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   یبھزاد مالک     

            ٢٠١٧ سپتمبر ٠۵    
  

 !فرانسه کار قانون تابوت بر یگريد خيم کار، قانون ۀياصالح
ان ين کارگران و کارفرمايم روابط بين شکلش ناظر بر تنظي، در عام تریه داري سرمای کشورھاۀقانون کار در ھم

ن قانون، يا. ن روابط استي اۀ کنندتعيين کند و نه ی خلق من کارگر و کارفرما راياما قانون کار نه روابط ب. است

 یاسي و سی اجتماع– ی روابط اقتصادیعني در جامعه، یني مناسبات عیان حقوقين موضوعه، بي قوانۀمانند ھم

 ی اجتماع–یاسي مولد و تحوالت سیروھايان رشد نيستند و در جري ثابت نینين مناسبات عياز آنجا که ا و. است

ن يز مشروط به اي آنھا نیمحتوا  مانند، مفاد وی نمی باقین ھم ثابت و ابدي شوند، قوانی میفي و کیات کمتغييردچار 

ه داران و يدولت، سرما. ل اندين کار دخيرو در ايد که سه ني آی اول به نظر مۀدر وھل.  استینيروابط ع

 ی دولت به عنوان کارفرما در تمام بخش ھا.ردي گین مسأله از دو جانب انجام ميدخالت دولت در ا. رانيمزدبگ

ه ي سرمای کشورھاۀنجا مانند ھمياما درا. ، نھاد قدرتی حکومتی و دولت به عنوان نھادی و خدماتیعي، توزیديتول

 و عمده یدولت به طور اساس. ه دار استي سرماۀ حاکم، طبقۀم و طبقي روبروھستی طبقاتی، ما با جامعه ایدار

م و يجه دخالت واعمال قدرت دولت در تنظيدر نت. قه و تبلور اعمال قدرت آن بر جامعه استن طبيحافظ منافع ا

ه يت، آن را در کنار سرمايدر نھا  حاکم،ۀ قانون کار، ھم به عنوان کارفرما وھم به عنوان حافظ منافع طبقیاجرا

ک سو، يه از ي صاحب سرمایعني،  قانون کار، دو طرفین و اجرائين رو در واقع در تبياز ا.  دھدیداران قرار م

 یه داري سرماۀ جامعی اصلۀن دو طرف، دوطبقيا. گر، در مقابل ھم قرار دارندي دی کار از سویرويوصاحب ن

ن و از جمله قانون کار به صورت مستقل و قائم به يقوان.  دھندیل مي کارگر را تشکۀه دار و طبقي سرماۀ طبقیعني

ن طبقات حاکم و حکمرانان ھستند که در ھر ي مسلط و ای و اجتماعیابط اقتصادت رويدر نھا.  کنندیذات عمل نم

 آن را بر طبق منافع خود یا اجراي زنند و ین مين قواني ُمھر خود را بر ای اجتماع– یخي تارۀت و مرحليوضع

توازن . ان کنندين بين قوانيف خودشان را نسبت به ايدگاه ھا و تعاري توانند دیر ھم ميطبقات درگ.  دھندیشکل م

 است که ی کننده اتعيين کارگران و زحمتکشان، آن عوامل ی و مبارزه جوئیزان تشکل و آگاھير و مي درگیروھاين

 . ان کندين قانون بي این و اجرائي آنھا را بر روند تبی گذارتأثير ۀ تواند درجیم

 آن محصول یدستاوردھا.  گذر کرده استی گوناگونیب ھاي سال سابقه، از فراز و نش١٢٠قانون کار فرانسه، با 

برعکس در دوره .  باشدیست ھا ميژه کموني چپ به ویروھاي نیابي و قدرت ی جنبش کارگریري اوج گیدوره ھا

ن دستاوردھا و يه، حمله به ايندگان ھاِر سرماين نمايست ھا اي راست و محافظه کار و فاشسیروھاي برآمد نیھا
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 ی مردمۀ جبھیروزين است که پيچن. ه قرار گرفته استي طرفدار سرمایروھايار ن آنھا در دستور کیريبازپس گ

 ی ساعت کار در ھفته و مرخص۴٠ن سال ھا که موتور محرک آن بود، ي در ای و برآمد جنبش کارگر١٩٣۶در 

   .ران به ارمغان آوردي حقوق بگی کارگران و تمامین بار براي اولیساالنه با حقوق را برا

مه ي بی دوم و برقراریسم در جنگ جھاني برفاشیروزي بالفاصله پس از پیعني -١٩۴۶انون کار در  قیسيبازنو

ست در جنبش مقاومت فرانسه و ي و کمونیکائيز دستاورد حضورفعال مبارزان سندي نی ھمگانی اجتماعیھا

موقِت برخاسته از  و حضورشان در دولت یشي و دولت وی فرانسه از دست اشغالگران نازیشرکتشان در آزادساز

 اش، قرارداد یرغم شکست آن در اھداف کلي عل۶٨ سال ی و کارگریحاصل جنبش دانشجوئ. جنبش مقاومت بود

% ١٠به حقوق حداقل و % ٣۵ ساالنه با استفاده از حقوق به چھار ھفته و اضافه شدن یش مرخصيو افزا» گرونل«

 و ی جنبش کارگریزھاي سال با افت و خ٧٠ن ي ای در ط قانون کارتغييرلزوم اصالح و .  دستمزدھا بودۀبه ھم

ات اما از تغييرن يجھت ا.ل گشته است ي مھم تبدی کار به ضرورتیوه ھايات شتغيير و به ھمراه آن یتحول تکنولوژ

 .ه داران متفاوت و متضاد استيا سرمايمنظر منافع کارگران و 

 در حزب حاکم یاتتغيير که با ١٩٨١ فرانسه در ستي حزب کمونیست ھا با ھمکاريالي سوسیروزي بعد از پ

