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 ارس خبرجیالسؼی کبرگز بب پزداخ  حق

 دلغاادت ىاهزی  سدا 

 مؾخقات رأی

 9209970901100267ؽاار  ادااامی: 

 دی٨اف ّغاٝث ادارم 11قْت٥ مزخغ فولر: 

 متن رأی
اظح ؼ[  ةا  اٝػکؼ ]اّحؼاض ة٥ رأم ٦یأت صٜ درظن٨ص قکایث ٠ٌؼكص٥ ة٥ قؼح ٨ٗؽ»

 ارؿاٝی پؼك٣غق ٠ٌا٥ْٝ ك ...ج٨ز٥ ة٥ ٠غارؾ اةؼازم ك الیض٥ دٗاّی٥ ًؼؼ قکایث ٠ذت٨ت ة٥ ق١ارق

 8 ة٤غ در ق١ارق...(ز اؿث ة٨دق ًؼٗی٢ ٚت٨ؿ ٨٠رد ک٥ اةؼازم ٚؼارداد در ای٤ک٥ ة٥ ٣ُؼ کار  ادارق از

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی، جؼاوی  10ٚا٨٣ف کار ك ٠ادق  37ٝـْی ة٥ دالر جْیی٢ قغق اؿث ك ٠ٌاٙة ٠ادق اصٙ

ٙ ًؼٗی٢ ٠ضحؼـ ك در ای٢ ظن٨ص ظ ؼ ٚا٨٣ف ٣یؽ  اظح ؼ ٣یؽ ةاقغ، ٝػا ٦یأت صٜ ١٣یك ج٨ٗا

٨١٣د جا در  ٠ٌاةٙ ٚؼارداد ك ارادق ًؼٗی٢ درظن٨ص ٠ٌاٝتات کارگؼ ةایغ ة٥ دالر صکٟ مادر ٠ی

م٨رت جأظیؼ در پؼداظث ج٨ؿي کارٗؼ٠ا، صٙ کارگؼ جىییِ ٣رؼدد ك در م٨رت اٚغاـ از ًؼیٙ 

 14ك  13، 7ـح٤غان ة٥ ٨٠اد ٠ؼازِ ٚا٣٨٣ی ٣یؽ ة٥ ٣ؼخ ركز ٠ْادؿ آف كم٨ؿ گؼدد، ٝػا قْت٥ ٠

ه رأم ٠ْحؼض ّؼض  ٥٤ّ ز٧ث رؿیغگی در ٦یأت ٦ٟ هٚا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث ادارم، صکٟ ة٥ ٣ٛ

 «.١٣ایغ. رأم مادرق ٌْٚی اؿث مادر ك اّ ـ ٠ی

 ل ا غ پزلاو 

آیغ ک٥ در ٚؼارداد کػارگؼ ك کارٗؼ٠ػایی، از ٠ضح٨ام داد٣ا٥٠ ٨٠ز٨د چ٤ی٢ ةؼ٠ی
ر جْیی٢ قغق ة٨دق اؿث. ةا قکایث کػارگؼ ةػ٥ ٠ؼازػِ اٝـْی ةؼاؿاس دال ٠یؽاف صٙ

اٝـْیً ٨٠رد ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا  اظح ؼ، ٠ؼزِ ٠ػک٨ر، صکٟ ة٥ پؼداظث صٙ صٜ
قغق ةؼام پؼداظث ة٥ ریػاؿ ٠ضاؿػت٥ ك اّػ ـ دادق، ٝیک٢ در ٠ح٢ رأم، ٠تٞٓ جْیی٢

ؽةػ٨ر، رأم دی٨اف ّغاٝث ادارم، در ٚتاؿ دادظ٨ا٦ی کارگؼ ٠ 11گؼدیغق اؿث. قْت٥ 
اصحؼاـ ة٥ ج٨اٗػٙ کػارگؼ ك »٥٤ّ را اةٌاؿ ٨١٣دق ك ٠ـح٤غ ای٢ جن١یٟ ظ٨د را  ٠ْحؼضه

