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اصالح قانون کار در مکزيک و مخالفت با آن
ھاله صفرزاده
در آخرين ماه ھای زمامداری دولت کالدرون ،با آغاز ماه اکتبر مجلس سنای مکزيک بررسی اصالحات
قانون کار مکزيک را شروع کرد .تعدادی از جوانان معترض و اعضای اتحاديه ھا با بستن در مجلس سنا
تالش کردند که از اين امر جلوگيری کنند .در دوم اکتبر ده ھا ھزار نفر در مرکز شھر عليه اين اقدام
راھپيمايی کردند .در  11اکتبر بسياری از اعضای اتحاديه ھای کارگری در خارج از سنا گرد ھم آمدند و
اعتراض خود را نسبت به اين اصالحات نشان دادند .پيش تر نيز کارگران کارخانه بزرگ نيسان در
مولرو کار را متوقف و شاھراه اصلی شھر را مسدود کرده و به اين ترتيب مخالفت خود را با اصالح
قانون کار مطرح کردند .اعتراضات بسياری از اين دست عليه اصالحات قانون کار در مکزيک صورت
گرفته است.
پيشنھاد برای تغيير قانون کار توسط حزب اقدام ملی در سال  ٢٠٠٠ارائه شد .اين پيش نويس که مطابق
با سياست ھای ديکته شده ي بانک جھانی تدوين شده  ،به حدی ارتجاعی بود که حتی برخی کارفرمايان
ليبرال نيز با آن مخالف بودند.
اين اصالحات بر زندگي تمام کارگران اعم از كارگران شرکت ھای خصوصی ،فدرال ،ايالتی ،شھری و
کارکنان فدرال منطقه تاثير می گذارد .کاھش دستمزدھا و افزايش ساعات کار از مھمترين تغييراتی است
که در اين قانون در نظر گرفته شده است که منجر به مھاجرت بيشتر کارگران خواھد شد .مطابق اين
قانون کارگران بايد با دستمزد ساعتی کمتر از  ٧.٥پزو )دستمزد فعلی( زندگی کنند .يعنی با کمتر از ٦٠
سنت .در مقابل ،سود اين اصالحات را که به منظور تشويق سرمايه گذاری انجام می شود ،شرکت ھای
امريکايی مانند فورد ،والمارت ،کيمبرلی کالرک و ديگران می برند که در حال حاضر نقش محوری در
اقتصاد مکزيک دارند.
مانوئل فوئنتس مونيز ،وکيل مکزيکی که اغلب مشاوره ھايي در زمينه مسايل كار به اتحاديه ھای کارگری
مستقل و کارگران مي دھد ،معتقد است تصويب اين قانون فقر بيشتر را براي عموم مردم به ارمغان مي
آورد .وی داليل زير را برای مخالفت با تصويب اصالحات قانون کار چنين عنوان کرده است:
-

زيرا به بھانه افزايش بھره وری و سود شرکت ،امنيت شغلی فدا مي شود.
به جای ايجاد اشتغال ،نيروی کار را ارزان مي كند و ساعات کار را افزايش می دھد.
شرط تداوم اشتغال را باال رفتن بھره وری فردي قرار مي دھد.
ھر گونه قراردادی را منوط به تداوم کار شرکت و يا موسسه اقتصادی می داند .در حقيقت حق اخراج
را برای تمامی کارفرمايان به رسميت می شناسد.

