاغل یقه سـفید و مدیران بـا مطالبات این جنبـش موافق اند. 1 به همین 
دلیـل می تـوان خاسـتگاه اصلی ایـن اعتراضـات را افزایش بی عدالتـی اجتماعی در 
جامعـه فرانسـه  دانسـت و بـه تبـع آن، مطالبـه اصلـی آنهـا را برقـراری عدالت 
اجتماعـی ارزیابـی کرد. معترضان در جهت دسـتیابی به این هدف، خواسـتار عدم 
مداخلـه دولـت در اقتصـاد نیسـتند بلکه آنهـا می خواهند دولت به شـکل عادالنه 
و منصفانه به مداخله در اقتصاد بپردازد. آنها طی سـالیان گذشـته، شـاهد کاهش 
تعـداد و تعطیلـی بیمارسـتان های دولتـی، کاهش خدمـات عمومی ادارات پسـت، 
کاهـش کمک هزینـه مسـکن، انـواع و اقسـام خصوصی سـازی ها و افزایش قیمت 
بلیط هـای حمـل و نقـل بوده انـد. در واقـع جلیقه زردها حاصـل سـرریز انبوهی از 

مطالبات انباشت شـده طی سـالیان اخیر در فرانسـه اسـت.

اصالح نئولیبرالی نظام مستمری ها
یکـی از خواسـت های معترضـان در جنبـش جلیقه زردهـا، لغـو اصالحـات نظـام 
مسـتمری اعالم شـده از سـوی ماکرون اسـت. الزم اسـت بدانیم که چیزی حدود 
ده سـال پیـش نیـز دولـت فرانسـه بـه دنبـال اصـالح نظام مسـتمری ها بـود اما 
1.  https://www.thenation.com/article/france-yellow-vest-protest-macron/
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میلیونهـا نفـر از مـردم و بـه خصـوص کارگـران بـا حضـور در خیابان هـا مانع از 
اجـرای ایـن اصالحـات شـدند. اما ایـن اصالحات بـا پیروزی ماکـرون، دوبـاره و 
پـس از 10 سـال، توسـط دولـت در مرکز مباحثات قـرار گرفت. از همـان ابتدای 
پیـروزی در انتخابـات در حـدود 18 مـاه پیـش  امانوئـل ماکرون اعـالم کرد که 
نظـام مسـتمری های ایـن کشـور باید تغییر کنـد. اما شـکل و محتوای این بسـته 
اصـالح مسـتمری ها هنـوز مبهم و نامشـخص بـود و به مـرور زمـان جزئیات آن 
روشـن شـد. طبق برنامـه زمانی، دولـت اجرای برنامـه اصالح نظام مسـتمریها را 
بـرای سـال 2019 در نظـر گرفتـه اسـت کـه تـا سـال 2025 بـه طـور کامل به 
اجـرا در می آیـد. طبق سیسـتم فعلی، نظام مسـتمری فرانسـه دو بخـش دارد. در 
بخـش عمومی، مزایا و دریافتی مسـتمری کارگران بازنشسـته بر اسـاس میانگین 
دسـتمزد 6 ماه پایانی اشـتغال فرد اسـت امـا در بخش خصوصی، مزایـا و دریافتی 
مسـتمری کارگران بازنشسـته بر اسـاس میانگین دسـتمزد 25 سـال خدمت آنها 
اسـت. امانوئـل ماکـرون به دنبـال ایجاد تغییر در این سیسـتم مسـتمری اسـت. 
برنامـه اصالحـی او بـه طـور خالصه شـامل دو بخش اسـت: از یکسـو ایجاد یک 
نظام جدید و واحد مسـتمری برای دو بخش خصوصی و عمومی و از سـوی دیگر، 
ایجاد مجموعه ای از مسـتمری های متفاوت و متنوع برای مشاغل مختلف.1به طور 
خالصـه، نظام مسـتمری جدیـد ماکرونی بر اسـاس میزان پرداخت پولـی افراد به 
ایـن صنـدوق ها خواهد بـود یعنی به هر میـزان که فرد پول بیشـتری به صندوق 
مسـتمری بپردازد، مزایای بیشـتری دریافت خواهد کرد. کارگـران و اتحادیه های 