                                                           
  دا٣كراق ؿ٤١اف ١ّٞی ٠٨١ّی دا٣كراق ج٧ؼاف ، ّى٨ ٦یئثدکحؼم ص٨ٛؽ 

azadetaheri@semnan.ac.ir  
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دا٣ـح٥ اؿث. ة٥ ةیاف دیرؼ، از دیغ ٚىات دی٨اف چ٨ف در ٚؼارداد کار، ٠تٞٓ « کارٗؼ٠ا

اٝـْی ة٥ دالر جْیی٢ قغق ة٨دق، وؼكرم اؿث در ٠ح٢ صکٟ ٣یؽ ٠ٌاٝتات کارگؼ  صٙ
كیژق در قؼایٌی ک٥ ةا جأظیؼ در پؼداظػث ك دالر ٨ْٞ٠ـ ق٨د. ة٥ك ج٧ْغات کارٗؼ٠ا ة٥ 

 اصح١اؿ اٗؽایف ٚی١ث دالر ١٠ک٢ اؿث ٠تٞٓ ةیكحؼم ة٥ کارگؼ پؼداظث گؼدد.

 ا و ل تزرعآ

جؼی٢ ٠٘ػا٦یٟ در صٛػ٨ؽ کػار ك ٣یػؽ از  ج٨اف یکی از کٞیػغم را ٠ی« دؿح١ؽد»
ا١٦یحػی کػ٥ اقػحٕاؿ ةػ٥  جؼی٢ ٠ٌاٝتات کارگؼاف در ج١اـ ادكار دا٣ـث. ةا ج١اـ ٧٠ٟ

ٝضاظ ركا٣ی ك ازح١اّی دارد ك جأدیؼات كؿیِ آف در اةْاد گ٣٨ػاگ٨ف ز٣ػغگی ا٣ـػاف، 
دریاٗث دؿح١ؽد در ٠ٛاةٜ کار ١٦ه٤اف زایراق كیژق ك ٠ح١ایؽم ةػ٥ ظػ٨د اظحنػاص 

ج٨ا٣غ ٣یاز٦ام ظ٨د ك اٗؼاد جضث جکٜ٘ ظ٨یف را از  دادق اؿث. دركاِٚ یک کارگؼ ٠ی
دادق ك ز٠ی٥٤ صیاجی ا٣ـا٣ی را ةؼام ظ٨د ك آ٣ػاف ٗػؼا٦ٟ ک٤ػغ.  ًؼیٙ دؿح١ؽد پاؿط

 کارش ٣یؼكم ی٤ْی ا٣ـاف ٦ؼ ؿؼ٠ای٥ ارزق٤١غجؼی٢ اٝتح٥ ك ظ٨د ؿؼ٠ای٥ ج٧٤ا کارگؼ،
از ایػ٢ رك  .د٦ػغ ادا٠ػ٥ ز٣غگی ة٥ ةح٨ا٣غ ٠تإٝی دریاٗث ةا ٠ٛاةٜ در جا گػارد كا٠ی را
ةا ةـیارم از صٛػ٨ؽ ا٣ـػا٣ی زصیػات، ة٧غاقػث ك آ٠ػ٨زش...( « درآ٠غ»ك « اقحٕاؿ»

 یاة٤غ.ةـا کا٠ ن ٠ـحٛیٟ ٠یارجتاًی ج٤راج٤گ ك ام
 ٠ح٨٤ّی ةا ١٦ی٢ اؿحغالؿ اؿث ک٥ در ص٨ٛؽ کار از گػقح٥ جا ک٨٤ف ٠س٥ّ٨١