وست ين مبنا به وقوع پي واحد برای و ساختن اروپایه داري سرمایبرالي نولیاست ھايرش سيست در جھت پذياليسوس

 متجاوز یعنين به بعد تا به امروز ياز ا. ست ھا به آن منجر شديست ھا از دولت و ورود سانتريکه به خروج کمون

 در ی ساعت کار ھفتگ٣۵ یم، مانند برقراري کوتاه مدت را از آن کسر کنیلي خی اگر فرجه ھا-ست که  سال ا٣٠از 

ه در قدرت، يندگان سرماين نماي فرانسه به ھمراه راست تریال دموکرات ھاي سوس-٢٠٠٢در سال » ژوسپن«دولت 

ان آغاز کرده اند و تا آنجا که  زحمتکشی تمامی مھم کارگران و به طورکلی ھمه جانبه را به دستاوردھایورشي

 خرده یني پائیه ھاين رھگذر کارگران و زحمتکشان و الياز ا.  آنھا را پس گرفته اندیگري پس از دیکيتوانسته اند 

است ي و گسترش سیه داري سرمای به بار آمده از بحران عمومی ھایم خرابي ترمین بھا را برايشتري، بیبورژواز

 اصالح آن و مثله کردن آن در جھت ھمساز نمودنش با خواسته ۀحمله به قانون کار به بھان. د داده انیبرالي نو لیھا

س جمھور و ي فرانسوا ھوالند رئیررھبري دولت امانوئل والس بود که زۀن فراوردي، آخریه داري سرمایھا

ر ي وز-»یالخمر « تحت عنوان قانون کاریس جمھور کنونير وقت اقتصاد و رئي امانوئل ماکرون وزیگردانندگ

 دست ی در دولت ھا٢٠٠٨ و ٢٠٠۴ ین قانون در سال ھاي به ایدرواقع حمالت اصل. دي به انجام رس-وقت کار

ان، ياستمداران و کارفرماين سي بی اصلۀن رابطه حلقيدرا.  دي شروع گردFillonون ئي وفRaffarin َرفََرن یراست

ن حال ي ھستند که در عAtedia یشاوران در منابع انسان گروه م– چون ی و نھادھائی فکردانشگاھیاطاق ھا

 آنان، انطباق قانون کار با ۀز حملي تۀلب.  باشندیز مي نCAC-40 اول در بورس فرانسه  ۀمؤسس ۴٠مشاوران 

ان دراز مبارزه به ي سالی کارگران است که در طیتيان در جھت زدودن مقررات حماي کارفرمایکاي سندیتقاضاھا

ژه ينه ھا به وي زمۀ قانون کار درھمیان و شل کردن تمام چفت و بست ھايبازگذاشتن دست کارفرما. ددست آمده ان

 ی اساسی کارکنان ھدف ھایکاھايارات سندي کار و محدود کردن اختی اخراج، ساعات کار، قراردادھایحوزه ھا

 بود که یر دفتر الخمري مدPierre André Imbertر آندره اَمبرين نھاد، پي مھّم ای از اعضایکي. ن حمالت ھستنديا

 در ) است ؟یر آندره امبر چه کسي پ- ٢٠١٧ سپتامبر - کيپلوماتيلوموند د.( استی قانون کار کذائی اصلۀسندينو

ن ماه اعتصاب و تظاھرات را به ي آنھا که چندیکاھايت سنديران و اکثريمقابل فشار و مقاومت کارگران و حقوق بگ

-٣، موسوم به ی قانون اساس۴٣ ۀ ماد٣ ۀمن تبصري به )١(» فرمان« م گرفت با توسل بهيدنبال داشت، دولت تصم

  .د را به اجرا بگذاردي مجلس، قانون کار جدی ، بدون بحث و رأ)٢( ۴٩



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ن قانون و يح اير و توضي و در آذرخش، به طور مفصل به تفس۴٩زش ي خۀي در نشر١٣٩۵ر ي ت-  بھمن آزاد ۀمقال

 ی انگشت می اصالحاتیرو» یالخمر«ن جا با ذکر رئوس قانون کار يما در ا. اش پرداخته استافته ي تغييرموارد 

  .ش استيب و اجراياست مکرون در حال تصويپ به ريليم که دولت ادوارد فيگذار

ب اصالحات ي تصوید فرانسه براي، دولت جد»یالخمر«ب قانون ي تصویبرا) décret( بعد از استفاده از فرمان 

 است که روند کوتاه شده )٣(» اردنانس« متوسل شده که عبارت از استفاده از یگري دۀن قانون، به حربيبه ا یالحاق

.  در مجلس استیح قانونيب طرح ھا و لواي تصویان عادي و جر۴٩-٣ ۀ با استفاده از مادین فرمان دولتي بیا

بدون » loi d’habilitation«نا در کادرندگان و سيت از دو مجلس نماي اوت دولت با اخذ صالح٢٠ه وي ژوئ١٣در

  .ن پروژه باز کردي ایب  و اجراي تصویشنھاد، راه را برايبحث و پ

 ساعت در ١٢ تواند بهی در سطح مؤسسه میش ساعات کار روزانه است که با توافق ساده ايل افزاين مسأله تسھياول

 ساعت ٣۵ در فرانسه یساعات کار رسم. سد ھفته بر١٢ ساعت در ھفته به مدت۴۶ا ي ساعت در ھفته و ۴٨روز و

 ی ساعات باالتراضافه دستمزد پرداخته میبرا% ۵٠ ساعت کار و٨ یبرا% ٢۵ ی کار اضافیدر ھفته است و برا

کا آن را ي تواند با توافق سندیه ممؤسسک ي یکارفرما.  حذف شده اندین نرخ ھا از متن اصليد، ايبا قانون جد. شود

 یک مؤسسه مي ساعت با توافق در داخل ٣۵ دور زدن پرداخت اضافه کار باالتر ازیبرا. اوردين بيپائ% ١٠تا 

