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 چکیده
  دی زبدتاد  حقوق کار با هدف حمایت  ز  کتارانز پ  تز ز  زبقتنع یتپدید  دیتد بهتد   بت         

زلمللتد نتپاهی    هیولد زیلد ب  در سطح بینهپزلۀ زلمللد کار ب زلمللد یاف    سا ها  بینبین
ند. زین سا ها  ز  هما  زبیدز ب  ضن رت بظارت بن زجنزی هقنرزت کار  د بند   کونید بظتاهد  
ب  زین هپظور طنزحد کپدپ  ینز هسلم زس  ک  تصویب هوز ین حمایید بد   هقابلت  بتا تفلت     

تتنین  ر پ بظام با رسد کار در  هنۀ ههمزینکارفنهایا پ سودی ب  حال کارانز  بفوزهد دزن . ز 
های بظام حمایید حقوق کار زیجتاد نتد   تماهتا یافت . در زیتنز  بیتز با رستا  کتار           بفش

زبد   در زین هصوص تمالی    دزر بظارت بن حسن زجنزی هقنرزتبهدزن  در کپار یمدیگن عهده
د ک  حتد د زهییتارزت   تمتالی     کوند ب  زین  نسش  اسخ دهزهییا زتد دزربد. هقالۀ حاضن هد

زلمللد کتار هپطقتا زست . بییجتۀ     با رسا  کار در زینز  تا چ  حد با زسیابدزردهای سا ها  بین
 یتهه در  هتا   زبهاهتات بت    ها حمای  ز  تطقیا بسقد زین د  دزرد؛ زانچ  بنهتد کاستید  بنرسد

کاهد. بییجۀ هقالت  حتا ی   ا  هد هیپۀ زهییارزت با رسا  در بظام با رسد کار زینز  ز  کارزید بب
 هاس .هپظور رفع زین کاسید یشپهادهاید ب 

 

 کلیدواژگان
 زلمللد کارپ کارانپ کارفنها.  با رسد کارپ حقوق کارپ سا ها  بین

 
 

                                                           
 Email: azadetaheri@semnan.ac.ir. پ سمپا پ زینز دزبشگاه سمپا  ان ه حقوقپ دزبشمدۀ علوم زبسابدپ زسیادیار *

 10/02/1396پ تاریخ  ذینش: 1395/ 01/07تاریخ دریاف : 



 1397بهار ، 1، شمارۀ 48فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    224

 

 مقدمه
اتذزر ز  زیتن   حقوق کار با هدف حمای  ز  کارانز  در بنزبن کارفنهایا   دید بهده زست . اتابو   

بحای هفیل   شییقابد کنده   حید ااه بنزی بااضا  اوزعدپ ضماب  زجنزی هوز ین حمایید ب  ز
زجنزهتای  ستیپد بتنزی     کیفنی در بظن انفی  زس . زها  زادی  ب  زس  ک  زین اقیا ضتماب  

 یتهه در حقتوق کتار زیتنز         کپد. اسینداد تدنی  کاران )بت  حمای  ز  کارانز  کفای  بمد
هتا ستا  کاری  یتهه رز    نود ک  بظارت بن همتۀ ب  کار سقب هدهای هشمول اابو  تددد کارااه

طلب کپد. ز  سوی دیگنپ  جود بهادی ک  کارانز  ز  بقض حقتوق هتود بت  ب  نتمای  کپپتد      
کپدپ  ینز هممن زس  کارانز  در زیام کار ب  دلیا بیم ز  زهنزج بیوزبپتد یتا   تپهاید کفای  بمدب 

طنفد باند ک  هنتقاً بن زجنزی پدپ بپابنزین باید بهاد بدبفوزهپد هوزرد بقض حقوق رز اززرش ده
ها بظارت کپد   زین با رسد کار زس  ک  چپین  ظیفۀ دنتوزری رز بتن عهتده    هقنرزت در کارااه

تنین زبززر د ل  بنزی هدزهلت  در طنزحتد     توزبد ههمانفی  زس . عن ه بن زینپ با رسد کار هد
 . ب  بیتا  دیگتنپ زاتن د لت  رز     ILO, 2010(b): 8باند ) هشارک  در توسدۀ فنهپگ  یشگینی

هوظ  ب  حمای  ز  حقوق کتارانز  در بظتن ب ریتم کت  بت  زیتن هپظتور  زرد رزبطتۀ د جابقتۀ          
تنین زبززر د ل  بنزی هدزهل    حمای  زست   انزردزدی نده زس ؛ با رسد کار یمد   ناید ههم
اسب ک  زیتن هدزهلت  رز هممتن   زجتنز کپتد        بدیهد زس  ک  هدزهل  بد   زسقاع   لوز م هپ

 هدپد هوزهد بود.بد
زلمللد کار کت   تز ز    بظن ب  زهمی  با رسد کار در حمای  ز  حقوق کارانز پ سا ها  بین

باهت  ستفن ز    زلملا هیولد نتده بتود در زستا    جپگ جهابد ز ل با همین هدف در عنیۀ بین
  باید هقنرزتد رز بنزی سیسیم با رسد زیجاد کپد. با رسد کار ب  هیا  ب رد   هقنر کند هن د ل

زعنم کتند   51باهۀ نمارۀ در همین هصوصپ سا ها  در بفسیین زجن  هود با تصویب تویی 
ها در ز لین فنی  باید هدهاتد د لید زرزئ  کپپد ک  زطمیپتا  حایتا نتود در تمتام     ک  د ل 

ایتند. چهتار ستال بدتد در     یورت هتد  کشورهای عضو با همماری سا ها  ب  طور هؤثن با رسد
رز تصویب کند ک  زیول کلد ستاهابدهد   عملمتند بظتام     20باهۀ نمارۀ سا ها  تویی  1923

ک  هحتور هطالدت    -تنین زسپاد سا ها  در  هیپۀ با رسد کار ههم 2کند.هلد با رسد رز هقنر هد
ک  ب  هوضتو  با رستد در    1294هۀ با  هقا ل  3هصوع 81باهۀ نمارۀ رز هقا ل  -زبددر زین هقال 

زی همماپ بیتابگن  اوب دهپد؛ د  سپدی ک  ب کارهای کشا ر ی زهیصاص یافی  زس  تشمیا هد
زلمللد در  هیپتۀ با رستد کتار هابپتد عملمتند بظتام با رستدپ تمتالی            تنین هوز ین بینههم

   با رسا  هسیپد.  های با رسا پ زلززهات زسیفدزم با رسا پ زهییارزت   تمالیهسئولی 
                                                           

1. R05: Labour inspection (health service) Recommendation, 1919. 
2. R020 - Labour Inspection Recommendation, 1923 (No. 20). 
3. C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81). 
4. C129 - Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
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با هوضو  حفاظ  فپد   بهدزن  کارپ  1369در زینز  بیز در فصا چهارم اابو  کار هصوع 
تتنی  زین اابو  هقنرزت هفصتا  106تا  96هقحثد ب  با رسد کار زهیصاص یافی  زس . در هوزد 

  طتور کت  بیپد نده   هما بسق  ب  اوزبین  یشین درهصوص بقش   جایگاه با رسد کار  یش
های بدد در زین هصوص ب  تصویب رسید. های بیشینی در سالباه هقنر دزن  بیین 106هادۀ 
ننزیط زسیفدزم با رسا  کار   کارنپاسا  بهدزنت    باهۀبیین»توز  ها رز هدباه تنین بیینههم
     ین کتار  1377هصوع « چگوبگد با رسد کار باهۀبیین»هیئ    ینز     1383هصوع « کار

 زهور زجیماعد دزبس .
زانچ  در زبیدز  یدزیش با رسد کار بیشتین بتا هتدف بظتارت بتن رعایت  هتوز ین زیمپتد           

زلمللتد کتار   ب  بدد زیتن هستئل  در ستا ها  بتین     1947بهدزن  در هحیط کار بودپ زها ز  سال 
بهدزنت    زی اسینش یابد ک  تپها هسائا هنبوط ب اوب هطنح ند ک  باید هدف با رسد کار ب 

ب رد  زطنعات فپد   زرزئۀ هشتا ره بت  کارفنهایتا    کتارانز  رز بیتز      رز دربنبگیندپ بلم  فنزهم
  ز  ب   ز با رسد کار ب  جای تأکید یتنف بتن زیمپتد        ILO, 2006: 2)هدبظن دزنی  باند 

 انی   حا زهینف  یش رفی  زس . بهدزن پ ب  سم  هشا رهپ بهو ش   حید هیابجد
کپتد. بت    ۀ کارکندهای با رسد کار ضن رت توسدۀ زهییارزت با رسا  رز بیز هطنح هتد توسد

توزبپد ب  کارکندهای اوبااو  هود جاهۀ عما بپونتابپد  تدقین دیگنپ با رسا  کار تپها  هابد هد
ک  زبززرهای ال م رز در زهییار دزنی  بانپد   ز  سوی دیگنپ زین زهییارزتپ تمالی    تدهتدزتد رز  

کوند ب  زین سؤزل  اسخ دهد ک  حد د زهییتارزت   در  اذزرد. زین هقال  هدنا  هدز بنعهدهبی
زلمللد کار   بظام حقواد زیتنز  کجاست     هقابا تمالی  با رسا  کار هطابا هوز ین حقوق بین

بنزی یافین  اسخپ در بفسیین بفش ز  هقال  هوزهیم دید ک  زهییارزت با رستا  کتار در زستپاد    
زبتد. بفتش بدتد بت      زلمللد کار   در اوزبین   هقنرزت دزهلد چگوب  هتپدمز نتده  ها  بینسا 