گ٨م  ٥ پاؿػط١ّٜ آ٠غق اؿث. جْیػی٢ صػغاٚٞی از ٠ػؽد کػدؿح١ؽد ة٥ از ٦ا ص١ایث از
ا٣ػغ. در  ٣یاز٦ا ةاقغ ك ٣یؽ آیی٢ قکٞی پؼداظث آف ١٦ری ةػغی٢ ٤٠ُػ٨ر پغیػغ آ٠غق

٣ا٠ػ٥ ةػ٥ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع ٣ا٥٠ ك ج٨مػی٥ا١ٝٞٞی کار ٣یؽ چ٤غی٢ ٠ٛاك٥ٝاؿ٤اد ؿاز٠اف ةی٢
 1ا٣غ. اظحناص یاٗح٥

٦ػام ٠حْػغدم ٦ػا ك ص١ایػثدر ٚا٨٣ف کار ایؼاف درظن٨ص دؿػح١ؽد، اّا٣ػث
چ٤ا٣ک٥ در ٣عـحی٢ ٠تضخ از ٗنٜ ؿػ٨ـ ١٦ػی٢ ٚػا٨٣ف ةػ٥ ایػ٢ ظ٨رد  چكٟ ٠ی ة٥

٦ام گ٣٨ػاگ٨ف ، ص١ایث41ةی٤ی صغاٜٚ ٠ؽد در ٠ادق ٨٠و٨ع پؼداظح٥ قغق ك ةا پیف
٤٠غرج گكح٥ اؿث. ٚا٣٨٣رػار در ای٢ ٠ػ٨اد ٤ّػاكی٢  42، 40، 37از کارگؼاف در ٨٠اد 

                                                           
 ا١ٝٞٞی کار در ارجتاط ةا دؿح١ؽد ٣ک:ام از اؿ٤اد ؿاز٠اف ةی٢ةؼام ٠كا٦غق ٠س٥ّ٨١ .1

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-

standards/wages/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/wages/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/wages/lang--en/index.htm
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کٞی٥ ٠ؽایػام ٠ػادم »را ة٥ ٤ْ٠ام « اٝـْیصٙ»ك جْتیؼ  گؽیغقةؼ٠عحٞ٘ی ةؼام ٠ؽد 
کار ةػؼدق  ةػ٥« قػ٨د٠ؽدم ک٥ ٠ا٦ا٥٣ پؼداظث ٠ی»را ةؼام « ص٨ٛؽ»ك جْتیؼ « کارگؼ

ازاء ٠ادم کػار کػارگؼاف، ٠ػ٨رد ص١ایػث  اؿث، ٝیک٢ ٗارغ از ای٢ جْاةیؼ ٠ح٘اكت، ٠اة٥
٦ػا ج٧٤ػا ركیکػؼد ٚػؼاردادم مػؼؼ صػاکٟ ٚا٣٨٣رػار كاِٚ قغق اؿث. در ای٢ ص١ایث

ا ٠ْادؿ ٚؼاردادم ك ٨ّض کار کارگؼ در٣ُؼگؼٗح٥ ٣كػغق ةٞکػ٥ ٣یـث  ی٤ْی ٠ؽد، ج٧٤
ةیف از آف، مت٥ٕ ازح١اّی صاکٟ ة٨دق ك ٗؼاجػؼ از ٤٠اؿػتات ٚػؼاردادم، ٠ػؽد ٠ػ٨رد 
ص١ایث كاِٚ قػغق اؿػث. ةػا ١٦ػی٢ ركیکػؼد اؿػث کػ٥ ةػؼام ٠ذػاؿ، در ٠ؼظنػی 

 ک٤غ.آ٣ک٥ کارگؼ ةؼ ؿؼ کار ةاقغ، ٠ؽد دریاٗث ٠یاؿحضٛاٚی ةی
٨ُ٤٠ر ص١ایث از ٠ؽد کػارگؼ، مػؼٗان جْیػی٢ ٠یؽا٣ػی اقارق قغ ة٥ ٨ًرک٥ ١٦اف