-

-

-

-

در اين قانون قراردادھای موقت و پرداخت در برابر کار معين به رسميت شناخته می شود)يعنی
دستمزد منعطف( و حتا در موارد تداوم کار اين حق را به کارفرمايان می دھد که قرارداد را لغو کنند.
اين قانون قراردادھای سفيد امضا را در زمان استخدام ،به رسميت می شناسد.
اجازه استخدام ساعتي و پرداخت دستمزد را بدون مزايا و حق تخصص مي دھد.
شرکت ھای پيمانکاری دست دوم را به رسميت می شناسد و پس از برکناری آن شرکت ،قرارداد
پيمانکاری نيز ملغی می گردد و شرکت اصلی ھيچ گونه تعھدی در قبال کارگران ندارد.
اجازه اخراج خودسرانه کارگر را به کارفرما می دھد.
ھمه انواع حمايت ھاي قانوني را برای حفاظت از کارگران خانگی حذف مي كند.
مجازات کارفرمايانی را حذف مي كند كه اخراج كارگر را به شكل كتبي اعالم نمي كنند.
قدرت بيشتری به مقامات وزارت کار براي تصميم گيری در مورد دادن مجوز ثبت اتحاديه مي دھد.
اجازه می دھد تا کارفرمايان تعيين كنند كه آيا اعتصاب شكل بگيرد يا نه.
اجازه می دھد تا در تعريف اتحاديه کارفرمايان دخالت داشته باشند و ايجاد اتحاديه ھای سفيد شرکتي و
ھمچنين " اتحاديه دولتي را تسھيل مي كند.
اجازه می دھد به قيمت افزايش حوادث در محل کار ،بھره وری افزايش يابد و به طور موثر از
مجازات کارفرمايانی جلوگيری می کند که با سھل انگاری و غفلت به سالمتي و زندگی کارگران در
محل کار آسيب می زنند.
اين قانون انتخاب نمايندگان با رای مخفی کارگران در محل کار را حذف کرده است.
دراين پيش نويس مجازاتی برای سوءاستفاده ی جنسی از کارگران زن در محيط کار در نظر گرفته
نشده است.
دراين قانون آمده است در صورت تاخير در پرداخت دستمزدھا به مدت  ١۵ماه ،تنھا دو درصد به
کارگران بھره تعلق گيرد ،در حالی که در حال حاضر بانکھا از کارگران برای وام ھايشان ٢٧درصد
سود دريافت می کنند.
اين قانون ناقض حقوق بين المللی مانند کنوانسيون آمريکايی حقوق بشر ،ميثاق بين المللی حقوق مدنی
سياسی و حقوق بشر ،ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی ،پروتکل الحاقی به
کنوانسيون آمريکايی حقوق بشر "پروتکل سان سالوادور" و پيمان نامه ھای  ٨٧و ٩٨سازمان بين
المللی کار ) (ILOدر "آزادی انجمن" است.

اتحاديه ھای کارگری مکزيک به داليل کامال متفاوت مخالف اصالح قانون کارھستند.
به ندرت اتفاق می افتد که ھم اتحاديه ھای دولتی و ھم اتحاديه ھای مستقل مکزيک در مورد چيزی توافق
داشته باشند .اما ھر دو گروه اتحاديه ھا با اصالحات قانون کار مکزيک مخالفند ھر چند که داليل آن ھا
بسيار متفاوت است .ھم چنين جناح چپ قانون گذاران نيز با آن مخالف ھستند.
در مکزيک ،دو نوع اتحاديه وجود دارد .يک گروه اتحاديه ھايی ھستند که توسط دولت و کارفرمايان و
حمايت ھای مالی آنان تشکيل شده اند و گروه ديگر اتحاديه ھای کارگری مستقل ھستند که برای تشکيل و
ادامه ی کارشان با مقامات دولتی ،کارفرمايان و نيروھای سرکوبگر نظامی وانتظامی و باندھای
گانگستری در چالش مدام ھستند.