بنرسد تطقیقد تمتالی  با رستا  زهیصتاص یافیت  زست  تتا بتا هقایستۀ زیتن د  بظتام زهمتا             
 اینی در  ایا  حایا نود. بپدی   بییج جمع
 

 اختیارات بازرسان کار
درستید عمتا کپپتد بایتد زبززرهتای ال م رز در      فشا  بت  بنزی زیپم  با رسا  کار بیوزبپد ب   ظای

ها   با رستد  زهییار دزنی  بانپد. ااه زین زبززرها ز  جپز هجو هاید بنزی  ر د ب زدزب  ب  کارااه
ها   تحقیا   تفحت  در هتدزرا زست    اتاهد ز  جتپز دزنتین زطنعتات ال م هابپتد         ز  ب 
ایتنی درهصتوص   ها زهما  تصمیمزطنعاتد ک  ب  ب ها   دزنین بهار کارانز    کارااهدس در

 نوبد:تنین زهییارزت با رسا  کار بنرسد هدهای با رسد رز بدهد. در ذیاپ ههمز لوی 
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 اعمال ضمانت اجرا .1
رفی  بنزی زین بفشپ کلیید در هود دزرد کت  هصتادیا هیفتا تد رز در هتود جتای      کارعپوز  ب 

یار زست  کت  با رستا  کتار بایتد دزنتی  بانتپد تتا بیوزبپتد بتا           دهد. هقصود ز  ب  بوعد زهیهد
چپتین   81باهتۀ  هقا لت   17هتادۀ   2کارفنهایا  هیفل  بنهتورد ال م رز یتورت دهپتد. ز  بپتد     

نود ک  با ر  کار باید بیوزبد بهینین تصمیم رز در هن هورد بگیند   زجنز کپد   در زسیپقاط هد
دزد  تغییتنزت رز  نی  باند. با ر  کار باید بیوزبد زبجتام زین هصوص حدی ز  ب زدی   زهییار دز

توزبتد تتا حتد    ز  کارفنها درهوزس  کپد یا هود تدزبینی با اید فوری  بیپدیشد. زین تتدزبین هتد  
کند  کار  یش بن د. بدیهد زس  ک  توای  کارپ هیپاسب با بتو  زنتیغال هممتن زست      هیوا 

توزبد در یورت پ با ر  کار هد178باهۀ هقا ل  5هادۀ  هدابد هیفا ت بیابد. بنزی هثال ب  هوجب
 بیا  کشید رز ب  توا  هلزم کپد.   

زان زبجام زین د  دسی  ز  زادزهات هیسن بقاند با ر  کار باید زین زهما  رز دزنی  باند کت   
 13هتا فتورزً زاتدزهات ال م یتورت ایتند )هتادۀ       ب  هقاهات یالح اززرش بدهد تا با تصتمیم ب  

با دا  بیشتینی تشتنیح نتده زست         129باهۀ هقا ل  18 . زین زهییار در هادۀ 81باهۀ  ل هقا
دزد  تغیینزتد رز در ههل  هقنر ب  اصتد  زبد ک  زبجامبا رسا  کار در بفش کشا ر ی هفین نده

زبطقاق با هیو  اابوبد هنبوط ب  رعای  بهدزن    زیمپد درهوزس  کپپتد یتا تتدزبینی بتا ایتد      
زلواوعد بنزی سنه  یا زیمپتد همگتابد   ک  هطن انیبیورتدکند  کار درتا حد هیوا  فوری 

 در  یش باند زتفاذ کپپد.  
زلمللد کتار دربتارۀ  یشتگینی ز  حتوزدر بتزر       سا ها  بین 174باهۀ هقا ل  19طقا هادۀ 

زلواتو   ینح باید حا تدلیا هناوب  عملیاتد رز کت  دربناینبتدۀ هطتن انیتب    یپدید هقام ذی
زس  دزنی  باند. دربییج  با رسا  کار باید زین ههتارت رز دزنتی  بانتپد کت  بیوزبپتد حجتم         

درسید تشفی  دهپد   زین زهن زس  ک  لز م هقیا    هطنهای زحیمالد باند ز  هسائا رز ب 
 نود.  های عملد   کسب تجنب    ههارت رز بنزی با رسا  یادب ر هدبهو ش

قوادپ سطح   بو  زین زادزهات باید هیپاسب با تفلفات ب   او   یوستی   ب  زایضای اوزعد ح
بیپاب  باند   بت  چپتا  زبتدا    ها غین زاعباند. همچپینپ بقاید چپا  ندید بانپد ک  زجنزی ب 

زی ز   . فهنست  استینده  ILO, 2010(a): 13ک  زینً هؤثن بقانپد   بقش با دزربده زیفا بمپپتد ) 
هتا بتام بتندپ ز  جملت      توز   ینهجموعتۀ زیتن ضتماب  زجنزهتا ز  ب     ک  هد زادزهات  جود دزربد

های هالد   دربهای  توسا ب   یگند اابوبد زهطارهای نفاهد یا کیقدپ دسیورزت زدزریپ جنیم 
(ILO, 2010(b): 15   تندیدی بیس  ک  زان کارفنها ز  اوزبین   هقنرزت  ین ی بمپد بت  زتفتاذ . 

های زدزری با رسا  کتار بت    نود. در زتفاذ تصمیمها هپجن هدال هجا زتتصمیمات زدزری یا زعم
توزبتد  ها   تدقیب کیفنی با ر  کار هتد کپپد   در تدیین هجا زتبفنیپد هدطور هسیقیم بقش

های  زردنتده   عوزاتب حادثت       توزبد درهصوص بسیبب  طور غینهسیقیم هؤثن باندپ  ینز هد



 227   ...بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار

 

ربتط بظتن بدهتد    ثن تمنزر جنم ب   او   یوسی  زس  یا هین  در هنزجع ذیزیپم  بیا حادث  در ز
(ILO, 2010(b): 22.  

ضماب  زجنزها تپها یمد ز  زبززرهاید زس  ک  با رسا  کار در زهییار دزربد. در بنهد هتوزرد  
 های بهو ش زجقاری کارفنهایا  زسیفاده کند یا در هتوزرد توز  ب  جای جززی بقدی ز  بنباه هد

بقض ندیدپ زادزهات تممیلد در کپار جززی بقدی ب  کار بندپ هابپد زفشای بام هؤسساتد کت  بتا   
 ,ILOهتا ) هتای هتالد   یارزبت    زبتد یتا حتذف کمت     هوز ین حمایید حقوق کار هطابق  بمتنده 

2010(a): 13 . هتا تشتدید   تممیتا    ب ها ز  طنیا زعن  عموهد در بنهد کشورها زثن هجا زت
نتود. در ستوئیز   بنزی هثالپ در بن یا فهنس  زساهد هنتمقا  کار زجقاری هپیشن هدنود. هد

ها بن زفززیش  ندزه  حا بیم پ لغو جوز  کسب یا در کاهش حا بیمۀ هستارزت بتنزی   هجا زت
  .ILO, 2011: 98زس  ) کارفنهایابد ک  حادث  در کارااهشا  رخ بدزده زس پ هشیما

هتود هتدف بیستیپدپ بلمت  هتدف      هودیا ضماب  زجنزها ب بقاید فنزهوش کند ک  زین اقی
 . در ILO, 2010(b): 17) زیلد زین زس  ک  ب  کارفنها کم  کند تا بت  تدهتدزتش عمتا کپتد    

دهپتد کت  تحمیتا هجتا زت ستقب هشتم   غضتب کارفنهتا         بنهد هوزرد با رسا  تشفی  هد
هممن زس  کارفنهاید تتنجیح   بند یا حیدنود   ر ح تدا     همماری رز در  ی ز  بین هدهد

دهد جززی بقدی  ندزه  کپد ب  جای زیپم   ول    ایش رز یتنف بهقتود نتنزیط کتار کپتد.      
کونپد تأکید بیشتینی  ر پ در حال حاضن با رسا  کار ب  جای تأکید بن ر یمند کپینلد هدزینز 

    ب  ILO, 2010(b): 23های حمایید ز  کارانز  در هحیط کار دزنی  بانپد )بن زیجاد سیاس 
کونپد کاری کپپد تتا در فضتاید ز  تفتاهم      جای زیپم  بفوزهپد با هوزرد بقض هقابل  کپپد هد

  یشگینی هوزرد بقض ب  حدزاا بنسد.
 تا   بت  هتوز زت    ب توز  اف  ک  زعمال ضماب  زجنز   تویی    رزهپماید باید  ادربهای  هد

های با رسا پ ضماب  زجنزهای حقتواد بدزنتی  بانتپد    ی هم زبجام نوبد. زان تصمیمات   توی
هاپ تویی   جود بدزنی  یابد   زان ب  هوز زت ضماب  زجنزها یا هقدم بن ب ها کاهش هدزعیقار ب 

ها هپجتن  باند ینفاً بنهوردها ز   ز یۀ حقواد هوزهپد بود   هممن زس  ب  هقا ه  در بنزبن ب 
با رسا  کار هسیپد ک  باید تشفی  دهپد ک  در کدزم هوزرد چ   ر پ در هجمو  زینزیننود. ز 

حلد بیشین هؤثن هوزهد بود؛ زرزئۀ زطنعاتپ هشا ره   تویی  یا زادزم حقواد   زعمال ضماب  رزه
زجنزی هیپاسب یا هن د   در هن حال هطابق  با هاهی  کار   ننزیط هاص ب   ن بده ضتن ری  

  .ILO, 2010(b): 17زس  )
اینی هیپاسب با نتنزیط رز دزنتی  بانتدپ زهتا     وی دیگنپ با ر  کار باید زهییار تصمیمز  س