ک٤غ ك الزـ اؿث ٣ضػ٨ق پؼداظػث ٣یػؽ ةػا ٣یػاز کػارگؼ  ٤٠ن٘ا٥٣ ك ٤٠اؿب ک٘ایث ١٣ی
ج٧٤ا ص٨ٛؽ ٣اکاٗی، ز٣غگی کارگؼ ك ظػا٨٣ادق اك را ةػا  ٠ح٤اؿب ةاقغ. ة٥ جْتیؼ دیرؼ، ٥٣

کػ٥  ٨ًرم پؼداظث صٛػ٨ؽ، ة٥ ؿازد ةٞک٥ ةا قی٨ق ٣ا٠ؼجب ٠عاًؼق ك چاٝف ٨٠از٥ ٠ی
گؼدد. از ایػ٢ رك ٠ػادق کارگؼ در اؿح٘ادق از آف ة٥ ج٤ر٤ا اٗحغ ٣یؽ ص٨ٛؽ كم ٣ٛه ٠ی

٠ؽد ةایغ در ٨ٗامٜ ز٠ا٣ی ٠ؼجب ك در ركز ٔیؼجٌْیػٜ »دارد: ٚا٨٣ف کار اقْار ٠ی 37
كؿی٥ٞ چک ٧ّػغق ك و٢١ ؿاّات کار ة٥ كز٥ ٣ٛغ رایر کك٨ر یا ةا جؼاوی ًؼٗی٢ ة٥

کؼد ٠ػؽد ةػؼام  ٠ـح٘اد از ای٢ ٠ادق، ؿ٨٧ٝث دریاٗػث ك ٦ؽی٤ػ٥«. ؼداظث ق٨دةا٣ک پ
کارگؼ ٠غ٣ُؼ ٚا٣٨٣رػار ة٨دق جا زایی ک٥ صحی پؼداظث ٠ؽد ةا چک ةا٣کی ٣یؽ ٨٠ک٨ؿ 

 ة٥ ج٨اٗٙ ةا کارگؼ در٣ُؼ گؼٗح٥ قغق اؿث.
(، پؼداظث ٠ؽد ةایػغ ةػ٥ كزػ٥ ٣ٛػغ 37ة٤اةؼای٢ ة٤ا ة٥ جنؼیش ٠ح٢ ٠ادق ٠ؽة٨ر ز

ام در ز٧ث ص١ایػث  ك٨ر ةاقغ ک٥ ١ّغجان ٣یؽ چ٤ی٢ اؿث. ٦غؼ چ٤ی٢ ٠ٛؼرقرایر ک
ةاقغ  ٝػا كزارت جْاكف، کار ك رٗاق ازح١اّی در ٚاٝب پؼؿػف ك پاؿػعی  از کارگؼ ٠ی
دارد: اگؼچ٥ ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا ةؼ ؿؼ ٠ؽدم ٔیؼ از ریاؿ ٣یؽ پػػیؼٗح٤ی اّ ـ ٠ی

د ریاؿ زكز٥ ٣ٛغ رایر کكػ٨ر( را ٠ػ ؾ اظح ؼ ةایغ در رأم ظ٨اؿث ا٠ا ٠ؼازِ صٜ
قغق از دا٣ـح٥ ك ةغ٦ی کارٗؼ٠ا را ةؼاؿاس ای٢ كاصغ پ٨ٝی ةؼ ٠ت٤ام ٣ؼخ رؿ١ی اّ ـ

ٚػا٨٣ف  37رؿغ ای٢ پاؿط ةا ٣ل ٠ػادق ٣ُؼ ٠یة٥ 1ؿ٨م ةا٣ک ٠ؼکؽم جْیی٢ ١٣ای٤غ.
                                                           

 ٠ح٢ ای٢ پؼؿف ك پاؿط آف ة٥ قؼح زیؼ اؿث: .1

تینآ ؽو  دعت  ار  زدرادا هار منؼ و  تین هارگز ل هارفزما پزادخت مشا تا درس خارخآ پیؼ»

فدورت  دخت/ف ار سمینی عنودت خومت ل ميالثات هارگز تدز چدی دعاعدآ    ی مزدخغ قلأر
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 کار ٠ٌاةٛث دارد.
در ایػ٢ رأم، ة٤ػا ا٠ا رأم آٔازی٢ ٨٣قحار صاوؼ، ركیکؼد دیرؼم ةؼگؽیغق اؿث. 