مسـتقل کارگری شـدیداً با این اصالحـات ماکرون مخالفند چراکـه این اصالحات 
را در جهـت پولی سـازی صندوق هـای مسـتمری و نیز خصوصی سـازی و انفرادی 
سـاختن این صندوق هـا ارزیابی می کنند. ایجـاد صندوق های خصوصـی و انفرادی 
در تقابـل اسـت بـا ماهیـت جمعـی صندوق هـای مسـتمری فعلـی در فرانسـه. 
کارگران همچنین معتقدند این اصالحات، سـطح اسـتانداردهای زندگی و معیشت 
را بـرای آنهـا بـه شـدت کاهـش داده و آنـان را به آسـتانه فقر و بینوایـی خواهد 
انداخـت. بنابرایـن اصالحـات مسـتمری مدنظر ماکـرون یکی از دالیـل زمینه ای 
وقـوع اعتراضـات خیابانـی از سـوی مـردم، کارمنـدان و کارگـران فرانسـه شـد 
1. https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-10-10/macrons-pen-
sions-shake-up-to-take-effect-in-2025
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چراکـه فشـار هرچه بیشـتری را روی کارگـران و مردمی ایجاد می کـرد که برای 
سـالیان متمـادی حـق بیمه ایـن صندوق ها را به شـکل جمعـی پرداختـه بودند تا 
از مزایـای اجتماعـی ایـن مسـتمری ها نیـز بـه شـکل جمعی بهـره گیرند. بـا این 
وصـف، امروز موضوع مسـتمری ها به چالشـی بزرگ برای دولـت ماکرون تبدیل 
شـده اسـت. طبق برنامـه اصالحی، دولـت از نظر اقتصـادی راسـت گرای ماکرون 
در نظـر دارد کـه نظـام مسـتمری چندگانه و جمعی فرانسـه را با یـک نظام واحد 
و انفـرادی جایگزیـن کنـد.1 بـه عبارت سـاده تر، در نظـام جدید مسـتمری ها که 
مدنظـر سیاسـتگذاران اقتصـادی ماکـرون اسـت، شـیوه پرداخت مسـتمری های 
کارگـران و نحـوه محاسـبه آن تغییـر می کند. ایـن تغییرات منجر به آن می شـود 
کـه پرداخت ها به مسـتمری بگیران به طـرق مختلف کاهش یابـد. دولت ماکرون 
قصد دارد به طور رسـمی،  طرح نهایی اصالح نظام مسـتمری ها را در میانه سـال 
2019 ارائـه کنـد و مجمـع ملی )مجلـس فرانسـه( آن را تا پایان سـال تصویب و 
اجرایـی سـازد. ایـن طـرح اصالح نظـام مسـتمری، تاثیـرات منفی مختلفـی را بر 
جامعه فرانسـه و رفاه مردم خواهد گذاشـت. همه این عوامل، زمینه سـاز مقاومت 
از سـوی مـردم و برپایـی اعتراضـات هرچـه بیشـتر بـود. عـالوه بر اینهـا،  دولت 
فرانسـه قصـد دارد کـه در سـال 2019 میـزان مزایـای خانواده هـا را پایین تـر از 
نـرخ تـورم بپردازد و معیارهای برخورداری از بیمه بیکاری را به شـدت سـخت و 
محدودتـر از نظـام فعلـی کند. مضاف بـر اینها و در پـرده آخر، دولـت قصد دارد 
تعـداد کارکنـان بخـش دولتی را نیز بسـیار کاهش دهـد. همه ایـن عوامل، منجر 
بـه این شـد که بـه محض وقوع اعتراضـات جلیقه زردها، مردم ناراضی نسـبت به 
ایـن اصالحـات ریاضتـی نیز به جنبـش بپیوندنـد. حتی می توان گفـت صرف نظر 
از آنکـه اعتراضـات جلیقه زردها به چه سـرانجامی برسـد، اگر دولـت بخواهد این 
اصالحات را در نظام مسـتمری ها در سـال آینده اجرا کند، جامعه فرانسـه درگیر 

ناآرامی هـای اجتماعـی و سیاسـی عمیق تری خواهد شـد.