کارفنها بیز باید زین فنی  رز دزنی  باند تا ز  تصمیمات با ر  کار درهوزس  تجدیدبظن کپد. 
هتوزهد  زهییار با رسا  کتار در بفتش کشتا ر ی بت  حتا فنجتام       129باهۀ هقا ل  18در هادۀ 

دزرد کت   ایتد   پ زندار هتد 20باهۀ تویی  6ینح هپوط نده زس . هادۀ نزجع ذیکارفنها بزد ه
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زالجنز هسیپد باید بزد هقاهات باالتن اابا تجدیدبظن بانپد. در هتادۀ  تصمیمات با رسا  کار ال م
بهده زس  ک  در ننزیطد ک  بهدزن  یا زیمپد دریتابوردز  در هطتن زست پ     28باهۀ تویی  12

کت  زاتدزهات   ید بیوزبپد با زجا ۀ هقاهاتپ هابع حنک  کشور ز  بپدر نوبد تا  هتابد با رسا  کار با
ال م بنزی زبطقاق با اابو  یورت ایند؛ هشن ط بن زیپم  ز  زین تصمیم بیوز  بزد هقام زدزری یتا  

 اضاید یالح حسب بظام حقواد کشور درهوزس  تجدیدبظن کند. 
در کشورهای هفیل  هممن زس  هیفا ت بانتدپ   ر یۀ تجدیدبظن ز  تصمیمات با رسا  کارپ

توزبتد ز  جملت  هنزجتع    زها هقام عموهد در ردۀ باالتنپ بهاد هنتقط با حقوق کتار یتا دزداتاه هتد    
نده بنزی با بیپد تصمیمات با ر  کتار بانتد. زیتن درهوزست  تجدیتدبظن      بیپدزحیمالد  یش

  باند بایتد تقتدیم نتود   زاتن هنجتع      زلقاعده در  ها  هقنر در اابو  ک  هدقول   هپصفابعلد
هوردبظن زجنزی دسیورزت با ر  کتار رز هدلتا کتندپ زجتنزی تصتمیم بایتد هیوات  نتود. زهتا          

  .ILO, 2010(b): 23توز  لز هاً چپین تدزبینی زبدیشید )زلواو  بمددرهصوص هطنهای انیب
بت  یتورت هستیمنپ    با رسد دزرد ک  اابو  کار هقنر هد 96هادۀ  2در حقوق دزهلد تقصنۀ 

هدایب   بوزا    در یورت لز م تقاضای تدقیتب هیفلفتا  در هنزجتع     پهمنزه با تذکن زنماالت
. لذز زبززری ک  با رسا  در زهییار دزربد عقتارت زست  ز : تتذکن زنتماالت       ایندیالح زبجام هد

ارفنهتا یتا   تتوجهد ک توزبتد هتوزردی هابپتد بتد    رسد هتد بوزا    در یورت لز م )ک  ب  بظن هد
کلد زیطنح طوربود  تذکن رز دربنبگیند  تقاضای تدقیب هیفلفا . زانچ  در زین هاده ب باکافد

رستد عمتدتاً هقصتود    هیفلفا  ب  کار رفی    هقصود ز  ب  تشنیح بشده زس پ زهتا بت  بظتن هتد    
 کارفنهای هیفلفد زس  ک  ب  اوزبین   هقنرزت  ایقپد بقوده زس . 

توزبتد در یتورت هشتاهدۀ    اابو  کارپ با ر  کتار هتد   105هوجب هادۀ  در سطحد دیگن ب 
هناتاه در حتین با رستد بت  تشتفی       »تنی یورت دهتد:  هوزرد ضن ری   فوری زادزهات ههم

زی زحیمال  او  حادث  یا بن   هطن در کارااه دزده نودپ با ر  کار یا کارنپا  بهدزن  حنف 
بت  کارفنهتا یتا       کیقتاً  همل  هسیپد هنزتتب رز فتورزً   زیبا ر  کار یا کارنپا  بهدزن  حنف 

 5هشتاب  زیتن  ظیفت  بت  هوجتب هتادۀ       «. ز    بیز ب  رئیز هسیقیم هود زطن  دهپتد  ۀبمایپد
با رسا  کار در »دزرد: باهۀ چگوبگد با رسد بیز ب  رسمی  نپاهی  نده زس  ک  هقنر هدبیین

بتد  زدهپتدپ هوظت   رااه رز هطنباا تشتفی  هتد  کا کار دسیگاه یا اسمید ز  ۀهوزردی ک  زدزه
«. هیقو  هود جه  توا  کار   رفع هطن ب  کارفنها زبتن  کپپتد   ۀزدزر طنیا ز    هنزتب رز کیقاً

هتا بایتد   دهد ب  هقاهات بتاالتن زست    ب   اذزردپ اززرشببچ  زین هاده بنعهدۀ با رسا  کار هد
  زرت کار »دزرد: تقصنۀ ی  همین هاده زعنم هد زادزهات هقیضد رز زبجام دهپد. زین هوضو  رز

  زهور زجیماعد     زرت بهدزن پ درها    بهو ش  زنمد حسب هورد اززرش با رستا  کتار     
زیپ ز  دزدسنزی عموهد هحتا   در یتورت عتدم تشتمیا دزدستنز ز       کارنپاسا  بهدزن  حنف 

الا   ههن تمام یا اسمید ز  کاراتاه  انزر تدطیا    دزدااه عموهد هحا تقاضا هوزهپد کند فورزً
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دزدسیا  بنفایل  بسق  ب  ید ر انزر زاتدزم   اتنزر هتذکور  تز ز  زبتن  اابتا        .رز یادر بماید
دسیور رفع تدطیا توسط هنجع هزبور در یورتد یادر هوزهد ند ک  با ر  کتار یتا    .زجنزس 

بوزا    هدایب هوجتود رز   ربط دزداسینی رفعزی   یا کارنپاسا  ذیکارنپا  بهدزن  حنف 
 «.ید بموده بانپدأیت

اابو  کتار زیتن زهتن جتز  تمتالی        105 ندز ی هادۀ نود در عقارتطور ک  هشاهده هدهما 
زبد ب  هحض هشاهدۀ زین هوزرد ب  رز بت  هقاهتات بتاالتن    ها همل بید   ب با رسا  کار ب  نمار هد

بتوعد زهییتار   زین هورد رز عن ه بن تملی  با رستا  بت   توز  رسد ک  هدزطن  دهپد. زها ب  بظن هد
ها بنزی زبجام تمالیفشا  دزبست . بت  زیتن هدپتد کت  زاتن چپتین        ها   زبززری ههم در دس  ب ب 

ر د دهد هدمول عما کپپتد بتیم ب  هتد    زسطۀ اززرشزهییاری بدزنی  بانپد   ینفاً بفوزهپد ب 
طور ک  افی  ند زعمال زیتن زهییتار ز    با زین حالپ هما  ک  در عما ب   ظای  هود باتوز  بانپد.

هتادۀ   3زفیاد  هپافع کارفنهایا  نود. ز  همین ر س  ک  تقصنۀ هطنسوی با رسا  بقاید سقب ب 
در یتورت زعیتنزب بت     دهتد کت    زین فنی  رز هدهیضنرز  ز  انزرهای هوضو  زین هاده  پ ب 105

زی   تدطیا کارااه ز  هنزجع هزبورپ ب  دزدااه یتالح  حنف اززرش با ر  کار یا کارنپا  بهدزن  
دلیتا کاراتاه کت  هتود     بشتد  بتد  . ب  دلیا زهمی  رعای  حقوق کارفنها   تدطیتا نمای  کپپد

دزدااه همل  زس  ب  فوری    هتارج   توزبد دربهای  سقب  ر د بسیب ب  هپافع کاران بیز نودپهد
 . تصمیم دزدااه اطدد   اابا زجنزس  ن هوزردی. در چپیپدکز  بوب  ب  هوضو  رسیداد 

بید   بقایتد فنزهتوش نتود ب  زست  کت       ب  دس  هد 105ک  با تأها در هادۀ  بمیۀ ههمد
توزبتد  تپهاید بمدبنهقپای هفاد هقنرزت هقحث د م ز  فصا چهارم اابو  کارپ با ر  کار هود ب 

هدۀ هطتن فتوری هملت  زست  ب  رز     تصمیمد هقیپد بن تدطیلد کارااه بگیند   در یورت هشا
زبد ک  زین زهن رز ز  طنیتا  ها همل فورزً   کیقاً ب  زطن  هقاهات باالتن در   زرت کار بنسابد   ب 

توزبتد هتابع توات    کپتدی ر بتد رستیداد بت         ربط اضاید دبقال کپپد. زین زهن هدهنزجع ذی
 نز  با هفاطنه هوزج  نود. زلواو    ز  زین رهگذر سنه    هپافع کاراهطنهای انیب

چگوبگد با رسد کار بیز با زلفاظد هشاب  همین زهییارزت رز با بیتا  جزئیتات بیشتین     باهۀبیین
با رسا  کتار در هتوزردی   هذکورپ  باهۀبیین 5نپاسد. بنزسا  هادۀ بنزی با ر  کار ب  رسمی  هد

   بد هنزتب رز کیقاًزدهپدپ هوظ   هدکارااه رز هطنباا تشفی کار دسیگاه یا اسمید ز  ۀک  زدزه
 9هتادۀ  . هطتابا  توا  کار   رفتع هطتن بت  کارفنهتا زبتن  کپپتد       بنزیهیقو  هود  ۀزدزر طنیا ز 

سپز  پ  کارااه زعنموالئب  هس حضورزً بد بوزا    زینزدزت هوجود رززبا رسا  کار همل پ باه بیین
جهت    ود ب  کارفنها   با تدیین ههل  هدقول   هپاستب در هیقو  ه ۀزدزر   ز  طنیا هنزتب رز کیقاً

توزبد تن بیز زناره ند با ر  در زین هوزرد بمدطور ک   یش. هما پپدکرفع بوزا    زینزدزت زبن  
کپد   حید زبن  رفع بوزا    زینزدزت هوجود در کارااه ب  کارفنها بیز بایتد ز  طنیتا    رأساً زادزهد

بتوعد در بنزبتن کارفنهتای هیفلت  ضتماب  زجنزیتد       پ ب 10هادۀ یورت ایند. زدزرۀ هیقو  با ر  
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تمام یا بنهد ز  بوزا     نده   عدم رفعدر یورت عدم زجنزی هوزرد زبن »بیپد کنده زس :  یش
هیقتو    ۀهنزجع اضتاید ز  طنیتا زدزر   ز   اتدقیب هیفلف زینزدزت با رسا  کار هوظ  ب  درهوزس 

دهتد کت  حیتد  یگیتنی   درهوزست  تدقیتب       ا  در هین زین هاده بشا  هتد د«. دبانپهود هد
 هیفلفا  در دسیگاه اضاید ز  طنیا زدزرۀ با رسد کار هممن زس .  