 یده مي نامModulation du temps de travailم زمان کار ي سال انجام داد که تنظ٣ آن را در مدت ۀتوان محاسب

رد، در ي نگ صورتیدر ھرصورت اگر توافق.  ماه است۴ نفر ۵٠ر ي مؤسسات زین مدت برايالبته ا. شود

  .ش سازمان دھدين امر را به دلخواه خوي ھفته ا٩ تواند به مدت ی می نفر کارفرما به تنھائ۵٠مؤسسات کمتر از 

زان غرامت يار داشتند، مي اختPrud’hommesان ين کارگران و کارفرماي حل اختالف بیتا کنون دادگاه ھا

ً واقعی بودند، بر مبنائر موجهي غی اخراج ھای را که قربانی به کارکنانیپرداخت  براساس سنوات خدمت و ی نسبتا

د ياما  قانون جد.  مجدد او محاسبه و کارفرما را مجبور به پرداخت آن کنندیابي و امکان کاری کارگر اخراجیازھاين

 یک ماه به ازايش ي و افزای ماه در قانون فعل۶ ی سال خدمت به جا٢ ی ماه حقوق برا٣ه، يک پايبا قراردادن 

ن کار اردنانس دست يبا ا.  سال خدمت بگذرد٣٠ی ماه برا٢٠، یک سقف حداکثريد ازي که نبایھرسال خدمت اضاف

 به -TPE -  کوچکیلي مؤسسات خین غرامت برايا.  غرامت بسته استیک برآورد واقعي یقضات دادگاه را برا

ن ي آنھا که باایکاھا حتيعتراض سندگر در مقابل فشار و اياز طرف د. افته استيل يک ماه در سال تقلي تا ١۵

ر کار مکرون اعالم ي وزMuriel Pénicaudکو يل پني، مورCFDT دھند مانند ی موافق نشان میات روتغيير

ک پنجم حقوق ماھانه به ي از ین امر در اردنانس نھائيا. افتيش خواھد ي افزایداشته که متوسط غرامت اخراج قانون

 اعتراض به اخراج ی برایه مھلت قانونيگراصالحياز طرف د. افته استيش يافزاک چھارم ي به یمدت سنوات کار

 ی تواند مانع اقدام برخی که میامر. ل کرده استي ھمه نوع اخراج تبدیکسال برايرا کوتاه نموده است و آن را به 

 یک سال براي  رجوع ی برایھم اکنون مھلت قانون.  اعتراض و رجوع به دادگاه شودی برایازکارگران اخراج

دولت تالش دارد با سخت کردن مقررات پرداخت . گراستيل دي دالی و دو سال برایل اقتصادياخراج به دال

زان غرامت، کارگران را وادار کند که ي می بر رویاتي مالیت ھاي معافی حل اختالف و حتیغرامت در دادگاه ھا

، ی اداریمنطبق با فرمھا» rupture conventionnelle « یرش قبول اخراج قراردادي پذیط کارفرما برايبه شرا

م که ي فھمی باشد، میر موجه مربوط مي غین دادگاه ھا به اخراج ھاي ایدعواھا% ٩٢م که ي دانی میوقت. تن دھند

ک کادر ي اخراج، در ین نوع قراردادھاي کردن ایجمع.  به دست آورده اندیازين قرار چه امتيکارفرماھا در ا

  .ش خواھد دادي، استفاده از آن را بازھم افزایکاري بۀمي محدود بیعطامشترک با ا
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ت يد با برداشتن محدوديقانون جد. کارکردن کارکنان مؤسسات استين شکل بيج تري رایاخراج به دالئل اقتصاد

ش ي خو اخراج کارکنانین حربه براي از ایان آمده تا بتوانند به راحتين دالئل، بازھم به کمک کارفرماي ایھا

ک ماه سفارش و حجم معامالت ي ست به مدت یکاف.  استی در حال سود آوری بنگاه اقتصادی وقتیاستفاده کنند حت

 فقط ین المللي بیا در مورد گروه ھاي از کارکنان فراھم شود و ی اخراج بخشیط موجه برايابد تا شرايبنگاه کاھش 

 اگر واحد ی کند، حتی اخراج را فراھم می برایابيار ارزي گروه در فرانسه، معیان و مشکالت اقتصاديسود و ز

 ین المللي شرکت ب٢٠.٠٠٠ توان تصور کرد با وجود یم.  را داشته باشدین سودآوري در مجموع باالتریاقتصاد

ه يس اصالحيش نويقرار توافق شده در پ. ن قرارھا ھستندي کارگر و کارمند در خطر ایاديدر فرانسه، چه تعداد ز

 حذف شده یکاھا در اردنانس نھائين مشکالت به سندي ای حسابرسی بررسی روز مھلت برا١۵ یر اعطا بیمبن

 ۀ بنگاه به بھانی برایط نامساعد اقتصادي دھد در صورت به وجود آمدن شرایاردنانس به کارفرما اجازه م! است

ش حقوق يش ساعات کار بدون افزاي افزااي قرارداد کار را با کاھش دستمرد یاجتناب از اخراج کارکنان، با توافقات

ده ي کارفرما رسی که به امضای قراردادتغيير ده ھا کارگر که با یا حتي و یان اگر کارگرين ميدر ا.  دھدتغيير

 که در موقع ی از تمام حقوقیبدون برخوردار.   اخراج شوندی به دالئل خصوصی توانند به راحتیموافق نباشند م

 دولت ی نھائۀيدر اصالح.  کار در تضاد استی سازمان جھان١۵٨ ۀ با مقاوله نامین حتيده و اياستخدام به امضا رس

 و پرداخت ی ھا، با خارج کردنشان از شمول اخراج اقفصادین اخراجي با ایژه اي ویداده است که ھمراھ" قول" 

 شده باز یه، سعيالحدر اص. دي بنمایساعت١٠٠ش يک افزاي با ی حرفه ای آموزش ھایخسارت از صندوق شخص