ماکرون بارها شکایت کرده است که هزینه های نظام تامین اجتماعی در فرانسه زیاد 
است و این بخش از مخارج اجتماعی، باید کاهش یابد. اولویت دولت او تقویت 
کسب وکارهای بزرگ و همزمان، تضعیف قوانین و نظام حمایتی از مردم است. او 
1.  https://worldview.stratfor.com/article/long-term-implications-frances-yel-
low-vest-protests-macron-economy
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پس از انتخاب به عنوان ریاست جمهوری، بارها اعالم کرده است که سیاست های 
بودجه ای خود را براساس معیارهای ریاضتی اتحادیه اروپایی و سرمایه جهانی وضع 
خواهد کرد، نه خواست های داخلی مردم و کارگران فرانسه. به همین خاطر وعده 
داده است که برای نخستین بار در 40 سال اخیر سعی خواهد کرد توازن را به بودجه 
فرانسه برگرداند، از مخارج تامین اجتماعی و مستمری ها بکاهد و در جهت حمایت از 
سرمایه شرکت های بزرگ حرکت کند. بسیاری از تحلیلگران در داخل فرانسه این 
اظهارات ماکرون را »سند خودکامه گی« او می دانند. اما با وقوع جنبش جلیقه زردها و 
در یک عقب نشینی موقت، سرانجام ژان پل دلویه1  طراح و عضو ارشد برنامه اصالح 
نظام مستمری ها اعالم کرد مذاکرات مشورتی این طرح که قرار بود در ماه دسامبر 
به پایان برسد، به ماه ژانویه سال آینده میالدی یعنی ابتدای سال 2019 موکول 
شده است. 2 این اظهارات او در کوران تظاهرات جلیقه زردها نوعی عقب نشینی 
تاکتیکی بود. طبق اظهارات تحلیل گران، به نظر نمی رسد که ماکرون و تیم اقتصادی 

راست گرای او به راحتی از اجرای این طرح، دست بکشند.

پاسخ دولت به معترضان
بـه طـور کلـی و تـا لحظـه حـال حاضـر می تـوان گفـت دولـت در ظاهـر مقابل 
مطالبـات اولیـه جلیقه زردهـا زانـو زده اسـت امـا بـه یک شـرط: بقـای ماکرون. 
امانوئـل ماکـرون یـک مـاه پیـش اعـالم کـرد کـه دولـت از تصمیم خـود برای 
افزایـش قیمـت سـوخت صرف نظـر کرده اسـت. همچنیـن او اعالم کـرد که به 
دسـتمزدهای کارگـران تـا 1500 یـورو، چیزی نزدیک بـه 100 یورو بایـد افزوده 
شـود. مضـاف بـر این هـا دولـت از اعمـال مالیـات ارزش افـزوده بر مسـتمری ها 
اجتنـاب خواهـد کـرد. مجموعه این تجدیدنظرها، نخسـتین عقب نشـینی ماکرون 
پـس از حـدود 18 مـاه دوران ریاسـت جمهـوری اسـت. همچنیـن او تعویـق 
سیاسـت های دیگـر دولـت در بخـش اصـالح مسـتمری ها و نیـز اجـرای برخـی 
حمایت هـای محـدود اجتماعـی را در زمینه روابط کار پذیرفـت. به رغم این عقب 
نشـینی ظاهری مکرون، معترضان آرام ننشسـتند و اعتراضات همچنان ادامه دارد. 
مذاکـرات ماکرون با نمایندگان احزاب سیاسـی راسـت و چپ فرانسـه و برخی از 
1. Jean-Paul Delevoye
2. https://vaaju.com/franceeng/the-crisis-with-yellow-vests-repeals-the-pen-
sion-reform-to-january/
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نماینـدگان جلیقه زردهـا ادامه دارد.با این حال اعتراضات نیز متوقف نشـده اسـت. 
یکـی از دالیلـی کـه مذاکـرات بـا جلیقه زردها  به نتیجه مشـخصی نمی رسـد آن 
اسـت کـه ایـن معترضـان نماینده چندان مشـخصی نیـز ندارنـد. با این حـال این 
جنبش نمایندگان پراکنده ای دارد که بر سـر خواسـت های جنبش، با ادوار فیلیپ 

نخسـت وزیر فرانسـه نیـز مذاکراتـی کرده اند.

