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 Political  سياسی

  
  پرتو

  ٢٠١۶ می ٢٢ 
  

  مسؤوليت جبران خسارت با کيست؟
  

 به ٢٠١٣ که در سال ١١۵ۀ شمارۀ ی صادر کرد مبنی بر اين که اليحأ ، دادگاه عالی کانادا ر٢٠١۶ اپريل ٢٠در 

ولی .  شده، غير قانونی و خالف قانون اساسی و منشور حقوق بشر کانادا بوده استءويب دولت وقت رسيده و اجراتص

  .در رأی دادگاه ھيچ اشاره ای به جبران خسارات وارده نشده است

  : که به تصويب دولت انتاريو رسيد  حاوی بندھای زير بود١١۵ۀ اليح

 . درصد معلمان٦٠کاھش حقوق  - ١

شد   کامل پرداخت میً درصد از افزايش ھزينه ھای آموزشھای تکميلی را که قبال٥٠درصد از معلمان،  ۴٠تنھا    - ٢

 .دريافت خواھند کرد

 عدم افزايش مطلق حقوقھا حداقل برای دوسال . - ٣ 

 ت دولتأسال و بيشتر از آن توسط ھي در صورت تشخيص وزير آموزش تمديد مدت اليحه برای يک - ۴

 ر در سال برای معلمان تازه کارال د٤٢،٠٠٠اھش ترفيع شغلی ساالنه به نصف ميزان کنونی، با حقوق ساالنه ک - ۵

 روز، معدل استفاده از مرخصی استعالجی ھم ١٠به   روز در سال٢٠کاھش برخوداری از مرخصی استعالجی از  -  ۶

 ھنگام بازنشستگی مرخصی استعالجی ۀپاداش عدم استفاد قطع.  روز در سال است٩اکنون 

 . اقدامی کند١١٥ ۀتواند در رد مواد اليح ھيچ نھاد حقوقی، اجتماعی و يا قضائی نمی - ٧

ر و يا ييرا جھت اجرای اليحه فراخواند و آنان حق تغ تواند نھادھای دولتی داخل در موضوع حقوق کار دولت می -  ٨

 .را ندارند ممانعت از اجرای اليحه

، در طول ) ورک تو روول(ا فراخوان به اعتصاب و توقف کارھای غير وظايف شغلی ھرگونه اعتصاب و ي - ٩

 .اجرای اين اليحه غير قانونی است

 قراردادھای ٢٠١٢مبر  دس٣١بايست تا پايان  انتاريو می تمامی اتحاديه ھای کارکنان آموزش و پرورش استان -  ١٠

قرارداد را به آنھا جنوري در ماه ًا غير اينصورت وزير رأسجمعی و يا مجزا منعقد کنند، در صورته خودشان را چه ب

  .ديکته خواھد کرد

 ۀخود، پس از اين که اليحه به تصويب رسيد و به مرحلۀ کارکنان دولت و آموزش و پرورش  برای حفظ وجھۀ اتحادي

 گذاشته شد، در پی يک سری نک و ناله ھای محزون، به جای اين که با تکيه بر نيروی ميليونی اعضای خود، ءاجرا
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کدام فرد با حداقل آگاھی .  مانع دستبرد حاکميت به حقوق قانونی کارکنان شوند،  اقدام به شکايت به مراجع قانونی کردند

به شکايات از تصميمات دولتی حداقل سه سال زمان می برد؟  است که نداند طی مراحل قانونی و دادگاھی و رسيدگی 

 خالف قانون است؟  آيا اين حقيقت ١١۵ۀ آن ھم نه برای جبران خسارت، بلکه فقط برای اين که کشف کنند که اليح

 زمانبندی   و آنھا به خوبی می دانسته اند که با توجه به اظھر من الشمس برای  اتحاديه ھا  روشن نبود؟  البته که بوده

معلمين و کارگران  نماينده .   اين برنامه به انجام خواھد رسيدً،   تا زمان صدور حکم دادگاه، عمال١١۵ۀ اليحۀ دوسال

اين دو اتحاديه ھم به عنوان دلسوزان  .  ھای اتحاديه را به عنوان حاميان خود پشت ميز مذاکره با دولت فرستادند

دست آورده بودند ، تن ه مبارزات خود بۀ  پس گيری آنچه  که کارگران در نتيجسرمايه ، به خواست دولت  در باز

ن دستمزد دارند، در ھمان يي در چانه زنی برای رضايت دو طرف در تعئیآنھا  که به قول خودشان يد طوال. دادند

ظ کنند ف وقت را ححصار تنگ چانه زنی نيز عقب نشينی کرده و حتی نخواستند شرايط کاری  و مزايای موجود در آن

  .و نشان دادند که  اين حداقل انتظار را ھم نمی توان از آنھا داشت

تازه دادگاه کشف کرد که  اين .   پس از گذشت سه سال،  که دولت در اين مورد به ھدف خود رسيد و تصميم عملی شد

. انونی برای جبران خسارت زده اند در مورد اقدام قئیاکنون اين دو اتحاديه حرفھا. اليحه مخالف قانون اساسی است

که تا چه اندازه اين امر واقعيت داشته باشد، و تا چند سال ديگر اين داستان در پيچ و خم ھای قانونی  صرف نظر از اين

بخواھد ادامه پيدا کند، بايد پرسيد  چگونه می توان  عواقب بار استرس و نگرانی ھای افزايش قيمت ارزاق و مسکن و 

يکاری تحميل شده بر دوش کارگران را محاسبه و جبران کرد؟  فشار تنگناھای معيشتی و شدت افزايش ترس از ب

 و شرايط دشوار زندگی خانواده ھای کم درآمد چه نتايجی  بر ئیساعات کار چه تأثيری بر خانواده ھا  گذاشته؟  فقر غذا

ه قرار است سختی و فرسايندگی شرايط تحميل شده روند رشد جسمانی و روانی کودکانشان گذاشته ؟ چه کسانی و چگون

 بر اين بخش از نيروی کار را جبران کنند؟  

 ٢٠١۶ / ٢٢اپريل 

 
 