 

 . ورود آزادانه به کارگاه2
 5هتادۀ   12  بپتد   129باهتۀ  هقا لت   16پ هتادۀ  81باهۀ هقا ل  12پ هادۀ 20باهۀ تویی  17هادۀ 
ها ستن ده   بتد   زطتن  اقلتد   بتا      سئل  رز ک  با دید با رسا  ز  کارااهزین ه 178باهۀ هقا ل 

هقتنر   81باهتۀ  هقا لت   12ب زدی کاها یورت ایند ب  رسمی  نپاهی  زس . بنزی بموب پ هادۀ 
با رسین کار ب  زعیقار هجو های اابوبد هود باید بیوزبپد ب زدزب    بد   هقن اقلتد در  »دزرد: هد

زهمی  زین زهن تتا جتاید   «. یا نب ب  هن هحا کار هشمول با رسد  زرد نوبد هن ساعید ز  ر  
دزرد ک  با دیتد  بیا  هد 10ها بیزپ هادۀ درهصوص با رسد ز  کشید 28باهۀ زس  ک  در تویی 

هتای ستن هیپد   زبد در بعبد   زطن  اقلد ز  هنی  ز  کشورهاید ک   نچم کشور رز بنزفنزنی 
هتاید  س . در همین هصوصپ سا ها  هوزردی رز ک  کشورها هحتد دی  در ر   یا نب هممن ز

باه  دزبسی  زس . زعمتال زیتن   زبد هغاین با هقا ل ها دربظن انفی بنزی  ر د با رسا  کار ب  کارااه
بتود   ب رد  زهما  با رستد زست . ستن ده   زهییار با رسا پ در ان  همماری کارفنهایا    فنزهم

 یتهه  بود  با رستد رز بیتز حفتن کپپتدپ بت      کپد ک  زیا هففدکم  هد هابا دیدها ب  با ر 
  ILO, 2006: 84زبد )هوزهپد هدلوم نود ک  در زثن نمای  ب  با رسد کارااه رفی ک  بمد هابد

 ها انزر بگیند. تا ز  زین رهگذر بسیقد ب  کارانز   زرد بیاید   هشمنت بددی بن سن رزه ب 
ها ب  زین هدپد بیس  ک  در یورت لتز م   بتا   ر  ر د سن ده ب  کارااهزین زهییار با رسا  د
 یتهه  هاید با بنباهۀ هشف  یا با زطن  اقلد زبجام دزدپ ب توز  با رسددزنین دلیلد هوج پ بمد

زی ز  ب  جه  ک  کارفنها همیشت  هتود رز در هدتنب رستیداد     های هنتب د رهزیپم  با رسد
 . در بنهد هتوزرد هممتن زست  با رستا  کتار      ILO, 2006: 86هپد باند )توزبد سوددزبد هدهد

تن ب  زطن  بنسابپد تا کارفنهایا   ها  کافد بتنزی اتندب ری زطنعتات    با دیدهای هود رز  یش
ال م رز دزنی  بانپد یا ب  هدینز    کارانز  فنی  دهپتد کت  زبجتام دیتدزر رز تستهیا کپپتدپ       

 . زیتن  ILO, 2010(b): 22نده هشمنتد رز در  تد دزربتد )  تدیینزانچ  زین دیدزرهای ز   یش 
زی تممیلتد  هپزلۀ نتیوه دیدزرها هممن زس  بسیاری ز  زهدزف با رسد کار رز تأهین بمپدپ زها ب 

توزبد بدضاً در کپار دیدزرهای سن ده سودهپد باند. بار دیگن باید تأکید کند ک  ضمن رعایت   هد
  کارفنها بیز لحاظ نود   ز  رهگذر زیتن ب زدی عمتا با رستا  کتارپ     ب زدی با رسا  باید هپفد

 هللد در عملمند کارفنهایا  زیجاد بشود. 
سؤزل دیگنی ک  در زین هصوص باید  اسخ اف  زین زس  ک  زساساً با رستا  کتار زهییتار    
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  در با رسد ز  کدزم زهاکن رز دزربد  ر یۀ کشورهای هفیل  در اقال زین هوضو  هیفا ت زست   
 پ هنجتاید رز کت  در ب    workplace« )هحتا کتار  »بنهد کشورها با تدقینی هوستع ز  عقتارت   

بیپتد  رزبطۀ کار در بنزبن هزد زتفاق زفیاده باند کاراتاه دزبستی    زهمتا  با رستد ز  ب  رز  تیش     
جملت    هپظور ر یمند بسقیاً جدیدتن ستا ها  ز  توز  ب  . زین زهن رز هدILO, 2006: 85زبد )کنده

تقیین   زر یابد کند؛ ببجا ک  هفهوم کار نایسی  هفهوهد باظن ب  هن بو  « کار نایسی »هفهوم 
 نود.کار دزبسی  هد

دزده زست    با رسا  کار   کارنپاسا  بهدزن زین زهییار رز ب   98 هادۀدر اابو  کار زینز پ 
ر   بت  هؤسستات   نتقاب   بد   زطن  اقلتد در هتن هواتع ز    بیوزبپد در حد د  ظای  هویش تا 

زسیثپای زین زهتن رز تقصتنۀ همتین     .د   ب  با رسد بپندز بدوبزین اابو   زرد ن 86هشمول هادۀ 
دزبستی   کیقد دزدسیا  هحا  ۀهپوط ب  زجا  رز های هابوزدادکارااههاده هقنر دزنی     ر د ب  

زبتد بتد   زطتن  اقلتد     تونود با ر  کار هدطور ک  هشاهده هدپ هما 98زس . در هین هادۀ 
توز  زهییار تشفی  رز ب  با ر  دزد تا چپابچ  زطن  اقلتد   زرد کارااه نودپ زها افییم ک  هد

کپد زیتن هوضتو  رز بت  زطتن  کارفنهتا یتا بمایپتدۀ  ی        ب  زبجام  ظیفۀ با رسد هلا  زرد بمد
هتای  با رستد ز  کاراتاه    ک  چگوبگد با رسد کار بیز زندار دزنی  زس باهۀبیین 2هادۀ  بنسابد.

 ۀهای هابوزداد بد   زطن  اقلد کارفنها   بیتا  بت  زجتا    کارااه هشمول اابو  کار ب  زسیثپای
. نمول با رستد کتار   دنوهد نده ز  طنف  زحد هنبوط  زبجامز  یش تدیین ۀبنزسا  بنباه  ی

ل اابو  کار هتارج نتده زست پ    انی ب  زساساً ز  نموهای هابوزداد ک  تپظیمبسق  ب  کارااه
تنین هدپا رز ز  کارااه بندزن  کنده زس    کلیۀ زهتاکپد کت  در   اذزر  سیعدهد اابو بشا  هد
توز  ب  رز کار در بنزبن دسیمزد زی ز  بو  هشمول اابو  کار بنانزر زس  )ک  زجماالً هدب  رزبط 

 1ا رسد کار انزر اینبد.توزبپد هشمول بهمنزه با تقدی  ز  کارفنها دزبس   هد
 

 تفحص و تهیۀ اسناد و مدارک .3
باهۀ هقا ل  5هادۀ  2  بپد  129باهۀ هقا ل  16هادۀ « پ»پ بپد 81باهۀ هقا ل  12هادۀ « پ»بپد 
پ باظن بن زهییتار با رستا  کتار در با دیتد ز  کلیتۀ      28باهۀ تویی  10هادۀ « ع»  اسم   178

 ام هناوب  بنرسد   ب هایش ال م بنزی کش  حقیق  زس . های کارااه   زبجهپاطا   اسم 
زی زس  بنزی زیپم  با رسا  بیوزبپد  ظتای   ها  سیل بقاید فنزهوش کند ک  با دید ز  کارااه

درستید رعایت    درسید زبجام دهپد   بیوزبپد تشفی  دهپد ک  بیتا هقتنرزت کتار بت     هود رز ب 

                                                           
ها هپحصنزً زبجام کار ب »نوبد ک  هاید افی  هدهای هابوزداد ب  کارااهاابو  کارپ کارااه 188بنزبن هادۀ  .1