چشم انداز پیش رو و راه حل ها
هنـوز مقیـاس فشـار سیاسـی و اقتصادی این جنبش مشـخص نیسـت. حتی خود 
دولـت فرانسـه نیـز در خصـوص حجم فشـار ایـن اعتراضـات ارزیابـی و تحلیل 
مشـخصی نـدارد. بـه همیـن خاطـر و بـه رغم سـرکوب بسـیار شـدید پلیسـی، 
دولـت هنـوز اسـتراتژی روشـنی در قبال خاموش کردن شـعله اعتراضـات ندارد. 
چیزی که مشـخص اسـت پیوسـتن هرچه بیشـتر مردم به معترضان اسـت. این 
موضـوع احتمـاع وقوع خشـونت های بیشـتر را نیـز از دو طرف افزایـش می دهد. 
در چشـم انداز کلی تـر، بـه نظـر می رسـد خیابان هـای فرانسـه همچنـان ملتهـب 
و معتـرض باقـی خواهـد مانـد. بـا آمیزه ای از رشـد اقتصـادی پاییـن، دولت فاقد 
محبوبیـت، اعتزاضـات روزافـزون و نیـز فعـال شـدن مخالفـان از راسـت و چپ، 
بـه نظـر می رسـد چشـم انداز روشـنی پیـش روی دولـت ماکـرون وجود نـدارد. 
همچنیـن فشـارهای روزافـزون اتحادیـه اروپـا از خـارج، هرگونـه اعطـای امتیـاز 
از سـوی مکـرون بـه معترضـان را تحت-الشـعاع قـرار می دهـد. از سـوی دیگـر 
بـا افزایـش نارضایتی هـا در داخـل، حـزب حامـی امانوئـل ماکـرون یعنـی حزب 
»جمهـوری بـه پیش« 1 نخواهد توانسـت اصالحات ریاضتی خـود را به پیش ببرد. 
بنابراین جامعه و دولت فرانسـه در دوراهی و تنگنای شـدیدی قرار گرفته اسـت. 
طبـق ایـن دوراهـی، دولت باید بیـن نیازها و مطالبات مـردم در داخل از یکسـو و 
فشـارها و دسـتورالعمل های ریاضتی اتحادیه اروپا و نهادهای اقتصادی بین المللی، 
یکـی را انتخـاب کنـد. ماکرون اگرچه خاسـتگاه اروپایـی دارد اما در حـال حاضر و 
در وضعیت بحرانی فعلی، بین این دو گزینه در حال رفت و برگشـت و سـرگردان 
اسـت. او تـا قبـل از وقـوع اعتراضـات بـه طور سـفت و سـخت برنامـه ریاضتی 
اتحادیـه اروپـا را در دسـتور کار قـرار داده بـود اما پس از وقوع اعتراضات، دسـت 

1.  La Republique En Marche
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کـم بـه لحاظ تاکتیکـی و در لفظ، موضـع خود را تا حـدودی تغییر داده اسـت. اما 
راه حل هـا یـا راه نجـات فرانسـه از این وضعیت چیسـت؟ 

در وهله نخسـت باید در نظر داشـت که ماکرون در دوره ریاست  جمهوری اش دو 
سیاسـت اصلی را در داخل و خارج دنبال کرده اسـت: سیاسـت نخسـت، آلمانیزه 
کردن بودجه و بازار کار فرانسـه اسـت یعنی تقویت هرچه بیشـتر کارفرمایان در 
جهت تسـهیل اخراج و تعدیل کارگران و تحمیل ریاضت بیشـتر بر توده مردم از 
طریـق محدودیـت هرچه بیشـتر نظام رفاه و تامیـن اجتماعی. ایـن راه حل بیش از 
هرچیـز در جهـت جلب رضایـت اتحادیه اروپا و بیش از همه آلمان بود. سیاسـت 
و گام دوم ماکـرون، اقنـاع آلمـان بـه عنـوان رهبـر اروپا بـرای برقـراری اصالح و 
کوچک سـازی نظـام بودجـه ای در کل اروپـا بود. طبق پیشـنهاد ماکـرون قرار بود 
یـک خزانـه یا بانک مشـترک بـرای بیمـه سـرمایه گذاری ها و نیز بیمـه بیکاری 
در سـطح کل اروپـا با حمایـت اتحادیه اروپایی پایه گذاری شـود. امـا آنگال مرکل، 
صـدر اعظـم آلمـان باهوش تـر از آن بـود کـه بـه این دومـی رضایـت دهد چون 
بـه هرحـال بـار اصلی ایـن برنامه بـر دوش آلمان ها به عنـوان نام پنهـان اتحادیه 
اروپایـی می افتـاد. به همین خاطـر، ناکامی حرکـت ماکـرون در گام دوم، برنامه او 
را بـه شکسـت کشـاند. از جهاتـی، این شکسـت به شـکل نارضایتـی و اعتراضات 
داخلی در فرانسـه سـرریز کرد و در قالب  اعتراضات جلیقه زردها آشـکار شـد. به 
عبـارت دیگـر، فـاز اول برنامه ماکـرون در جهت اعتمادسـازی بـرای جلب توجه 
آلمان هـا انجـام شـد اما مرکل تن به فـاز دوم نـداد. در نهایت ماکـرون کفاره این 