 ماده یدر قانون کار قبل.  فراھم شودیشتري بیالت اداريران تسھيان در اخراج مزد بگي کمک به کارفرمایھم  برا

 یر، کارفرما را مجبور مي مزدبگ۵٠ ی وجود داشت که در مؤسسات باالPSE» طرح حفظ اشتغال«ر عنوان ي زیا

طبق .  را اجرا کندین طرحي، چنیل اقتصادي روز به دال٣٠  نفر در مدت١٠کرد که در صورت اخراج حداقل 

ان کارگران است يل شده است که روشن است به زي نفر تبد٣٠به حداقل »  نفر١٠حداقل «د قانون کار ي جدۀياصالح

 اخراج در ی برای اداریت ھاي اجتناب از محدودی که برایگريامکان د.  کندیت آنھا را متزلزل تر ميو موقع

 به یب اداري به شرط تصویتي اکثریکه با توافق.  است- »PDV« - "داوطلبانه "ی کارفرما قرار گرفته، استعفاارياخت

ون را دربرگرفته ، امروز در پناه يلي م٢ک به يده که تاکنون نزدي پوشین اخراج ھايا.  شودیاجرا گذاشته م

  .ده است قابل استفایک فرد بلکه به طور جمعي ی نه تنھا برای نھائۀياصالح

ن آوردن مزد ي پائیان براي در دسترس کارفرمایگري امکان دAPDEطرح موسوم به توافق حفظ و رشد اشتغال 

  ! حفظ اشتغال؟ۀش ساعات کار است، بازھم به بھاني کار و افزایائيل محل جغرافيھا، تحم

، مزد کارگران یار اجباراز استثمار است که با حذف ساعات و روزک" یديجد "ۀويدر واقع ش" مستقل"کارگران 

ن يا» اوبر« چون یا در مورد پالتفرمي.  شودی حمل شده پرداخت مۀبر اساس واحد کارانجام شده، مثالً تعداد بست

 ۀق ارائي ھا و رانندگان از طرین مشتري راننده و با واسطه شدن بۀنين و لباس به ھزي ماشۀي با تھین الملليشرکت ب

 یرا تنھا در مقابل دولت برا" مستقل"ن کارگران يب زده و اياز درآمد آنھا را به ج ی، بخش مھمینترنتيخدمات ا

ن ي که ای ھنگفتیبا سودھا.  گذاردی تنھا می اجتماعی پرداخت ھایمه براي بی مختلف و شرکت ھایات ھاياخذ مال

ن مسأله در يا.  دھندیمات ھم نيمال" مھمان" به دولت ی برند حتیق مي عھد عتیوه ھايد با شي عھد جدیبنگاه ھا

قانون . ز صادق استي شود، نیشتر ميشتر وبي بینترنتيکه با گسترش خدمات ا) یدورکار(مورد کار از دور 

  .  کرده اندیاديوه ھا در واقع به گسترش آنھا کمک زين شي کردن ایو اصالحات مکرون با قانون» یالخمر«
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د شده يرفته و تشديد پذيتوسط قانون کار جد" و قانونا"  عمال کهی و مقاطعه کاریمانيپرداخت دستمزد به صورت پ

 ی کسب درآمد کافی کند که درآن کارگران برایجاد مي را ایطي، شراین المللي بیاست، برخالف مقاوله نامه ھا

  . کنندیافت اضافه دستمزدعبور مي بدون دری شان از ساعات کار و روزکار معمولی گذران زندگیبرا

 رفت، وارد مؤسسات ی بکار میشتر در مؤسسات خدمات عمومي را که بی طرفیدارد اصل بدولت در نظر 

 ی به کارفرما برای اضافیاراتيان آن است و دادن اختيده و بي عقید آزادين امر، تحدي ایمعنا.  کندیخصوص

  . بحث و گفتگو در مؤسساتیسرکوب معترضان و منع سازماندھ

م و گسترش ياضافه کرده است، تعم» یالخمر«ات مکرون بر قانون کار  که اصالحین مواردي از مھمتریکي

 یر بخش ھاي رود به سای به کار می ساختمانیکه ھم اکنون درکارگاه ھا» یپروژه ا« موسوم به یقراردادھا

 Contrat Première Embauche (CPE)ن قرارداد کار ي اولین قراردادھا در راستايا.  استی و خدماتیديتول

ان و کارگران جوان از دستور کار يع دانش آموزان، دانشجوي با تظاھرات وس٢٠٠۶ شده اند که در سال ساخته

 ی موقت و بیجاد شغل ھاي این قراردادھا، بازگذاشتن دست کارفرماھا براي ایھدف اساس. دولت وقت خارج شد

است بدون آنکه اخراج » یروژه ا پیقراردادھا«ر نام ي موقت زی کردن قراردادھایق مخفيثبات کردن کار از طر

 contrat یماني پی و قراردادھاCDD موقت یقراردادھا.  داشته باشدی کارفرما خرجین کارکنان برايا

d’intérimی قانون کار و قراردادھاۀات آنھا از حوزي محتوتغيير. ه در امان نمانده اندين اصالحيز از تعرض اي ن 

  .  موارد مؤسسات قرارداده شده استی و در برخیفه ا حریار شاخه ھاي خارج و در اختیجمع

 در سطح ی و شاخه ای جمعی قراردادھاتغييرد، امکان ي ثابت وارد آی که قرار است بر قراردادھایگري دۀضرب

 را بر فراز سر یر داموکلسيدن به آنھا، شمشيت بخشي خواھد با اولوین بار قانونگذار مي است که ایکارگاھ

ن قراردادھا تا بدان حد است که يمؤثر بودن ا. رديد تا ھر وقت کارفرما اراده کرد آن را به کارگکارگران قراردھ

 یل موجھي، دلیلي تحمین قراردادھاي با ایبه عالوه مخالفت فرد.  نداردیج اثريت با آنھا ھي اکثریکايمخالفت سند