بنزی دید  توضیحات «. نودتوسط یاحب کار   هویشا بدز  بسقد درجۀ ی  ز  طققۀ ز ل  ی زبجام هد
  .155: 1392بیشین ر.ا: )عنزادپ 
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ر باید بیوزبپد هن بو  تحقیا یتا ب هایشتد رز کت  ال م    نود یا هین  ب  زین هپظور با رسا  کاهد
هوزهپد در زهییارنتا   ها هدسو کارفنهایا  باید هن سپدی ک  ب  دزبپد زبجام دهپد   در ب هد

هتای بتتد هتود    انزر دهپد. حید هممن زس  با ر  کار ز  کارفنها بفوزهد ک  با تشنیح بنباهت  
 نت زحیمالد هقابل  کپد.  هوزهد با هشمبشا  دهد ک  چگوب  هد

 یتهه  دزبپد بت  عن ه بن تحقیا   بنرسد زسپادپ با رسا  باید بیوزبپد با زفنزدی ک  هپاسب هد
ها باید زین زهییار رز دزنتی  بانتپد   کارانز  یا بمایپداا  ببا  افیگو کپپد. در زین هورد بیز ب 

نا  هحنهاب    بتد   حضتور   ق ک  تشفی  دهپد با چ  کسد هصاحق  کپپد   زیپم  بیا هصاح
ستو هتابع ز    بود  هصاحق  ز  چپد  ز ی  ستودهپد زست . ز  یت    ساینین باند یا هین . هحنهاب 

هتا  نود   ز  سوی دیگنپ کارانزبد ک   زادی ننهساری کارفنهایا  هیفل  در بنزبن کارانز  هد
 اینبد.ب هطن زهنزج انزر بمددهپد در هدناویپد   هوزرد تفل  رز اززرش هدرز ب  با ر  هد

 ر د  بنزی هشارک  فدال کارانز  در ر بد با رسد ک  ال هۀ با رسد دایا   سودهپد زست پ 
با ر  کار باید ب  زطن  کارانز  بیز بنسد. همچپینپ باید تنتیقاتد زتفاذ نود کت  بتا کتارانز     

زطن  دهپد. با رسا  کار بهین  ها بیوزبپد ب زدزب  هسائا رزدر فضاید هصاحق  یورت ایند ک  ب 
زس  در یورت زهما  با  زن  یا هسئوال  زیمپد   بهدزن  در کاراتاه بیتز افیگتو   بهتنین     

دزرد ک  کارفنهایتا   زندار هد 133باهۀ تویی  12ها کسب کپپد. هادۀ زهقار   زطنعات رز ز  ب 
ی بگذزربدپ ز  جمل  زیپمت  زتتااد   باید تسهینت کافد رز در زهییار با رسا  کار در بفش کشا ر 

ند  زهمابات با رسد در ها انزر دهپد. ب  عقارت دیگنپ فنزهمبنزی هصاحق  با زفنزد در زهییار ب 
 های هفیل  بسی  ب  ننزیط کارااه هممن زس  هدابد   زلززهات هیفا تد دزنی  باند.  کارااه

اابو  کار زین  99   98ب  رسمی  نپاهی  نده زس . ذیا هوزد  هشاب  زین زهییار در زینز 
توزبپد ب  دفتاتن  هد کپد: }با رسا  کار{بیا  هد 98زهییار ز  جملۀ زین هوزرد زس . زبیهای هادۀ 

هتا ر بونت      هدزرا هنبوط  در هؤسس  هنزجد    در یورت لتز م ز  تمتام یتا استمید ز  ب     
هپظور با رسا  کار   کارنپاسا  بهدزن  کار حا دزربد ب » :99 هادۀ  ب  هوجب  پپدکتحصیا 

زبجام کار هورد زسیفاده  بانپد   یا درها در تما  هدزطن  ز  تنکیقات هوزدی ک  کارانز  با ب 
سای ؤزی ک  بنزی ب هایش ال م زس پ در هقابا رسیدپ بموب  بگینبد   ب  رایندپ ب  زبدز هانزر هد

چگتوبگد با رستد کتار بیتز      باهۀبیین 3هادۀ در تممیا زین هوزد  «.ایپدهسیقیم هود تسلیم بم
هتای  باهت  هقنرزت   بیین هپظور بظارت بن حسن زجنزیبد ب زبا رسا  کار هوظ »دزرد: هقنر هد

ز  «. های کارااه با رسد زیمپد ب  عمتا ب ربتد  اسم ۀ هصوع نورزی عالد حفاظ  فپد ز  هم
زی در تحصتیا دلیتا     بید کت  با رستا  کتار زهییتارزت استینده     نهدهجمو  زین هوزد چپین ب

زی ب  هصاحق  با کارانز    با رسد کارااه   زهاکن   دفاتن کارفنها دزربد. در زین هوزد زلقی  زناره
اتذزر در اتابو    هقتنرزتپ    بحوۀ زرتقاط با رسا  کار با کارانز  بشده زس    نایسی  بود اابو 

 انف .  تنی رز ز  زین حیث بنزی با رسا  کار در بظن هددایازهییارزت جزئد   
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کت   هپظور زیتن زهییتار با رستا  تحلیتا کتند؛ جتاید      توز  ب اابو  کار رز بیز هد 101هادۀ 
کارنپاسا  بهدزن  کار در هوزرد هنبوط بت  حتد د  ظتای        اززرش با رسا  کار  اذزر اابو 

دزبد. زعطای چپین زعیقاری بت  اتززرش   هددزداسینی   ادر حمم اززرش ضابطرز زهییارزتشا  
با رسا  کار هسیلزم ب  زس  ک  ببا  بیوزبپد ب  طناد هپاسب   هیپاسب زطنعات رز اتندب ری  

هتاپ هحتد دیید   هپظور تهیۀ زین اززرشهای هود ز  ب  بهنه بگینبد   ب کپپد   در تهیۀ اززرش
 در تحصیا   اندب ری زدل  بدزنی  بانپد.  

با رسا  کار بنزی زبجام زین زهییارزت بایتد ز  حمایت  بنهتوردزر بانتپد   بت  زیتن هپظتور        
ها  جود دزنی  باند   بت  طتور   هقنرزت هپاسقد در حمای  ز  با رسا    همابد  ز  عملمند ب 

هتا یتا تهیتۀ     .  ینز بنزی هثال  ر د ب زدزبۀ سن ده ب  کاراتاه ILO, 2010(b): 13هؤثن زجنز نود )
پاد   هدزرا ز  کارااه هممن زس  با هفالف  یا هقا ه  کارفنها یا بمایپدۀ  ی هوزجت  نتود.   زس

کیفنهای هپاسب بتنزی  »دزبد: زین حمای  ز  با رسا  کار رز ضن ری هد 81باهۀ هقا ل  18هادۀ 
بقض اوزبین   هقنرزت هنبوط ب  با رسد کتار   همچپتین در  هیپتۀ همابدت  ز  زبجتام  ظیفتۀ       

باهتۀ نتمارۀ   هقا لت   7هتادۀ   1بپتد  «. بیپد نود  کار باید در اوزبین   هقنرزت هلد  یشبا رسا
بیپد جنزیم هتؤثن در هقابتا ستن یچد ز  هقتنرزت اتابوبد کت  ز  ستوی بتا ر          بیز  یش 178
دزبد. زلقی  نود   زیجاد هوزبع در هسین زبجام  ظای  با ر  رز ضن ری هدزالجنز نپاهی  هدال م

ر با ر  تپها در همابد  فیزیمد ز  زبجام  ظای  هیصور بیست    اتاه هممتن زست      هلا در کا
کند  نوزهد تفل  یا زرزئۀ زطنعات غلتط   بتاا    کند  با ر  کارپ هففدبنهد زفنزد با امنزه

تن کپپد.  ینز  اید سفن ز  زیجاد  ی رز زبجام  ظای  هویش با دزربد یا هسین با رسد رز طوالبد
توزبتد زعتم ز  همابدت    هقا هت      رزه زبجام  ظای  با رسا  کار زس  زیتن هتابع هتد   هابع بن سن 

 کند  با ر  کار باند.فیزیمد   همابد  ب  طنق دیگن ز  جمل  امنزه
در اابو  کار زینز  بیز در هیا  هوزد هنتقط با با رسدپ بنزی زین دستی  ز  زفتنزد هجتا زت در    

کت  هتابع    ارفنهایا    دیگن کستابد ک»دزرد هقنر هد 104طور ک  هادۀ بظن انفی  نده زس . ب 
های هشمول زین اابو  اندبتد   یتا هتابع    ارنپاسا  بهدزن  کار ب  کارااهک ر د با رسا  کار   

حستب   پزیشا  نوبد یا ز  دزد  زطنعات   هدزرا ال م ب  ببتا  هتوددزری بمایپتد    ۀزبجام  ظیف
رفیت  در زیتن هتاده    کتار تدابین بت  «. هحموم هوزهپد ندهای هقنر در زین اابو  هورد ب  هجا زت

ک  هابع ز  زبجام  ظیفۀ با رسا  نودپ چ  ز  جابب کارفنها   چ  ز  جابتب  زبد   هن زادزهد  سیع
ها هپجن نود. دربارۀ زین دسی  ز  زفنزد در فصتا یتا دهم   توزبد ب  تدیین زین هجا زتساینین هد

اابو  کار بت  زیتن ههتم زهیصتاص یافیت  زست :        179هادۀ  اابو  کار هجا زت بحث نده زس .
هورز  بهدزنت  کتار بت     أبا رستا  کتار   هت    ۀکارفنهایا  یا کسابد ک  هابع  ر د   زبجام  ظیف»