شکسـت در خـارج را، به شـکل اعتراضـات در داخل پرداخت.

بایـد در نظـر داشـت که ماکرون در سـالیان اخیر، مهمترین نماینـده اتحادیه اروپا 
در داخل فرانسـه محسـوب می شـد. به همین خاطر شکسـت ماکرون در اجرای 
سیاسـت هـای ریاضتـی را مـی توان به عنـوان یک نقطـه عطـف در کل اروپا نیز 
تلقـی کـرد، حتی مهم تـر از برگزیت )خروج بریناتیـا از اتحادیه اروپـا(. در پرتو این 
شکسـت می تـوان پایـان رویـای اتحاد مالی فرانسـه و آلمـان و حتـی کل اتحادیه 
اروپـا را دیـد. هـم اکنـون وضعیـت اقتصـادی و سیاسـی در فرانسـه تحـت تاثیر 

اعتراضـات جلیقه زردهـا تیره و تار اسـت.

یکـی از راه هـای نجـات فرانسـه از ایـن وضعیـت را تومـاس پیکتـی، اقتصـاددان 
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فرانسـوی در آخرین مانیفسـت اش برای اتحادیه اروپا بیان کرده اسـت.1 راه نجات 
پیکتـی بـه طور مختصر عبارت اسـت دو سـرخط اصلی. نخسـت، اعمـال مالیات 
هرچه بیشـتر بـر ثروتمندان، برقـراری مالیات تصاعدی بر جمعیـت یک درصدی  
مرفـه، مالیات بر شـرکت های بـزرگ و مالیات بر درآمدهای بسـیار بـاال. در گام 
دوم، پیکتـی بـر ایجاد معافیـت مالیاتی بـرای مردم عـادی، کارگـران و کارمندان 

می کند. اشـاره 

امـا راه حـل دیگر برای نجات فرانسـه را یانیس واروفاکیس، اقتصاددان برجسـته و 
وزیـر اقتصـاد سـابق یونـان تحت عنـوان »نیو دیل سـبز2« مطرح کرده اسـت که 
در پیونـد با راه نجات پیکتی اسـت. این راه حل که  نـام آن، یادآور برنامه فرانکلین 
روزولـت پـس از جنـگ جهانی دوم برای بازسـازی اقتصادی اروپاسـت، مشـتمل 
اسـت بـر مالیات سـتانی فزاینده از شـرکت های بـزرگ به خصوص شـرکت های 
آالینـده، مالیـات شـدید بـر ثروتمنـدان و نیـز مالیات بـر تکنولوژی هـای بزرگ3 
. بایـد دیـد کـه ماکـرون آیـا چنیـن تغییـر بنیانـی در سیاسـت های خـود اعمال 
می کنـد. شـواهد در حال حاضر بیانگر چنین چرخشـی نیسـت و همیـن اوضاع را 

بـرای ماکـرون و هیـات حاکمه در فرانسـه وخیم تـر خواهد کرد.

1. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/09/manifesto-di-
vided-europe-inequality-europeans
2. Green New Deal
3. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/13/plan-europe-
macron-piketty-green-new-deal-britain
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بخش سوم: مقاله ترجمه شده

برنامه دولت فرانسه برای تضعیف مستمری ها1
فرانسیس دوبیوس، تحلیل گر رفاه و تامین اجتماعی

ترجمه: سینا چگینی
از  امانوئـل ماکـرون مجموعـه ای جدیـد  هفتـه گذشـته، دولـت 
اقدامـات ریاضتـی را بـا تاکیـد بـر کاهـش مسـتمری ها و در ادامه 
تهاجمـات اجتماعـی سـال اول دوره ریاسـتش، اعـالم کـرد. پس از 
اینکه اتحادیه هـای کارگری در بهار امسـال)2018(، اعتصابات را به 
گونه ای سـازمان دادند که مانع مبارزه طبقاتی علیه خصوصی سـازی 
راه آهـن می شـد، ماکـرون در حـال افزایـش حمالت خـود با هدف 
نابودی حقوق اساسـی اجتماعی اسـت که پس از آزادسـازی کشـور 

از اشـغال نازی هـا به ایجاد شـده اسـت. 