برخی از اتحاديه ھا مخالف اصالحات قانون کار ھستند به اين دليل که اجرای آن را تقريبا غير ممکن می
دانند .برخی از مخالفت ھا از اين جھت است که قانون کار جديد تشکيل اتحاديه ھای مستقل و يا واقعی را
به رسميت نمی شناسد و ھمچنين حق اعتصاب را برای کارگران لحاظ نمی کند ،در حالی که ھمراه با آن،
محدوديت  ۴۴ساعت کار در ھفته را لغو کرده و درعوض انعقاد قراردادھای پيمانکاری ،قراردادھای
موقت و کار پاره وقت را تاييد می کند.
برخی اتحاديه ھای دولتی از آن جھت با اين اصالحات مخالفند که کمک دولتی به اين اتحاديه ھا لغو شده
است .از آنجا که اين اتحاديه ھا وابسته به اين کمک ھا ھستند از ادامه ی کار باز می مانند .در واقع می
توان گفت اين اتحاديه ھا ،سھم خود را از استثمار می طلبند ،سھمی که با تصويب قانون کار جديد به
خطر می افتد .ريشه اين اصالحات پيشنھادی به دھه ی  ١٩٨٠ميالدی بر می گردد که کارفرمايان
مکزيکی برای حذف اتحاديه ھای مستقل طرحی را ارائه دادند.
در اين طرح کارگران برای تشکيل اتحاديه مستقل خودشان بايد فرمی را تھيه کرده و آن را به ھيات سه
جانبه ای متشکل از کارفرما ،اتحاديه رسمی و دولت ارائه دھند .ھمچنين اسامی کسانی که می خواھند
کانديدا شوند بايد به تاييد اين ھيات برسد .به اين ترتيب اسامی کسانی که برای سازماندھی اتحاديه ھای
کارگری مستقل از دولت تالش می کنند به سادگی در ليست سياه کارفرمايان قرار می گيرد.
ھمه چھل و شش اتحاديه رسمی )از جمله کنگره کار ) ،(CTکنفدراسيون کارگران مکزيک )،(CTM
فدراسيون اتحاديه ھای کارگران در خدمت دولت ) ،(FSTSEاتحاديه معلمان ) ،(SNTE ELو
ديگرفدراسيون ھا و اتحاديه ھای رسمی عمال با اين اصالحات مخالفند و بيانيه ای در مخالفت با آن امضا
کرده اند.
اتحاديه ملی کارگران تامين اجتماعی ) ،(SNTSSبه شدت بر حق اعتصاب و تعامل در چانه زنی جمعی
اصرار دارد که در اصالحيه جديد اين حقوق کارگران حذف شده است .انگيزه واقعی مخالفت برخی از
اتحاديه ھای رسمی از جمله اتحاديه کارگران نفت مکزيک ) (STPRMممکن است ترس آنان در مورد
شفاف سازی حساب ھای مالی شان باشد .زيرا روشن خواھد شد که ميليون ھا دالر از قراردادھا و بودجه
ديگر دولتی و ھمچنين سھمی از ھزينه ھای انتخاباتی نامزدھا در انتخابات مختلف را دريافت کرده اند .ھر
چند ،کارلوس رومرو ِد شمس ،رئيس اتحاديه نفت ،نماينده اين حزب در مجلس است.
رويکرد اصلی اين دسته از اتحاديه ھا در مخالفت با تصويب اين اليحه ،از طريق البی با قانون گذاران
است.
اتحاديه ملی کارگران ) ،(UNTکه از چند اتحاديه ی مستقل تشکيل شده است نيز تمام اصالحات
پيشنھادی را به شدت محکوم کرده است .آنان فراخوانی برای تظاھرات و تحصن در جلوی ساختمان
مجلس داده اند .اورزكو مارتينز بنديکت ،از مسوولين جبھه کار ) (FATبه عنوان يکی از رھبران اين
اتحاد ،توضيح داد که اين اليحه با در نظر گرفتن دستمزد منعطف و تعطيلی اتحاديه ھای مستقل و
دموکراتيک مخاطرات زيادی را برای زندگی و دستمزد کارگران به ارمغان خواھد آورد.