های هشمول زین اابو  اندبد یا ز  دزد  زطنعات   هدزرا ال م ب  زیشا  هوددزری کپپد کارااه
بنزبتن   300تتا   100بقدی ز   ۀت هاطد ب   ندزه  جنیمدر هن هورد با توج  ب  ننزیط   زهمابا
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ر    120تتا  91کاران  ز ز  اطدی  حمم   در یتورت تمتنزر بت  حتقز ز       ۀحدزاا هزد ر  زب
 «. دهحموم هوزهپد ن

 

 تکالیف بازرسان کار
هتا  تتنین تملیت  ب   ها تمالیفد رز بیز بن عهده دزربد. ههمدر هقابا زهییارزت اابوبد با رسا پ ب 

درستید   دات  جاهتۀ    زلقی  هشاب  همۀ کارهپدز  د ل پ ب  زس  ک  ب   ظای  نغلد هود بت  
هتا  زرد  ک  با ر  کار بنزی زبجتام یتحیح  ظتای پ بت  حتنیم کاراتاه      ببجاعما بپونابپد. زها ز 

تنین زین زلززهاتپ  تز ز   ر د  نودپ باید زلززهاتد رز بیز در زین هصوص بپذیند. ز  جمل  ههمهد
 حنیم کارفنهایا پ حفن زسنزر ببا  زس . ب 
 

 حفظ اسرار .1
ب  زین تملیت  با رستا  کتار زنتاره دزرد. بتا       129باهۀ هقا ل  20  هادۀ  81باهۀ هقا ل  15هادۀ 

با رستا  کتار بت  ایتد تحمتا      »دزرد کت :  زدبیاتد هشاب پ بپد د م   سوم هوزد یادنده هقنر هتد 
یت  ز  زستنزر تولیتدی      حید  ز ز  تنا هده  بقاید هیچتپقیهات  یهه یا زادزهات زبضقاطد 

ها رسیده زس  زفشتا کپپتد     ها ب  زطن  ب تجاری یا فنزیپدهای کاری رز ک  در جنیا  با رسد
بیز باید هپقع هناوب  نمای  یا زطنعد ک  ب  هپاسق   جود بق  یا هطن در فنزیپد کتار   یتا   

ها رسیده زس  رز کاهنً هحنهاب  تلقد کپپتد    زطن  ب ب  هپاسق  تفطد ز  اوزبین هنبوط  ب  
هتا ز  هحتا بت     هصوص بقاید ب  کارفنها یا بمایپداا  ز  زطن  دهپد ک  با دید   با رستد ب  ب 

با رسا  کتار بایتد   »بهده زس   28باهۀ تویی  10در هادۀ «. دلیا دریاف  چپین نمایاتد زس 
های زدزریشتا  هپطقتا زست  تدهتد کپپتد      ا عنف یا ر ی اسم یاد کپپد یا ب  نیوۀ دیگنی ک  ب

 «. زسنزر تجاری رز ک  در جنیا  با رسد هممن زس  کش  کپپد زفشا بمپپد
زبد حفن زسنزر کپپد. حفتن زستنزر   هپزلۀ کارهپدز  د ل  همل ب  زین تنتیب با رسا  کار ب 

فشتا بشتود کت  زیتن زهتن هتود       ها ب  د  بدد باظن زس : بفس  ببم پ زسنزر کارفنها زز  جابب ب 
توزبد ز  چپد  ز ی  هحا تأها باند. ز  جمل  زیپم  هممن زس  با ر  در با رستد ز  کاراتاه   هد

ب  بنهد هشمنت  د بقند. بنزی هثالپ هممن زس  بنرسد دفاتن یا افیگو با کتارانز پ با رستد   
کپتد کت     پجت  بتنم هتد   رز ب  زین بییج  بنسابد ک  کارفنهای هزبور با هشمنت هتالد دست      

هممن زس  در بیپدۀ بزدی  ز  رز ب   رنمستیگد یتا تدطیلتد کاراتاه بنستابد. زبیشتار چپتین        
 یهه  اید کارفنها در یپ  هود راقاید دزنی  باند هممن زس  یحپ  رز ب  زهقاری در با زرپ ب 

 ند هاص دس  های تولید ب  ر یا  ز  تغیین دهد. ز  سوی دیگنپ هممن زس  کارفنها در نیوه
توزبد بن  بنبدۀ ز  رز در هیا  یافی    ز  زسنزر تولید ز  باند   زفشای زسنزری ز  زین اقیا بیز هد
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راقا ز  بین بقند. ب  زین دالیا   دالیلد ز  زین اقیا زس  ک  با ر  در  ها  هتده  یتا حیتد    
ز  ب  با دیتد کتنده زست      هاید رز کت   ز ز  ب  ب  هیچ عپوز  بقاید زسنزر کارفنهایا    کارااه

 زفشا کپد.
کند  با رسا  جلوۀ دیگنی بیز دزرد   ب  بستق  بت  کتارانز  زست . بستیار      هحنهاب  عما

زی کارفنهتا رز  اوبت  ر د ک  با رسدپ در بییجۀ نمای  کارانز  باند. زان با ر پ بت  زحیمال هد
زبتدپ بیپتده     د رز فنزهم کندههطلع کپد ک  کدزم کارانز  با زعینزب بسق  ب   یپ  هیپۀ با رس

زفید   زحیمتال بنهوردهتای بدتدی   حیتد زهتنزج ب       زهپی  نغلد کارانز  هزبور ب  هطن هد
رستابد    کارانز  د ر ز  ذهن بفوزهد بود. در چپین حالید کارانز  ز  بیم تقدات هناوب  زطن 

ایتد ز  زیتن هستئل  هطلتع       رسابپد. لتذز کتارانز  ب  ها بمدنمای پ هناز هسائا رز ب  زطن  ب 
هطمئن بانپد ک  زان هوضوعد رز ب  با رسا  کار زطن  دهپدپ هحنهاب  بااد هوزهد هابتد   زاتن   

ایند باید در ظاهن ب  نما با دید هدمتولد بانتد تتا    با دیدی ب  درهوزس  کارانز  یورت هد
بقایتد  تز ز   ایتا      . با رستا  کتار حیتد    ILO, 2010(b): 26بود  رعای  نود )زیا هحنهاب 

    ب  دلیا بقض زین ااعده هممن زست  بت    ILO, 2010(b): 21)هده  بیز زسنزر رز زفشا کپپد 
زی هسئول نپاهی  نوبد. زها بنزی ببم  با ر  بیوزبتد بت  زیتن  ظیفتۀ هتود      دلیا تفل  حنف 

ایتند  دهوبد عما کپد باید دزینۀ رز دزری کاهنً هشف  باند کت  چت  هتوزردی رز دربتن هت     ب 
(ILO, 2006: 75 بپابنزینپ بهین زس  در اابو    هقنرزت هنبوط  زین هوزرد ب  دا  هدلوم نود . 

   ز  سوی دیگنپ ضماب  زجنزی بقض زین هوزرد ز  سوی با ر  بیز ر نن باند. 
اتابو  کتار    103 هتادۀ تتوز   هین اابوبد رزجع ب  زین تملی  با رسا  در حقوق زینز  رز هد

 رسا  کار   کارنپاسا  بهدزن  کار حتا بدزربتد در هتیچ هتورد     با»دزرد: ندار هددزبس  ک  ز
دست     حید  ز ز  بنکپاری ز  هده  د ل  زسنزر   زطنعاتد رز ک  ب  هقیضای نغا هتود بت  

زبتدپ فتاش   زبد   یا بام زنفاید رز ک  ب  ببا  زطنعاتد دزده یا هوزرد تفل  رز اونزد کندهب رده
هتای  هیفلفین ز  هقنرزت زین هاده هشمول هجا زت»دزرد: ۀ همین هاده هقنر هد  تقصن« بمایپد

« پ»ننزیط زسیفدزم با رسا  کتار بیتز بپتد     باهۀدر بیین«. هقنر در اوزبین هنبوط هوزهپد بود
 زبد یا بام زنفاید ک دس  ب رده  ک  ب  هقیضای نغا هود ب دزفشای زسنزر   زطنعاتپ 5هادۀ 

پ جز  تفلفات با رسا  کار   کارنپاستا   زبدیا هوزرد تفل  رز اونزد کنده عات دزدهب  ببا  زطن
 بهدزن  کار تلقد نده زس . 