در حالـی کـه دولـت بـر عزم خـود بـرای »ادامـه کل این مسـیر« 
تاکیـد دارد، همزمـان می داند که منزوی و منفور اسـت. رسـانه های 
فرانسـوی و بین المللـی، آشـکارا نگرانی هـای خـود را مبنـی براینکه 
ماکـرون ضعیـف اسـت و با مخالفـت فزاینـده اجتماعـی و باالتر از 
همـه، رشـد اقتصـادی پاییـن روبـه رو اسـت، ابـراز می کننـد. طبق 
کـه   2)Elabe( االبـه  مؤسسـه  از سـوی  منتشرشـده  نظرسـنجی 
چهارشـنبه گذشـته منتشـر شـد، فقط 16 درصد از مردم معتقدند 
سیاسـت های ماکـرون روی اوضـاع کشـور تاثیـر مثبـت گذاشـته 
اسـت. تنهـا 6 درصد معتقدند کـه ماکرون و نخسـت وزیرش یعنی 

ادوار فیلیـپ، وضـع و حـال شـخصی آنهـا را بهبود بخشـیده اند.

دولت در حالی که اقداماتی را برای تضعیف حقوق اساسی اجتماعی

1. منبع:
https://www.wsws.org/en/articles/2018/08/28/frpe-a28.html

2. یک موسسه نظرسنجی معترب در فرانسه

مه
ـــ

ضمی
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 اعـالم کـرده اسـت، علنـا اظهـار می کند کـه در حال همـکاری بسـیار نزدیک با 
اتحادیه هـای کارگری اسـت. نشـریه لومونـد در این خصوص نوشـت:

» در جهـت اینکـه دولـت می خواهد بـه نقدهای مبتنی بـر انزوایش پاسـخ بدهد، 
برنامه هـای اجرایی آن به رابطه و پیوندیافتن بـا اتحادیه های کارگری توجه خواهد 
کـرد، اتحادیه هایـی که رئیـس جمهور وعده داده اسـت به طور مسـتقیم تری آنها 

را بـا اصالحات اجتماعـی همراه کند«.

طـی دوره ای کـه لومونـد آن را »دوره ریسـک باالی بازگشـت بـه مکتب«)منظور 
آگاه شـدن مردم از سیاسـت های ریاضتی اسـت( نامید، به خاطر هراس از انفجار 
اجتماعـی کـه می توانـد بوروکراسـی اتحادیه هـا را در باتـالق فرو ببـرد، هیچ چیز 

مشـخصی درباره کاهش خدمات اجتماعی افشـا نشـده اسـت.

امانوئـل ماکـرون در حـال اجرای سیاسـت های ریاضتی عمیقی اسـت که توسـط 
اتحادیـه اروپـا)EU(  تهیه شـده اسـت. دیوان محاسـبات1 فرانسـه، نهـادی که بر 
اجـرای دسـتور بودجه ای اتحادیـه اروپا نظـارت می کند، هفته گذشـته در آخرین 
گـزارش خـود نوشـت: » در سـال 2017، بهبـود بسـیار محـدود کسـری بودجه 
)67.7 میلیـارد یـورو(  محصـول هـم  افزایـش مخـارج و هم افزایـش درآمدهای 
مالیاتـی بود«کـه آن نیـز به دلیـل افزایش آمار رشـد اقتصادی بود. هـم اکنون در 
کـوران کاهش رشـد فعالیـت اقتصـادی، این نهـاد خواهان کاهش عمیـق مخارج 

اجتماعی اسـت.

در حالـی که بدهی دولت فرانسـه بسـیار باال اسـت )یعنـی 96.8 درصـد از تولید 
ناخالص داخلی این کشـور که یکی از باالترین میزانهای بدهی در کشـورهای حوزه 
یـورو اسـت(، ماکـرون به سـرعت در حـال از بین بردن مالیـات بر ثـروت)ISF( و 
کاهـش مالیات بر شـرکت ها اسـت که ده ها میلیـارد یورو را به جیـب ثروتمندان 

بزرگ سـرازیر می کند.