ة٥ اذّاف دی٨اف، ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا ةؼ ؿؼ پؼداظث ٠ؽد ةػ٥ دالر، ٠ضحػؼـ ةػ٨دق ك 
ا٣غ در ٠ح٢ رأم ٣یؽ ١٦اف كاصغ پػ٨ٝی را ٠ػ ؾ ٚػؼار د٤٦ػغ ك  رةي ٠ک٠ٖٞؼازِ ذم

پؼداظث ٣یؽ ةایغ ةا دالر م٨رت گیؼد ك ةا ١٦ی٢ اؿحغالؿ، رأم ةغكم را ٣ٛه کػؼدق 
ساؿث ک٥ اؿػحغالؿ ایػ٢ رأم ةػؼ چػ٥ ٤٠ٌٛػی اؿػح٨ار اؿػث؟ اؿث  ا٠ا پؼؿف ای٤

ا٣غ ةا ای٢ صکٟ کػ٥ چ٤ػی٢  ٨٣یـ٤غگاف رأم، ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا را ٠ضحؼـ ق١ؼدق
ةایغ ٠ ؾ مغكر رأم ٚؼار گیؼد، كٝػیک٢ آیػا ج٨اٗػٙ کػارگؼ ك  ام ٠ی ج٨اٗٙ ٠ضحؼ٠ا٥٣

 کارٗؼ٠ا در ٦ؼ ٨٠رد ٠ضحؼـ اؿث؟ 
ٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ػا در ٦ػؼ ٠ـ١ٞان پاؿط ة٥ چ٤ی٢ پؼؿكی  ٤٠٘ی اؿث. پػیؼش ج٨ٗا

ق٨د  ٤٠ٌٛػی کػ٥  صاٝث، ٤٠حر ة٥ صک٠٨ث ٤٠ٌٙ ٚؼاردادم ةؼ راة٥ٌ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا ٠ی
جؼدیغ ة٥ ؿ٨د کارگؼ ٣ع٨ا٦غ ة٨د. کارگؼ ٔاٝتان ةؼام جأ٠ی٢ ٠ْاش ظ٨د ٣اچػار از پػػیؼش  ةی

ػٙ كاؿ٥ٌ ٣اةؼاةؼم در زایرػاق ك ا٠کا٣ػ ٦ؼگ٥٣٨ قؼایي اؿث ك ة٥ ات، ٚػغرت ٠کػاس ك ج٨ٗا
ْی ةا کارٗؼ٠ا را ٣غارد. ة٥ جْتیؼم، ٚؼارداد ةی٢ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا ١ّػغجان ٚػؼارداد اٝضػاٚی  كٚا

پی٣٨ػغد، ك ةؼاؿاس ظ٨اؿث کارٗؼ٠اؿث ك کارگؼ، ج٧٤ا ةا ج٢ دادف ة٥ آف، ةػ٥ ٚػؼارداد ٠ػی
ص٨ٛؽ کار پغیػغ آ٣ک٥ ٚغرجی ةؼام جٕییؼ آف داقح٥ ةاقغ. اؿاؿان ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ة٨د ک٥ ةی

ةػ٥ ٤ْ٠ػام دٚیػٙ ک١ٞػ٥، در راةٌػ٥ کػارگؼ ك « ةؼاةؼم ك ّػغاٝث»آ٠غ، زیؼا ة٤ا ة٥ جسؼة٥، 
کارٗؼ٠ا كز٨د ٣غارد ك دؿحی ٚغرج٤١غ ةایغ ةػ٥ ص١ایػث از کػارگؼ ةؼظیػؽد ك ایػ٢ دؿػث 