نھا ي خودشان با اۀ امضا شدیدادھاق قراري است که به علت عدم تطبی اخراج کارکنانیبرا) یل خصوصيدال(

  . کنندیاعتراض م

 یکايرغم مخالفت سندي عل-  در دست کارفرما ھا ی برنده اۀ چون حربیبا قراردادن ھمه پرس» یالخمر« قانون 

 ھمه یورشير حقوق کارگران و کارمندان، ي کار، مزد و سای دست بردن در ساعات کار، روزھای برا- ت ياکثر

 ی به دست آوردن آرایک براي دموکراتۀليک وسي به عنوان یھمه پرس.  کار سازمان داده استیاينه ديجانبه را عل

ندگان کار ياما سوژه ھا و سؤاالت مورد پرسش توسط نما.  شودیکاھا به کار گرفته ميت گاه به گاه توسط سندياکثر

م ي شود که تصمیان آورده ميآنھا به مو پس از بحث و گفتگو و با در نطر گرفتن منافع کارگران و با توافق خود 

 با شانتاژ یژه وقتي به ویک ھمه پرسيد توجه داشت که در يبا.  در دستور قراردادن شان گرفته شودی براینھائ

 قدرتمند یکايک سندي یرويف تر از ني تک تک کارگران به مراتب ضعیروي کار و اخراج ھمراه باشد، نیليتعط

 مؤسسه و یدن به قراردادھايت بخشيبا اولو. دانش و توان برخورد با کارفرما را داردت است که ي اکثرۀبا پشتوان

 آنھا دارد ی برایشتري که منافع بی مرزھائتعيين یان براي دست کارفرما- ر و نا مشخص ي  متغی با مرزھا-گروه 

، گروه و شاخه در ک مؤسسهي توسط ی دست جمعیات در قواعد و قراردادھاتغييردر گذشته . بازتر گشته است

ن قاعده به ھم خواھد خورد و شمول و ياما امروز ا.  شدی به نفع کارگران تمام متغيير ممکن بود که مفاد مورد یحال

ان به ير فشار کارفرماي زی اقتصادی واحدھا و گروه ھایق توافق ھاي از طری جمعیت قانون کار و قراردادھاياولو

ت ي اولوی از توافقات شاخه و جمعیاريک واحد مفروض بر بسيافق در تو. ضررکارگران از دست خواھد رفت
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 در CFDT وFOژه يکاھا به ويکه سند" یازيامت. "ن واحد باشدين توافق به ضرر کارگران اي اگر ایافته حتي

 و ی زمانبندتعيين در مورد ی و خدماتیدي تولیت شاخه ھايرند، حفط صالحي توانستند از دولت بگیمذاکرات جار

ً با توافق با تشکلی مؤسسه ایکارفرما.  استی موقت و پروژه ایتم و تعداد قراردادھاير % ٣٠" که مثالی، صرفا

 یت با توسل به ھمه پرسي در صورت مخالفت تشکل حائز اکثری تواند حتی کارگران آن واحد را داراست میآرا

 یتا به امروز، در بنگاه ھائ. کا را دور بزندي سندبين ترتيش ببرد و بديش را به پي کار را بھم بزند و نظر خوۀقاعد

 توافق ی قرارھاۀي مذاکرات و توافقات بر پاۀکشنبه، ھمير از توافقات کار ي نفر ھستند، غ١١که کارکنان آن کمتر از 

م با کارگران و ي مستقۀ نفر مذاکر٢٠ کمتر از ی در بنگاھھایاما امروز حت.  شدندی مربوطه بسته مۀشده در شاخ

 ۀباني و عوامفریکائيموضع ضد سند. ار کارفرما قرارگرفته استي انحصاراً در اختیرجوع به ھمه پرس

  .  استی محلی بر توافق ھایت قانون کلي و اولوی جمعیدر برھم زدن سلسله مراتب توافق ھا» یالخمر«قانون

 کارگران وارد مذاکره و توافق راجع ا چند نفر ازيک يده که با ي نفر، کارفرما مجاز گرد٢٠ کمتر از یدر واحد ھا

 که یريون حقوق بگيلي م۶ک به ينزد. کا باشنديا عضو سندينده يط کار گردد، بدون آنکه آنھا نماي از شرایاريبه بس

ن مذاکرات ي نفر ا۵٠ تا ٢٠ن ي بیدر بنگاھھا.  گردندین قرارھا مي کنند مشمول ای کوچک کار مین واحدھايدر ا

کاھا يت در سنديزان عضوي میبه طور کل. ابديکاھا انجام ي سندی کارگران بدون نظارت و تصدۀدني تواند با نمایم

 ۀندي کوچک نمایواحدھا% ٩٢ژه که در يف است به وي ضعی اروپائی از کشورھایاريدر فرانسه نسبت به بس

 که بخواھد ارزش ی در مذاکرات و توافقات جاری مرکزیکاھاي سندیاما حضور و ھمراھ.  وجود نداردیکائيسند

 دفاع از منافع کل ی است که برایکوئي نۀکا ھستند، سنت و قاعدي که فاقد سندی داشته باشد، در مؤسساتیقضائ

ان ي مذاکره با کارفرمای الزم برایکارگران منفرد و فاقد اطالعات و آموزشھا.  استیاريت بسيکارگران حائز اھم

 از یکيبات به ين ترتيه با حذف اياصالح. ستندياع مطلوب از منافعشان نکه از ھر لحاظ مجھزتر ھستند، قادر به دف

  .   عمل پوشانده استۀه در فرانسه جامي اربابان سرمایمي قدیآرزوھا

ً در اختی حقوقی از قراردادھای برخۀاردنانس، مذاکره در بار ار مؤسسات ي مثل پاداش سنوات خدمت را تماما

 شود و دولت ین جا ختم نمين قرارھا به ھمي اۀدامن.  باشدین واحدھا مي اۀاندازن صرف نظر از يقرارداده است و ا