طبـق گـزارش لومونـد، ماکـرون در بدو امـر برای کاهـش حدود 10 هزار شـغل 
مربـوط به بخش عمومی در سـال 2019 به منزله »اصالحـات موثر«، برنامه ریزی 
کرده اسـت که تعداد این کاهش مشـاغل در سـال 2020، حتی بیشـتر نیز خواهد 

1. The Cour des Comptes.
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شـد. ماکرون طی کمپین انتخاباتی اش گفته بود که برای کاهش 120 هزار شـغل 
در بخش عمومی برنامه ریخته اسـت.

بـا ایـن حال تمرکـز اصلی ایـن تهاجمـات روی دو بخش کلیدی حیـات اجتماعی 
اسـت کـه بـر زندگـی کل مردمـان کارگر تاثیـر می گذارد: نخسـت بـه اصطالح 
»اصالحات بیمارسـتانی« و دوم و مهمتر از همه، مسـتمری ها. کاهش مسـتمری ها 
بـا همراهـی اتحادیه های کارگری در نیمه نخسـت سـال 2018 مـورد بحث قرار 
گرفت و تنظیم شـد. نشـریه لو تریبـون1 این طرح را »اصالح سیسـتمیک« نامید، 

در حالیکـه لومونـد آن را »بزرگتریـن خطـر برای هیات اجرایـی« تلقی کرد.

دولـت بـه شـکل عوام فریبانـه ای مدعی اسـت کـه این طـرح، ایجادکننـده »یک 
نظـام واحـد اسـت، جایـی کـه بـرای هر یـورو کـه پرداخت می شـود، بر حسـب 
این کـه چـه موقـع پرداخت شـود و چه کسـی آن را بپردازد، حقوق همسـانی برای 
همـگان وجـود دارد«. در حقیقت آنچه که تدارک دیده شـده، نابـودی کامل نظام 
مسـتمری ها اسـت که تاریخ تاسـیس آن به زمان آزادسـازی فرانسـه )از اشـغال 
نازی هـا( برمی گـردد؛ نظامـی کـه به رغـم اصالحات مختلف به سـود اشـرافیت 
مالـی در دهـه 1990 و  پـس از فروپاشـی اتحـاد جماهیر شـوروی استالینیسـتی، 

همچنـان پابرجا ماند.

)طبـق نظام جدید ماکرون(، نظام مسـتمری»مبتنی بر امتیـازات2« جایگزین  نظام 
مسـتمری فعلـی مبتـی بر»تـوازن هزینه-درآمـدPAYG(» 3( خواهد شـد. در نظام 
جدید، مسـتمری ها بر اسـاس امتیازات انباشتی در یک »حسـاب کاربری مجازی« 
شـخصی، محاسبه می شود و به شـکل پول در دوره بازنشستگی برگردانده می شود. 
کارگـران هیـچ امتیـازی را در دوران بیـکاری، اشـتغال موقـت و ازکارفتادگـی به 
دسـت نمی آورنـد. همانطـور کـه ژان پل دلویه، مسـئول رسـمی اجـرای این طرح 

بـه طـور مختصر اعـالم کرد:»به هیـچ کس امتیـاز رایگانی تعلـق نمی گیرد«.

مکانیسـم های مختلفـی میـزان پرداختی هـای نظـام مسـتمری را هرچـه بیشـتر 
کاهـش خواهـد داد. برای مثال اگر امیـد به زندگی افزایش یابد، مسـتمری ها )که 

1. La Tribune
2. by points
3. pay-as-you-go
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علی االصـول، دولـت پیش بینـی کرده اسـت در یـک دوره طوالنـی پرداخت کند( 
می یابد. کاهـش 

حـق اجتماعی برای دریافت مسـتمرِی ثابت و ارزش به لحاظ قانونی تضمین شـده 
آن، محـو و نابـود خواهد شـد، همان طـور که دولت هم اکنـون می تواند ارزش یک 

» امتیـاز« را بنـا به صالحدیدش تغییر دهد.