اؿث  ٗٞػا ج٨ٝغ ص٨ٛؽ کار ٠غی٨ف ٠غاظ٥ٞ دكٝػث در ایػ٢ راةٌػ٥ « دكٝث»ٚغرج٤١غ ١٦ا٣ا 
 ك وؼكرت ای٢ ٠غاظ٥ٞ جاک٨٤ف ٣یؽ ةؼٚؼار اؿث.ٚؼاردادم ة٨دق 

٨٤ّاف ًػؼٗی٢ ٚػؼارداد، ج٨اف گ٘ث ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا ة٥ ة٥ ای٢ جؼجیب ١٣ی

                                                                                                                       
ةایغ ة٥ كز٥ رایر کك٨ر ٚا٨٣ف کار ز٨٧١رم اؿ ٠ی ایؼاف، ٠ؽد کارگؼ ٠ی ٠37ـح٤غ ة٥ ٠ادق  گیزا؟ مآ

پؼداظػث ٠ػؽد ةػ٥ ارز ظػارزی  ،زریاؿ( جْیی٢ ك پؼداظث ق٨د ك ٝػػا در ٠ػ٨اردم کػ٥ در ٚػؼارداد کػار
اظػح ؼ ِ صػ٣ِٜ٘، ٠ؼازػةی٤ی قغق ةاقغ در م٨رت ةؼكز اظح ؼ ك اٚا٥٠ دادظ٨اؿث از ؿ٨م ذم پیف
قػغق از ةا٣ػک ٠ؼکػؽم ایػؼاف، قغق ة٥ ریاؿ ةؼاؿاس ٣ؼخ رؿ١ی اّ ـةی٤یةایـث ةا جتغیٜ ارز پیف٠ی

ةؼام ٠كا٦غق ٠ح٢ پؼؿػف ك پاؿػط ٣ػک: «. م ة٥ ٠تٞٓ ٠ْادؿ ارز ٨٠رد ٣ُؼ ١٣ای٤غأ٠تادرت ة٥ مغكر ر
 پایراق ای٤حؼ٣حی كزارت جْاكف، کار ك رٗاق ازح١اّی ة٥ ٣كا٣ی زیؼ:

https://www.mcls.gov.ir/fa/kar/rahnamayemorajein/karegaran/porsesh/bakhsh5-

%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85 
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جػ٨اف ایػ٢ ج٨اٗػٙ   در ٦ؼصاؿ ٠ضحؼـ ك ٨٠رد پػػیؼش اؿػث. ج٧٤ػا در قػؼایٌی ٠ػی

 ٠ضحؼ٠ا٥٣ را پػیؼٗث ک٥ جى١ی٢ً ٤٠اِٗ ةیكحؼم ةؼام کارگؼ درپی داقح٥ ةاقغ. ٣تایغ
ٗؼا٨٠ش کؼد ک٥ ٦غؼ امٞی ك اكٝیػ٥ صٛػ٨ؽ کػار، ص١ایػث از کػارگؼ ك ٚػا٨٣ف کػار 

ج٨اف ج٨اٗٙ ١٣ػ٨د.  ٦ا از کارگؼاف اؿث ک٥ ة٥ ک١حؼ از آف ١٣ی ٠حى٢١ صغاٜٚ ص١ایث
٦ا ة٨دق ك ةح٨ا٣ػغ ٨٣ّػان ةػؼام کػارگؼ ٣٘ػِ ك ا٠ا اگؼ ج٨اٗٛی ةؼ ؿؼ ةیف از ای٢ صغاٜٚ