  .ل کندي آنھا را تسھیاجرا» فرمان«قول داده که با 

 کارکنان به ی کار و زندگی برای تواند عوارض نامطلوبی می و شاخه ایت توافقات مؤسسه بر توافقات جمعياولو

 ی از زندگی توان به مواردیذکر شد، م...  در مورد مزد و ساعات کار و  که در باالیعالوه بر مسائل. بار آورد

خ آن را به کارکنان ابالغ يالت ساالنه، تاري ماه قبل از تعط٣د يمثالً کارفرما با.  ھم اشاره کردیلي و فامیخصوص

 ھفته ٢ کارفرما به ین مھلت برايه، اياما در اصالح.  رسدیکماه مين مھلت به ي اید و درصورت توافق شاخه اينما

 ساعت ٣۵ش ساعات کار از ين مسأله در مورد افزايھم.  باشدید نظر مي ھم قابل تجدیده است و توافق شاخه ايرس

 کيکش ميرژ در راستا نيھم در . ابالغ آن به کارکنان اعالم نشده استی برای ساعت است که مھلت قابل قبول۴٨تا 

 زمان "اصطالح آن یجا به و شده حذف کيکش شروع خيتار از یرسان اطالع یبرا روزه ١۵ مھلت یاجبار یھا

 یا رفت و آمد ھايالت و ي تعطی سازماندھی برای توان تصور کرد که چه مشکالتیم. است شده گذاشته» معقول

 کارکنان ی ھایالت و مرخصيتم تعطيش خواھد آمد، چرا که فقط منافع کارفرما و کارگاه است که ري پیليفام

 اش ید کار آزاد و استفاده از حقوق مرخصيھر زمان اقتضا کند، کارگر و کارمند را از ق.  کندی متعيين را مؤسسه

  .  بخشدیرا تحقق م
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 و ی اجتماعۀتيک نھاد به نام کمي نفر در ۵٠شتر از ي بیدر واحدھا» IRP« کارکنان یندگي نمایادغام نھادھا

و » CHSCT«ط کار يت شراي بھداشت و امنۀتيو کم» CE« مؤسسه ۀتيبا حذف و ادغام کم» CSE «یاقتصاد

 یندگي نماینھادھا. کاھا را فراھم آورده استي است که موجب ھراس سندیگريندگان، اقدام ديا نمايکا و ي سندۀتيکم

 روابط کارکنان با یم و سازماندھي تنظۀفيک با کارگران، وظيش نزدي کم و بیف مختلف با ارتباطيم وظايبا تقس

کاھا و دور يف نقش سنديک نھاد، خطر تضعيحذف و ادغام آنھا در . ط کار را برعھده دارنديما و بھبود شراکارفر

ت ي بھداشت و امنۀتيکم«حذف . شتر آنھا را داردي کردن بیزه و حرفه ايه و بوروکراتي پایکردن آنھا از واحدھا

 و ی روانی کار و فشارھاۀنديتم فزاي ازریناش ھا و تصادفات یش روز افزون ناامنيبا توجه به افزا» ط کاريشرا

 یماريب( out-burn ۀدي و رشد پدی خودکشی مؤسسات بزرگ که در آمارھای به کادرھای به کارگران و حتیجسم

 عمل آن ۀ کند، بلکه حوزین خطرات نمي به کم کردن ایم، نه تنھا کمکيني بی م)کار تمير و فشار و یخستگ از یناش

ن اقدامات گام ينند، در اي بیط کار را مي کردن شرای که خواب ژاپنیه داران فرانسويسرما. دي نمایز محدود ميرا ن

 در واقع ی و کارفرمائی کارگریکاھايندگان سندي با نمایمذاکرات جار.  کنندی بلند به سمت آن را جستجو میھا

ن حال ي نگھدارد و در عی اردنانس را مخفی داشت مضمون واقعی سعیدولت با دودوزه باز. ش نبودي بیته ايفرمال

 و ١٢ ی چپ روزھایروھاي و نی کارگریکاھاين رو سندياز ا.  داد یکاھا ادامه مي خود با سندۀظاھراً به مشاور

  .  ه ھا اعالم کرده اندين اصالحيه اي اعتراض و تظاھرات علی سپتامبر را برا٢٣

 - »flexibilité«ا يو » ريزدودن مقررات دست و پا گ« اصالحات قانون کار که تحت عنوان یجھت عموم

 یشتر اعالم ميب» اشتغال«جاد ي شود و ھدف بالفاصله اش را ایان ميب - )ش قدرت تطابقي و افزایسھولت بخش(

 دھد در یم مقررات کار است که اجازه مي و تنظیان در سازماندھيقت باز گذاشتن دست کارفرمايدارد، در حق

، اخراج و پرداخت غرامت، قراردادکار، نقش ی کار، استراحت و مرخصی چون ساعات کار، روزھایموارد

 و نفوذ کارگران یريم گيشتر گردد و قدرت تصميار کارفرما بيقدرت و اخت...  داخل مؤسسه و ی دموکراسکا ويسند

ن راه يشتر آن است و در ايش ھرچه بيه دار، کسب سود و افزاي سرمای اصلۀمشغل. ندگان آنھا محدودتر شوديو نما

، ی اجتماعتأمين، رفاه و یت کاري اشتغال، امنۀلمسأ.  کندی گذارد استفاده میارش مي که دولت در اختیلياز تمام وسا

ه از ارزش ي است که مدام سھم سرمایه دارين در ذات و منطق سرمايا. ستي او نۀدغدغ...  کار ویثبات قراردادھا

 چون ی جانبینه ھاي کار، مزد، ھزیساعت کار، روزھا. ش دھدي را افزای ارزش اضافیعنيجاد شده توسط کار، يا

 آنھا و ی کردن رویه دار با بازي ھستند که سرمایپارامترھائ...  و ی اجتماعیمه ھاي، اخراج و بپرداخت غرامت