بید زین زست  کت  زهیتدزد تملیت  با رستا  بستق  بت         ب  دس  هد 103ببچ  ز  هین هادۀ 
زبتد زستنزر    ها حید  ز ز   ایا  کار بیتز هملت  رز دزری تا  ز ز  هاتمۀ کار بیز  جود دزرد   ب 

پ بت   ایتا    103زی هود رز  پها  دزربد. زلقی  زین بمی  درهور توج  زس  ک  در هین هادۀ حنف 
تن ز   ایتا  هتده  با رستد کتار بانتدپ  یتنز       توزبد  سیعهده  د لید زناره نده زس  ک  هد

رهپد د لت   بسا با رسد ب  هن دلیا  ز ز  هدتد دیگن در هقام با ر  بقاندپ زها همچپا  کاچ 
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اتاه  پ با رستا  کتار هتیچ   103باند. ببچ  ب  هن تنتیب حائز زهمی  زست  زیپمت  بپتا بتن هتادۀ      
زی هود رز زفشا کپپد   زین زسنزر عتن ه بتن زستنزر    توزبپد بنهنف زیا رز دزریپ زسنزر حنف بمد

ه پ تقصتنه بت    نود. در زدزها بیز هددهپده   هپابع هقنی ب زفنزد اززرشکارفنهاپ ناها زساهد 
 ندز د   ب  جای تدیتین هجتا زت   بیپد ضماب  زجنزی کیفنی بنزی هیفلفا  ز  زین زهن هد یش

دهتد کت  زیتنپ بغتا ان     های هنبوط زرجا  هدها رز ب  تحما هجا زتبنزی زین دسی  ز  زفنزدپ ب 
  هیفلت  رز  اذزر هجا زت با رساهای هنبوط زس . ناید زیپم  اابو هاید دربارۀ هجا زت نسش

در اابو  کار تدیین بمنده زس پ ب  زین  زسط  بوده زست  کت  تدیتین کیفتن رز تپهتا در اتابو        
دزبسی  زس پ زها زین تفسین با فضای کلد اابو  کار همسا  بیست پ  یتنز در   هجا زت هپاسب هد

پتابنزینپ در  کپد. باذزر بنزی کارفنهایا  هیفل  هجا زت تدیین هدفصا یا دهم اابو  کارپ اابو 
بیپد کپد ک  چپین بمنده زس . در حال حاضتن  توزبس  کیفنی درهور رز  یشزین هورد بیز هد

 1375اتابو  تدزیتنزت هصتوع     648توز  در هتادۀ  رسد کیفن هنتقط با زین زهن رز هدب  بظن هد
یتا  زطقا   جنزحا    هاهاها   دزر فن نا    کلیۀ کسابد کت  بت  هپاستق  نتغا     »جسیجو کند: 

نوبد هنااه در غین ز  هوزرد اابوبدپ زسنزر هندم رز زفشا کپپد بت  ست    حنفۀ هود هحنم زسنزر هد
هاه   ی  ر   تا ی  سال حقز   یا ب  ی  هیلیو     ابصد هززر تا نش هیلیتو  ریتال جتززی    

 «.نوبدبقدی هحموم هد
 

 . حفظ منافع کارفرما )منافع کارگاه(2
زریپ تمالی  دیگنی بیز در بنزبن کارفنهایا  بن عهتده دزربتد. عمتا بت      با رسا  کار عن ه بن رز د

هپظور حفن هپافع کارفنهتا تقیتین   توجیت  کتند   ز ببجاکت  هپتافع       توز  ب زین تمالی  رز هد
زبدپ هتن د  عپتوز  بتن زیتن استم  هیپاستب بت  بظتن         کارفنها   کارااه ب  یمدیگن  یوبد هورده

هتا     زسطۀ با رسدپ در  د کش  تفلفات   بنهورد بتا ب  ر  کار ب رسپد. ب  بیا  دیگنپ با هد
هدپتا بیست    در یورت بیا  زعمال ضماب  زجنز بن کارفنهای هیفل  زس پ زها زین زهن هناز بدز 

 دلیا  ین ا اذزنی  نود. ک  با سوءزسیفاده ز  زین هوادی پ هپافع کارفنها بادیده انفی    بد
توزبپد ب  ب  عما کپپتد ب  زست  کت  کارفنهایتا  رز ز      ا  کار هدیمد ز  هوزردی ک  با رس

هدپا بیس  ک  در همۀ با دیدها باید بت  کارفنهتا ز  اقتا    حضور هود هطلع کپپد. زلقی  زین بدز 
باه پ چپابچ  زطن  اقلتد در زبجتام  ظتای  بتا ر      هقا ل  12زطن  بدهپدپ بلم  بنزسا  هادۀ 

ور با رسا  ب  کارفنها زطن  دزده نود. ب  هوجب اسم  سوم ز  بپتد  بمپد باید حضهللد زیجاد 
ها تپها ب  کارفنهاپ بلم  ب  کارانز  یا بمایپداا  ب باه  بیز  ر د با ر پ ب هقا ل  16هادۀ « پ»

زی یافین کارفنها ز  با رستد زنتاره  بیز باید زطن  دزده نود. در اوزبین   هقنرزت دزهلد ب  زطن 
رستد بتا   هتا زهییتار بتا ر  زست پ بت  بظتن هتد        پ زها ز ببجاک   ر د سن ده ب  کارااهبشده زس

توزبد ز  زین زهییار هود زسیفاده بمپد   با زطن  اقلتد بت    تشفی  با ر  در هن هوردپ  ی هد
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زالهما  بقاید هشملد هارج ز  حد   عنف هدمتول بت    کارااه هنزجد  کپد. ر بد با رسد بیز حید
ک  زجتا ۀ با رستد   حالدپ در28باهۀ تویی  10حمیا کپد. بنزی هثالپ اسم  زل  هادۀ کارفنها ت
کپد تپهتا در هتوزرد زستیثپاید با دیتدها در دریتا      کپدپ با رسا  رز هلزم هدها رز یادر هدکشید

یورت ایند؛ زین هوزرد زسیثپاید باید ز  سوی اابو  هدلوم نتود   بتا کستب هجتو  ز  هقاهتات      
رت ایندپ هشن ط بن زیپم   ها    نیوۀ با رسد در عما باید چپین باند کت  هتیچ   هسئول یو

پ بن 6پ هادۀ 178باهۀ دنوزری جدی رز بنزی کار کشید زیجاد بمپد. در همین هصوصپ در هقا ل 
دلیتا  کپد ز  جمل  ببمت  کشتید بتد   زی ز  حقوق کارفنهایا  در زین اقیا هشاغا زناره هد اره

ر یورت تصمیم زنیقاهپ زهما  دریاف  هسارت زحیمالد ز  جابب کارفنها  جود توای  بشود   د
 دزنی  باند.  

عن ه بن زینپ با ر  باید در بد   ر د حضور هود رز ب  کارفنها زطن    کارت نپاساید هود 
 . زرزئۀ کارت نپاساید بت  کارفنهتا ستقب    ILO, 2010(b): 26زش زرزئ  دهد )رز ب   ی یا بمایپده

هتا رز فتنزهم   ر پ فنی  حضور   تحقیتا ز  ستوی ب   نود   ز زینهیا نپاساید با رسا  هدتس
 ۀکلیت اابو  کار رز زر یابد کند. ب  هوجب زین هتاده   100توز  هادۀ ب رد. در زین هصوص هدهد

  ین کتار     یزیپ دزرزی کارت  یهه حسب هورد با زهضابا رسا  کار   کارنپاسا  بهدزن  حنف 
هتا  بد ک  هپگام با رسد باید همتنزه ب  زجیماعد یا   ین بهدزن پ درها    بهو ش  زنمدزهور ز

 باهتۀ بیین 2. تقصنۀ هادۀ کارااه زرزئ  نود  یا هسئوال باند   در یورت تقاضای هقاهات رسمد
 ۀ یته  ارت نپاسایدک پبد هپگام با رسدزبا رسا  کار هوظ »دزرد: چگوبگد با رسد بیز هقنر هد

همنزه دزنی  بانپد   ب  کارفنهتا   با رسد رز ک  ب  زهضای   ین کار   زهور زجیماعد رسیده زس 
 «.د ی زرزئ  بمایپ ۀیا بمایپد

توز  بنزی بتا ر  هیصتور بتودپ زعتنم بییجت  بت        در همین هصوص تملی  دیگنی ک  هد
در کارااه  ی هشتاهده  کارفنهاس . کارفنها ب  هن حال حا دزرد بدزبد ک  چ  هوزردی ز  تفل  

ها هقادرت  ر د یا ز   او  تفلفات بددی همابد  ب  عمتا ب رد  نده زس  تا بیوزبد ب  زینح ب 
ک  هدف با رسدپ ب  تهدید   هجا زت کارفنهاپ بلمت  زجتنزی هقتنرزت زست پ طقدتاً زیتن         ز ببجا
 توزبد سودهپد باند.  رسابد ب  کارفنها هدزطن 
 

 ایدوره هایارائۀ گزارش .3
زی هتای د ره پ تملی  ب  زبیشار اززرش129باهۀ هقا ل  25  هادۀ  81باهۀ هقا ل  21تا  19هوزد 

پ در یورت لز م باید ز  با رسا  کار یا دفتاتن  81باهۀ هقا ل  19رز هقنر دزنی  زس . هطابا هادۀ 
هود رز بنزی دستیگاه  های زی بیایج فدالی های د رههحلد با رسد کار هوزسی  نود ک  اززرش
هاید بانتد کت  ز  ستوی    ها باید درهصوص هوضو هنکزی با رسد کار زرسال کپپد. زین اززرش

هتا بیتز هطتابا    نود   نیوۀ تهی    تپظیم ب دسیگاه هنکزی با رسد کار ب  با رسا  زرجا  هد
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ز  یت    نتود   در هتن حتال کمیتن    هاید باند ک  ز  سوی هما  دسیگاه زبن  هتد دسیورزلدما
 اززرش در سال بقاند.  