ج٨اف ز٨از آف را مادر کػؼد. ة٤ػا ةػ٥ اذّػاف  ٠ی١٦ؼاق داقح٥ ةاقغ، ا٠حیاز ةیكحؼم ة٥
قؼكط ٠ػک٨ر در ٚؼارداد کار یا جٕییػؼات ةْػغم آف در مػ٨رجی »ٚا٨٣ف کار،  ٠8ادق 

٣اٗػ ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ةؼام کارگؼ ٠ؽایایی ک١حؼ از ا٠حیازات ٠ٛؼر در ای٢ ٚا٨٣ف ٤٠ُػ٨ر 
رداد یػا پػؾ از آف   ة٤اةؼای٢ ٦ؼگاق ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا در صی٢ ا٣ْٛاد ٚؼا«١٤٣ایغ

جؼ ةاقغ، ةایغ آف ج٨اٗٙ را پػیؼٗث ك  ة٥ جؼجیتی ةاقغ ک٥ ک٥٘ ٣ِ٘ ةؼام کارگؼ ؿ٤ری٢
 ة٥ آف ١ّٜ کؼد.

کػػ٥  گ٥٣٨ رؿػػغ ٠ت٤ػػام رأم ٠ػػػک٨ر ٣یػػؽ چ٤ػػی٢ ا٠ػػؼم اؿػػث. آف٣ُؼ ٠ػػی ةػػ٥
ا٣غ، جْیػی٢ ٠ػؽد ك ٣یػؽ پؼداظػث آف ةػ٥ ارز ظػارزی، مادرک٤٤غگاف رأم ةیاف کؼدق

ٚا٨٣ف کار اؿث كٝیک٢ کارگؼ ا٣ح٘اع ةیكحؼم ظ٨ا٦غ ةؼد. ةار  37دق اگؼچ٥ ةؼظ ؼ ٠ا
دیرؼ ةایغ ظاًؼ٣كاف کؼد ک٥ ٦غؼ ٚا٣٨٣رػار از ٠ادق ٠ؽة٨ر آف اؿػث کػ٥ کػارگؼ در 
اؿح٘ادق از ٠ؽد ظ٨د در كرً  ؿعحی ك دق٨ارمً گػرافً ز٣غگی ٣ی٘حػغ  ٝػػا ةایػغ ةػ٥ 

٠ػؽد ةػ٥ ارز ظػارزی، ٣٘ػِ كز٥ ٣ٛغ رایر کك٨ر پؼداظث ق٨د  ا٠ا چ٤ا٣ه٥ پؼداظث 
ةاقغ ػ ةایغ ة٥ ایػ٢ « ا١ٕٝت٨ف ال٠ض٨١د ك ال٠أز٨ر»آ٣ک٥  ةیكحؼم ة٥ كم ةؼؿا٣غ ػ ةی
كیژق در ٠ح٢ رأم ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ج٨ز٥ قغق کػ٥ ةػا جػأظیؼ  ج٨اٗٙ اصحؼاـ گػاقث. ة٥

کارٗؼ٠ا در پؼداظث ك اٗؽایف اصح١اٝی ٣ؼخ جتغیٜ ریاؿ در ةؼاةؼ دالر، ٣٘ػِ ةیكػحؼم 

کارگؼ ٣یؽ ٠ضح١ٜ اؿث. ةغی٧ی اؿث در ٗؼوی ک٥ ج٨اٗٙ ةؼ ؿؼ پؼداظػث ٠ػؽد ةؼام 
ة٥ ارز ظارزی، ٨٠زب زص١ث کارگؼ گؼدد ك یا ةا جأظیؼ کارٗؼ٠ا در پؼداظػث، ارزش 

 ج٨اف ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا را ٠ْحتؼ جٞٛی کؼد. ًٞب كم کا٦ف یاةغ ١٣ی
ٚػا٨٣ف کػار اقػارق  37در ظاج٥١ ةایغ ظاًؼ٣كاف کؼد ک٥ در ٠ح٢ رأم ة٥ ٠ادق 