کنگره حزب انقالب دموکراتيک ) ،(PRDحزب کارگران ) ،(PTو جنبش شھروندان ) (MCنيزاين
اليحه را به شدت حافظ منافع کارفرمايان می دانند.
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور ،نامزد چپ گرای ناموفق در انتخابات اخير نيز مخالف اين اليحه است .او
در مصاحبه ای اعالم کرده است که "در حال حاضر آن ھا می خواھند حداقل دستمزد را از  ۶٠پزو
)حدود پنج دالر آمريکا( برای ھشت ساعت کار به  ٣٠پزو برسانند .نمايندگان و سناتورھايی که مخالف
اين طرح ھستد عنوان کرده اند که ابتکار رييس جمھور برای تصويب اين طرح در تضاد با ماده ی ١٢٣
قانون اساسی است  .آن ھا تصويب اين قانون را حمله به حقوق کارگران و مداخله در امور داخلی اتحاديه
ھا می دانند.
ھمانند داخل مکزيک  ،در کشورھای ھم پيمانش در نفتا )امريکا و کانادا( ،نيز ھم کارگران ،ھم اتحاديه
ھای رسمی و ھم برخی از قانون گذاران با اين اصالحات مخالف ھستند .البته ھر کدام نيز داليل خاص
خود را دارند و به شيوه ھای خود با ھمپيمانانشان در داخل مکزيک ھمراھی می کنند .اين اتحاديه ھا و
ھمچنين سازمان ھای بين المللی کارگری استدالل می کنند که اين اصالحات نقض کنوانسيون ھای اساسی
سازمان بين المللی کار ) (ILOاست که به شکل نامطلوبی بر حقوق کارگران و چانه زنی جمعی تاثير
می گذارد .در يک کنفرانس مطبوعاتی نمايندگانی از اتحاديه ھای کارگری مکزيک  ،کانادا و امريکا
مخالفت خود را با اين تغييرات اعالم و نگرانی ھای خود را در تضييع حقوق کارگران مکزيک طی نامه
ھا و بيانيه ھايی به نمايندگان و ديگر مراکز قانونی در کانادا و امريکا اعالم کرده اند.
در اعالميه ای که تعدادی از اتحاديه ھای کارگری مکزيک ،کانادا و امريکا امضا کرده اند ،چنين آمده
است:
"...اگرچه بحران جھانی توسط نيروی کار ايجاد نشده  ،اما آن را به عنوان بھانه ای برای نقض گسترده
حقوق کارگران در سراسر جھان مورد استفاده قرار داده اند .در مکزيک ،اياالت متحده و کانادا ،نقض
آزادی تشکل و چانه زنی جمعی را تشديد کرده و بحران مالی بھانه ای شده برای كاھش دستمزدھا ،مزايا
و شرايط کار و با کاستن از خدمات تامين اجتماعی و خدمات عمومی ،به دست آوردھای کارگران دست
اندازی می کند...
در مکزيک ،نيروھای سرکوبگر ،شرکت ھا و کمپانی ھای بزرگ سرمايه دار وھمچنين سطوح مختلف
دولتی ھماھنگ با ھم ،با استفاده از خشونت ،ارعابو ضرب و شتم کارگران مانع از ايجاد تشکل ھای
مستقل کارگران شده اند...
ما کمپينی عليه اين اقدامات بوجود آورده ايم ،اقداماتی نظير سرقت ،آدم ربايی ،تبعيد ،حبس و قتل اعضای
اتحاديه ي کارگری مستقل و خشونت رسمی و ھمچنين اصالح قانون کار که استثمار فوق العاده ی
کارگران مکزيکی را سبب خواھد شد"...

و در ادامه ي اين اعالميه به مواردی که قانون کار جديد اشاره شده که به زيان کارگران مکزيک است و
در خاتمه نيزبار ديگر مخالفت خود را با تالش ھای نئوليبرالی برای اصالح قانون کارمکزيک اعالم کرده
اند.
کارگران مکزيک در پنج سال گذشته با تالش ھای خود موفق شده اند که تصويب قانون کار اصالحی
مکزيک را به تعويق بياندازند .ھر چند دولت جديد که در چند ماه آينده قدرت را به دست خواھد گرفت
تالش می کند تا قانون کار در سنا تصويب شود .و به اين ترتيب گناه تصويب آن را به گردن دولت
کالدرون بياندازد .اين چالش بزرگی در پيش روی کارگران مکزيک ايجاد کرده است.
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