، فشار یکاري با گسترش بیه داري سرمای ادواریبحران ھا.  بردیه را باال ميل آنھا، سود سرمايا تقليش يافزا

 ی در پشت سرشان نباشد میاسي و سیکائي کند که اگر قدرت متشکل سندی را بر دوش کارگران وارد میمضاعف

 کارگران فرانسه که در مدت سه دھه یت امروزين است وضعيچن. ديل نماي را به آنھا تحمی ھائینيتواند عقب نش

 و بحران ین المللي بیه داري فرانسه و فشار اروپا و سرمایه داري سرمایبرالي نولیاست ھايگسترش امواج س

ع و ي وسی ھایکاري را به صورت بیادي زینه ھاي بر ھمه جا افکنده، ھز شومش راۀي سا٢٠٠٨ که از سال یقيعم

ن ي مکرون آخریه ھايو اصالح» یالخمر«قانون کار .  سال ھا مبارزه متحمل شده اندیاز دست دادن دستاوردھا

بحران  فرانسه از یه دارين درست قبل از خروج لرزان سرمايو ا. ن طبقه وارد آمده استيکر اي است که بر پیريت

کارگران و زحمتکشان در  از یھر نسل.  حقوق از دست رفته ادامه داردیري بازپس گیمبارزه برا. رش استياخ

ت يازات به دست آمده را تثبيرند، چگونه متشکل شده و امتي گیاد ميشان يط زندگي بھبود شرایضمن مبارزه برا

روشن .  نائل آمده تا بتوانند گام به گام به جلو بروندشانين دشمن طبقاتيشان و ھمچنيروھايبه شناخت خود و ن. کنند
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، ی دائمۀاما مبارز.  رودین نمي از بی پا برجاست، استثمار و ستم طبقاتیه داري سرمای که نظام طبقاتیاست تا زمان

ت ي وضعی تواند تا اندازه ای دھد و در باال بدان اشاره شد، می به ما نشان میخ جنبش کارگريھمان طور که تار

ت خود و جامعه و تحول آن و ي کارگر از وضعۀ طبقین مبارزات با آگاھي کارگران را بھبود ببخشد و اگر ایاقتصاد

 بھبود ینه را نه تنھا براي تواند زمی جامعه در جھت محو استثمار ھمراه باشد، می دگرگونی روشن برایچشم انداز

 ی کارگران برایخيت تالش تاريز فراھم سازد و در نھاي آنان نۀ گسترش مبارزی وضع کارگران، بلکه براینسب

  .ت کندي را تقوی و نظام کاِر مزدیه داريبرانداختن سرما

  

  پانوشت ھا

) ١ (décret -  است قانون مانند حکمش و شود یم صادر هيمجر یقوا توسط که اجراست قابل یدستور و فرمان .

 با جمھور سيرئ. باشد یفرد اي و یعموم یحقوق فرمان ندتوا یم که کند یم تعيين فرمان ۀکنند صادر را شمولش

  .باشند فرمان نيا ۀصادرکنند و امضا توانند یم مربوطه، رانيوز توافق با ريوز نخست اي و رانيوز یشورا توافق

  

 أتيھ بيتصو با ريوز نخست که دھد یم اجازه -١٩۵٨ ۀمصوب فرانسه یاساس قانون ۴٩ اصل از ٣ ۀتبصر) ٢(

 کند ارائه مجلس به قانون صورت به کند، اجرا است ليما که را یطرح ،یليتعج اي یاضطرار مواقع در رانيوز

 بيتصو و ارائه صورت در دولت سقوط و ضاحياست سکير رشيپذ با و تشيمسؤول به تعھد با یرأ اخذ بدون

  . بگذارد اجرا به را نظرش مورد طرح فرمان، قيطر از تواند یم دولت ضاح،ياست رد از پس – مجلس تياکثر

  

 کوتاه منظور به تواند یم دولت که است یقانون یدستورالعمل اردنانس فرانسه، یاساس قانون ٣٨ اصل طبق بر) ٣(

 دولت له،يوس نيا از استفاده یبرا اما بحث، بدون بگذارد اجرا به را یقانون طرح کي بيتصو یعاد انيجر کردن

ً  ديبا  و مضمون و یبند زمان که. رديبگ اجازه مجلس از» loi d'habilitation  «نام به یقانون کادر در مقدمتا

 .گردد یم تعيين مجلس توسط آن بيتصو زمان نيھمچن و آن عمل ۀحوز

  

 وستيپ

 کوشش جنبش ۀ کارگران فرانسه، عمدۀ ده ھا سال مبارزیه داران به دستاوردھاي سرماۀورش ھمه جانبيدر مقابل 

 یکاھاي سندیشنھادھايدر مقابل پ. ن دستاوردھا خالصه شده استي، در دفاع از ایر کارگیکاه ھاي و سندیکارگر

شنھادھا و مطالبات کارگران را از ي از پیر خالصه اي اصالحات در قانون کار، ما در زی و دولت برایکارفرمائ

  .مي آوری  مSUD-Solidaire یکايزبان سند

 ینسبت به قرارھا و مفاد مندرج در قانون کار در قانون اساس یريم گي ثبت احترام به اصل سلسله مراتب تصم-*

 نسبت به قرارداد مؤسسه ین سلسله مراتب، قرارداد فرديدر ا .ھا  از تعرضات کارفرماھا و دولتیري جلوگیبرا

 یعني[ توانند مرجح باشند ی و قانون نمی و قرارداد دسته جمعی نسبت به قرارداد شاخه ای، قرارداد مؤسسه ایا

چ يھ]. ی و بعد قرارداد مؤسسه و در آخر قرارداد فردی و شاخه ای دسته جمعینخست قانون کار، بعد قراردادھا

ن امر يا.  کندی را به ضرر کارکنان نفیب و به اجرا بگذارد که قرار نھاد باالئي را تصوی تواند قراری نمینينھاد پائ