عـالوه بـر ایـن، سـن بازنشسـتگی قانونی کـه دیگر بـه نظـام »امتیـازات« مرتبط 
نباشـد، نابود می شـود. کارگران مجبـور خواهند بود تا زمانی کـه »امتیازات« کافی 
را بـرای بازنشسـتگی به دسـت آورنـد، کار کنند. بـرای میلیون ها نفـر از کارگران 
ایـن بـه معنـای کارکـردن به طور نامحدود اسـت: سـن 62 سـال فقط بـه عنوان 
حداقـل سـن بازنشسـتگی حفظ خواهـد شـد. ژان پل دلویه مـی گویـد:» در نظام 
امتیـازات، مفهـوم کار ثابـت و طوالنی از بین خواهد رفت. تعداد امتیازات شـما، به 
شـما ایـن اجـازه را می دهد کـه یک تصمیم شـخصی  بگیرید: من امتیـازات کافی 
را دارم و مسـتمری مـن بـه اندازه کافی زیاد اسـت پس من بازنشسـته می شـوم. 
اگـر امتیـازات کافی ندارم، پس من بازنشسـته نمی شـوم و بـه کار ادامه می دهم.«

نظـام مسـتمری مبتنی بر »تـوازن هزینه درآمد« که توسـط مقامات شـورای ملی 
مقاومـتCNR( 1(  در سـال 1945 ایجـاد شـد، باعث کاهش میزان فقـر کارگران 
مسـن تر در سـالهای دهه 1970 شـد؛ فقری که در میان نسـل های قبلی، خودکار 

و گسـترده شده بود.

بنابرایـن نظـام مسـتمری مبتنی بـر »امتیـازات«، مسـیر تامین مالی مسـتمری ها 
از طریـق حسـاب های سـرمایه گذاری را همـوار می کنـد، کارگـران را مجبـور بـه 
پرداخـت هزینـه مسـتمری ها بـه سـود افـراد پردرآمـد می کنـد و صندوق هـای 
مسـتمری خصوصی را ایجاد می کند. در میانه سـقوط مالی سـال 2008، بسـیاری 

از بازنشسـتگان در اروپـا بـه همین شـیوه، مسـتمریهای خـود را از دسـت دادند.

همانطـور کـه ژان پـل دلویـه اذعـان کرد ماکـرون صرفـا نمی خواهد کارگـران را 
مجبـور به تامین مالی مسـتمری ها به شـکل خصوصـی کند بلکـه: »در رژیم واحد 
آینـده، چنیـن چیـزی بـرای افراد بـا درآمد بـاال مطرح خواهـد شد...سـناریوهای 

1. the National Council of the Resistance 
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متعـددی روی میـز اسـت. آیا ما به مسـتمری های خصوصی اجباری نیـاز داریم؟ 
یا حسـاب هـای انفـردی از طریق جمع آوری سـرمایه؟«

ایـن اصالحـات همچنیـن »بازپرداخـت مسـتمری های بازنشسـتگی« بـه همسـر 
یـا وابسـتگان کارگـر فوت شـده را کاهـش می دهـد. در سـال 2016، حـدود 4.4 
میلیـون نفـر به چنین مسـتمری هایی وابسـته بودند کـه بیش از یک چهـارم کل 

بازنشسـتگان فرانسـه را کـه بالـغ بر 17.2 میلیون نفراسـت، شـامل می شـود.

تاثیـر کلیـدی دیگـری ایـن اصالحـات آن اسـت کـه بازنشسـتگان را مجبـور 
می کنـد کـه بـه طور اتوماتیـک، بار تاثیـرات بحران مالـی آینـده را از طریق تنوع 
پرداخت هـای مسـتمری براسـاس میزان بودجه در دسـترس، تحمـل کنند؛ بدون 
آن کـه ایـن اصالحات، دولت یا اتحادیه هـای کارگری را به مذاکـره درباره کاهش 

بیشـتر این مسـتمری ها ملـزم کند.

همچنیـن بـرای تصویـب ایـن اصالحـات، دولـت ماکـرون نیـاز دارد کـه »رژیم  
خـاص« مسـتمری ها را بـه خصوص در بخـش خدمات عمومی کـه پس از جنگ 
جهانـی دوم ایجـاد شـدند، از میـان بردارد. چنیـن چیزی زندگی حـدود 5 میلیون 

کارگـر را تحـت تاثیر قرار خواهـد داد.

35