قغق  ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ازٚىا رأم مادرق ةا َا٦ؼ ٠ادق ٠ؽةػ٨ر ٤٠ٌتػٙ ٣یـػث، 
ک٥ ةغاف اقارق قغ ػ پؼداظث ٠ؽد وؼكرجان ة٥ كز٥ ٣ٛغ رایر کك٨ر ػ زیؼا در ای٢ ٠ادق 

وؼكرم دا٣ـح٥ قغق ك ج٨اٗٙ ةا کارگؼ ٣یػؽ ج٧٤ػا ةػؼ ؿػؼ پؼداظػث ةػا چػک ةػا٣کی 
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ز١ٞػ٥ ةػا ارز  ج٨اٗٙ ةؼ ؿػؼ پؼداظػث از ًػؼؽ دیرػؼ ٢٠ ةی٤ی قغق ك ؿع٤ی از پیف

ٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ی اؿػث کػ٥  10ظارزی ٣یـث. ٠ـح٤غ ٚا٣٨٣ی دیرؼ ةؼام ای٢ رأم ٠ادق 
ا٣ػغ  ٚؼارداد٦ام ظن٨می ٣ـتث ة٥ کـا٣ی ک٥ آف را ٤٠ْٛػغ ١٣ػ٨دق»دارد:  اقْار ٠ی
زادم دا٣یٟ ایػ٢ آ ک٥ ٠ػیدرصاٝی« ک٥ ٠عاٖٝ مؼیش ٚا٨٣ف ٣تاقغ ٣اٗػ اؿث درم٨رجی

ٚؼاردادم در ص٨ٛؽ کار ةـیار ٠ضغكدجؼ اؿػث ك ج٧٤ػا ز٠ػا٣ی پػػیؼٗح٤ی اؿػث کػ٥ 
ةػ٨د  ١٦ػؼاق داقػح٥ ةاقػغ. از ایػ٢ رك قػایغ ة٧حػؼ ٠یا٠حیازاجی ةیكحؼ ةؼام کارگؼ ة٥

ام کػ٥ ٣ػاَؼ ةػؼ آزادم در ٚؼارداد٦ػام  ٨٣یـ٤غگاف رأم ة٥ زػام اؿػح٤اد ةػ٥ ٠ػادق
کؼد٣غ جػا ةػؼ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع اقارق ٠ی ظن٨می اؿث ة٥ ٨٠اد اظحنامی از ٚا٨٣ف کار

٧٠ٟ جأکیغ ک٤٤غ ک٥ پػیؼش ج٨اٗٙ کارگؼ ك کارٗؼ٠ػا در ایػ٢ پؼك٣ػغق، اؿػحذ٤ائی ةػؼ 
ة٨دف ٨ٚاّغ ص٨ٛؽ کار ة٨دق ك ج٧٤ا از آف ز٧ث ٨٠رد ٚت٨ؿ ك ٠ـح٤غ مغكر رأم  ا٠ؼم

دارد. اگؼچػ٥ در ادا٠ػ٥ در  ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ک٥ ا٠حیاز ةیكحؼم ةؼام کارگؼ ٠ٛؼر ٠ػی

قػ٨د ا٠ػا در ٦ؼصػاؿ ٢ رأم اؿحغالؿ وایِ ٣كغف ص٨ٛؽ کارگؼ ٣یؽ  ٠ٌػؼح ٠ػی٠ح
ٚا٨٣ف کار در ایػ٢ پؼك٣ػغق ٠٘یػغ ك ةٞکػ٥ وػؼكرم ةػ٨د جػا قػائت٥  8اؿح٤اد ة٥ ٠ادق 

 قغ.٦ؼ٨٣ع ج٨اٗٙ ٠یاف کارگؼ ك کارٗؼ٠ا از ٠یاف ةؼداقح٥ ٠ی« ٠ضحؼـ ة٨دف»
 