  .ران باشدابد که قرار به نفع کارگي تواند انجام ی میدر صورت

  . باشدیکسان جاري کارگران به ۀ ھمی مؤسسات و براۀد در ھمي واحد است و بایتي قانون کار کل-*
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 کم کردن مھلت ی برای جزائی و دادگاه ھاprud’hommes حل اختالف ی به دادگاه ھای اختصاص امکانات کاف-*

  .ی جزائی دادگاه ھایک سال برايف و  حل اختالی دادگاه ھای ماه برا۶ حداکثر -ات کارگراني به شکایدگيرس

 - یا سنوات خدمتي مؤسسه و ۀر موجه، صرف نظر از اندازي غی اخراج ھایکسان براي ی پرداخت خسارت مال-*

  . کار دارندۀ سال سابق٢ که کمتر از ینفر و کارگران١١ مؤسسات کمتر از یلغو استثنائات برا

 ماه بعد از اتمام ۶ به -ی قرار کنون–ک ماه يمان از يران بعد از زات در مقابل اخراج کارگيد دوران حماي  تمد-*

  ماني زایمرخص

 موقت در مؤسسات ی کارھای موقت، حتی قراردادھاۀر ثابت به ھمي غی کارھایم پرداخت خسارت براي تعم-*

  . شودیمپرداخت ن...  و ی، دانشجوئی، کمکی، پروژه ای فصلین خسارت به قراردادھاي ھم اکنون ا– یدولت

  داري ناپای کارھای برای دو برابر کردن خسارت پرداخت-*

   ماه١٢ موقت به ی قراردادھای حداکثر براۀد دوري تحد-*

   ساعت بدون کم کردن مزد٣٢ تا ین آوردن ساعات کار ھفتگي پائ-*

  کشنبهيل در ھفته با حفظ ي روز تعط٢ ی برقرار-*

  یه در مواقع ضرورکشنبي کار ی برایحقوق اضاف% ١٠٠ پرداخت -*

  .  مجوز استیکشنبه در آن داراي که کار ی بخشھائی برایليکشنبه تعطي ٢ ی برقرار-*

 ساعت در ھفته به ۴٠ و یليکشنبه و تعطي یساعت در شب و روزھا٧ ساعت کار در روز و٨ حداکثر ی برقرار-*

   مجوزی دارایر از موارد استثنائيغ

  . برابر است٢ شود و مزد آن یبانه محسوب م صبح، کار ش٨ تا ٢٠ن ساعاتي کار ب-*

  ک ھفتهيشتر از يساعات کار بتغيير و ی منع مقاطعه کار-*

  . شودی می تلقی انجام شود، کار اضافی که افزون بر ساعات قانونی تمام کارھائ-*

 و یر ساعت اضافه کا۴ یمزد برا% ٢۵ش ي تمام مؤسسات، افزای برای کار اضافۀم محاسبيک رژي یبرقرار-*

   انجام شدهی ساعات اضافی به ازا یشتر درھفته و امکان استفاده از مرخصي ساعات بیبرا% ۵٠

 که ی کارگرانیبرا]  مدارسیالت عموميتعط[ه و اوت ي ژوئیانه در ماه ھاي سالی ھفته مرخص۴ استفاده از -*

  .ل ھستنديما

 و ی ساعت اضافه کار۴ یمزد برا% ٢۵ش ي مؤسسات، افزا تمامی برای کار اضافۀم محاسبيک رژي یبرقرار-*

   انجام شدهی ساعات اضافی به ازایشتر در ھفته و امکان استفاده از مرخصي ساعات بیبرا% ۵٠

  .ابدي یمار اختصاص مي فرزندان بی که قانوناً به نگھداری روز۵ تا ٣ ی پرداخت مزد برا-*

   پدرانی ماه برا٢ان و  مادری ماه برا۶مان تا ي زاید مرخصي تمد-*

 که قانونا به لحاظ مزد مانند کارگران یکارگران خارج [détaché » ر وابستهيکارگران غ« رھا کردن ترم -*

و ] ره تابع مقررات کشور منشأ ھستندي و غی اجتماعتأمين ی برای اجتماعی اند اما از نظر پرداخت ھایفرانسو

  .ن اگر در کشور خودشان کمتر استزبايپرداخت مزد، معادِل کارگراِن کشور م

د ي بایمانين مؤسسات پيد باشد و کارگران اي مرحله ممنوع با٢شتر از يمانکار تا بي کار به مؤسسات پی  واگذار-*

  .رنديندگان کارکنان شرکت مادر قرار بگي نمایر پوشش دفاعيز

 ھستند، به منظور آموزش یندگينما که فاقد نھاد ی کارگران مؤسساتی ساالنه برای ساعت مرخص٢۴ اختصاص -*

   مربوطهۀژه خارج از مؤسسيک نھاد ويحقوق کار و کارگر در 
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  ن داده ھاي تمام کارگران به ای مؤسسات به منظور دسترسی قرارھا و توافق ھایک بانک داده ھا برايجاد ي ا-*

   ھا به سر کار سابقشانیاج آنھا به اثبات نرسد و بازگشت اخری برایل اقتصادي که دالی لغو اخراج ھائ-*

ق ي از طری استخدام مجدد کارگران اخراجی برایطرح[plan social » یطرح اجتماع«ک ي ی برقراری تسر-*

ا ي نفر ١٠ که اخراج ی نفر در ھر جائ۵٠ کمتر از یدر واحدھا] رهي کار، آموزش و غیکمک در روند جستجو

  . ماه مطرح شود۶ ی زمانۀشتر در دوريب

 که به ی ادغام مجدد کارگرانینه ھاي ھزتأمين یان براي کارفرماۀنيبه ھز»  ضمانتیصندوق مل«ک ي جادي ا- *

 . اخراج شده اندیل اقتصاديدال

 ١٣٩۶ ]سنبله[وري شھر١٢

 