باه  بیز باظن ب  تدهد دسیگاه هنکزی با رستد کتار در همتین هصتوص     زین هقا ل  20هادۀ 
زی دربارۀ هدهات با رستد تحت  زهییتار    دسیگاه هنکزی با رسد کار باید اززرش ساالب »زس : 

ایا  ستال هنبوطت    ها باید در ظنف ههل  هدقولد  ز ز   هود تهی    هپیشن بماید. زین اززرش
زبیشتار یابتد. زیتن اتززرش بایتد هوضتوعات هتنتقط رز         -هاه بقاند 12ک  در هن حال بیشین ز  -
 . در 81باهتۀ  هقا لت   21)هتادۀ  « باند دربتن بگیتند  ک  در حو ۀ کپینل دسیگاه هذکور هدببجاتا

یپم  بتا توجت  بت      یهه زهای ساالب  بهده زس . ب جزئیات بیشینی دربارۀ اززرش 81باهۀ تویی 
ها   تغیین بنهد هوزرد در فایلۀ هن سالپ زین هاده هوزستیار زبدمتا    هاهی  ساالبۀ زین اززرش

بیز با بیتا  تدهتدی هشتاب پ بت       129باهۀ هقا ل  25زین تغیینزت در اززرش هنسال  زس . هادۀ 
 81باهتۀ  هقا ل  21ادۀ های ساالب  زناره کنده زس . با زین تفا ت ک  بنهنف هلز م زرزئۀ اززرش

ها هدین بمنده زس پ بلمت  تپهتا هقتنر دزنتی  زست  کت  در       جزئیاتد رز دربارۀ هفاد زین اززرش
زی هتود رز بتنزی دستیگاه    هتای د ره یورت لز م باید با رسا  کار در بفش کشتا ر ی اتززرش  

  ز  ستوی  هتا بایتد دربتارۀ هوضتوعاتد بانتپد کت      هنکزی با رسد کار زرسال کپپد   زین اززرش
سا ها  با هوضو  با رسد  133باهۀ نود. زانچ  در تویی ها تدیین هددسیگاه هنکزی بنزی ب 

کار در بفش کشا ر یپ درهصوص زین اززرش ساالب پ جزئیات دیگتنی بیتز ذکتن نتده زست .      
 7سا ها  با هوضو  با رسد کار درهصوص دریابوردز پ هادۀ  28باهۀ نمارۀ همچپینپ در تویی 

کپتد.  لز م زبیشار اززرند ساالب  درهصوص بظتارت بتن نتنزیط کتار دریتابوردز  زنتاره هتد       ب  
بایتد هشتیما بتن اتوزبین   هقتنرزت      باه  هتد تویی  9   8هحیوزی زین اززرش ب  هوجب هوزد 

هتا  های هوجود   تددزد زفنزدی باند ک  در کشتید هنتقط   جدز ل بهاری حاکد ز  تددزد کشید
ها با دید ب  عما بهده   تددزدپ بتو    علت    هاید ک  طد سال ز  ب دزد کشیدکپپد   تدکار هد

 حوزدثد ک  بنزی با رسا  در هنل کارنا  زتفاق زفیاده زس .
کپپتده   بت  تملیت  با رستا  کتار      توز  تملی  دسیگاه با رسدزین تملی  رز درهجمو  هد

ری زطنعات یحیح   هوثا ز  با رستا   حال تهیۀ چپین اززرند در ان  اندب هندزبس پ زها ب 
هتای جتاهع   توزبتد اتززرش  هاس  ک  دسیگاه هنکزی با رسد هتد کار زس . بنزسا  زین اززرش
دهتد با رستا  بت  هقاهتات هنکتزی      لز م اززرش 21باهۀ تویی  21ساالب  رز هپیشن کپد. هادۀ 

ب رد. رستا  کتار بت  نتمار هتد     زبد   بیایج رز یمد ز  تمالی  با بنزسا  کارهاید ک  یورت دزده
نتده زیتن اتززرش رز ستاالب  هپیشتن کپتد.       هقام هنکزی بیز باید بنزستا  زطنعتات اتندب ری   

توز  اف  در زین اززرش ساالب  باید هوزردی ز  اقیا تدتدزد   ستاهیار با رستا پ    درهجمو  هد
ن   جپز پ تددزد های تح  نمول اوزبین   هقنرزتپ تددزد کارانز  )ب  تفمی  ستددزد کارااه

زبتدپ  هاید ک  هورد با دید انزر انفی سال   تددزد کارانز  کارااهانفی  در ی با دیدهای یورت
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زبدپ هوزرد تفل    بقض اتوزبین   هقتنرزت   بار هورد با دید بودههاید ک  بیش ز  ی تددزد کارااه
  ب   او   یوسی  زس پ   هوزردی ک  هوجب هحموهی  ندهپ تددزد   هاهی    دالیا حوزدثد ک

هتا  ذکن نود. زانچ  بپا ب  حنفۀ هاصپ ز  اقیا دریابوردی   کشا ر ی هممن زس  هفاد اززرش
حا ی جزئیات دیگنی بیز بانپد. در هن حالپ هدینی  بظام با رسد کار باید تضتمین کپتد کت     

هتا هتثنً تدتاری     اها ز  االب زسیابدزرد  ین ی کپپدپ  ینز ااهد تغیین در تداری    هتن اززرش
دهد. د رۀ  هابد ید ر اینی ز  هپابع رز بمدبپدی   بییج هیفا ت ز  حوزدر نغلد زهما  طقق 

 کپد.ها بیز هممن زس  هیفا ت باند   زین هشمنتد رز زیجاد هداززرش
  تز ز   کپتد کت   هتد  هوظ رز با رسا  کار چگوبگد با رسد کار  باهۀبیین 8هادۀ در زینز پ 
 کا با رستد کتار ز    ۀهای زدزرهشاهدزت هودپ طقا دسیورزلدماۀ کلی هصوصپ درزبجام با رسد

. در زین هیقو  هود تسلیم کپپد ۀهشفصات کارااه   بوزا  هوجود اززرش کیقد تهی    ب  زدزر
هتا هدلتوم   تملیفتد بیتز بتنزی      هاده   ساین هوزد جزئیات بیشینی دربارۀ هحیوزی زین اتززرش 

هاب  درهصوص زبیشار اززرش ساالب  تدیین بشتده زست . زانچت  هممتن زست  فتار  ز          زرت
 هاید رز بنزی زر یابد   بنرسد هپیشن کپپد.هاب پ اززرشزلززهات اابوبد زدزرزت هنتقط در   زرت

 

 گیرینتیجه
کپتد با رستا  زهییتارزت    تغیین در کارکندهای با رسد کار    سد  زین کارکندهتا زیجتاع هتد   

سیدد بیز دزنی  بانپدپ زها بسیار ههم زس  کت  ز  زیتن زهییتارزت سوءزستیفاده بشتود   تپهتا        
هپظور حفاظ  همزها  ز  هپافع کارانز    کارفنهایا  ب  کار انفی  نود. ز  همین ر س  ک  ب 

نتود. همچپتینپ نپاستاید تمتالی      ها بیز هطنح هددر کپار زهییارزت با رسا  کارپ تمالی  ب 
ها فنزهم نتود. بنرستد اتوزبین      تن بن عملمند ب کپد تا زهما  بظارتد دایاسا  کم  هدبا ر

زلمللتد کتار حمایت  ز  تطقیتا     هقنرزت با رسد کار در زینز    هقایسۀ ب  با زسپاد سا ها  بتین 
بسقد دزینۀ زهییارزت   زهییا زت با رسا  کتار در د  بظتام حقتواد دزرد. بتا زیتن حتال بنهتد        

توزبپد ب  بهقود زیفتای  ظتای  ز  ستوی با رستا  کتار هپجتن       در بظام حقواد زینز  هد تغیینزت
نوبد. ز  جمل  ببم  زانچ  با رسا  کار در زینز  بیتز زهییتار ال م رز بتنزی هنزجدتۀ ب زدزبت  بت        

نتده  بیپدها   تحصیا دلیا   زعمال ضماب  زجنزهای ال م در دس  دزربدپ زها ر بد  یشکارااه
س  سهول    فوری  دسیورزت با رسا  کار رز با تتأهین   زنتمال هوزجت  کپتد   ز  ب      هممن ز

توزبپد هسیقیماً دسیور ب  تدطیلد کارااه دهپد یتا تدقیتب    یگتند    ر س  ک  با رسا  کار بمد
اتنفین تتدزبین ال م در بنهتد    کارفنهای هیفل  رز درهوزس  کپپد. لذز نایسی  زس  با دربظتن 

با رسا  کار ز  چپین زهییاری بنهوردزر بانپد. زعمال چپتین زهییتاری تپهتا در    هوزرد ضن ریپ 
هتاید چتو  زستیقنل      توزبد با هوفقی  هقتن   بانتد کت  با رستا  کتار ز   یهاتد      یورتد هد
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درستید  هتا رز بت   طنفد بنهوردزر   دزبش   ههارت کافد رز دزنی  بانپد تتا بیوزبپتد ضتن رت   بد
 هیپاسب با هطن بنازیپپد. تشفی  دهپد   زادزهد 

همچپینپ در اوزبین   هقنرزت زینز  زناره ینیحد درهصوص زهییتار با رستا  بستق  بت      
کند  نتنزیط   هحتیط   هصاحق  با کارانز    ساین زفنزد هطلع   تملی  کارفنها بسق  ب  فنزهم

رسا  کار بماهد توزبد ز  ادرت با هپاسب بنزی زین افیگوها بشده زس . هسائلد ز  زین اقیا هد
زست .  ها رز با تأهین هوزجت  کپتد. در زیتن هصتوص بیتز بتا بیپد زلززهتد          زجنزی دسیورزت ب 

ک  تغیین در اابو  کار هممن زس  ر بدی طوالبد باند   با دربظناتنفین زیپمت  جزئیتات    ببجاز 
ام بفست   نتود در ات  های فپد همنزهپد  یشتپهاد هتد  ر بد با رسدپ هدموالً هفصا   با  یهاد

ها با بیپد نوبد. در هقاباپ در عنیتۀ تدهتدزت     های با رسد کار بنزسا  زین ضن رتباه بیین
زلمللد کار دسیورزت ر نتپد  توز  اف  در زبطقاق با هوز ین سا ها  بینتمالی  با رسا  کار هد

متاهد هتدبظن   توز  هدعد ند حفن حقوق   هپافع کارفنها ب  تدر بظام حقواد زینز  بهده   هد
 انزر انفی  زس .
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