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 	�� ���ان ��
	ب �����ۀ ����ۀ  ارز���� و ��"����� ��ر��
 رو
" �� �	ن�� ��ای�� از � #�� !�ی� 	�!  ��

  .��'&� ��دی�$ ا!�

!ه ��ن*ه "ی��3�2'�  !��!� را!� !��،ای� �0./ در �.�� -�د از دی���$ ��ای( ,� !���یه دار
 ��*( ��ر��

��  ن�� ��د$، و ه��7�� در را!'�
 	&�ی را ب� زب�ن� !�د$ و ب2��ر روان و رو��در ��*( ��ر��
" ��ای�: وا9
� در !0: ب�� ا��..�، به 	�,�: و �&;> ��دن ��ه�� 	�ری;7ه و !�ب�ۀ ای� !��!'2����!���یه دارانه � را !� ر

   . پ�دا-'ه ا!�، )ILO (و ا�<�ی���2'� !�ز��ن �=�ن� ��ر

 ن�ی�2�ۀ ای� ����ه اE=�ر ا�'��ق در ����ن ان'��د و ن�Cات ���ر��� از ��ای&�ت ��ن���ن ��ر��
 را ن��د$ از Hن�Gی3ه ر

� هK ��ای( ب� Hن�ن، #�� �JحCان�، �� ب���ان ر���  ب���ان،ی� ن��'ۀ ��Hزن�$ ب��Cم ر!��$��ۀ ا ه ا
 را �ه ب�� از ��0
���
 ر�Cدل ن�*	�
.  ده�Kنه ب�0ر �&�د$ ارNه ��C*�دل ن	ف  �ا��ن ب� ه �	��*P 
 پ��ای( ه�#ه ب�&'� ��ای( ��ر��

��� و ان�G2م ه�#ه ب�&'�  ��S به، به !=K -�د در ای� را!'�R�� ��ر��
 را!� و #Q و ن�Cات ��ای&�ت از�� 
� ( ,� !���یه دار
 ��*( P*�ۀ ��ر��،��ای!��! �ً'G�'و ن 
�Cاز ���ظ ن �.��.  
  

ن;J� ��'2حCۀ �� �ه �� 	�ان� ���	ً� ��*ۀ 	�3�.� دا�'ه ب��� 	� ان'��د
، در ��رد �.� ��0ح ��ن !��!� !ه ��ن*ه 
 ، ر��� در ای� ز���ه ب�� از 	&�ی: در!� ��ای  ���ن� �=�ن !���یه دار
. ��ای� در ��*( ��ر��
 ای�ان �� ب���

 ���
 �2ب��3ر
 ه�"�&;Wه ه�
 ای� ��ای  ی�'�0: ���&�، حYف ا��3ن�ت ر��ه� و '�د$، �2'�ش ���، پ�ی�� ر! 
���ای( 	�س و اب=�م ن2*� به Hی��ۀ 	��$ " را، �.� ب���د �H�ن "��ا��� ��ن ���J و ��&� و دیN�W� �Z/ ا�'���

د!'�س ا!� #�^ ان�ا-'� به ه� ری��2ن� �ه در " �ه ای� ��ای( ن�[ ب��به -�د ���\ دان2'ه ان�"و	�ر در ��ف 	�3ی�
��ن*ه  و 	� دادن ب;&� از ��*( ��ر��
 به !��!� !ه  ��دی�$ ا!�، " د!'�!��ن �9ار داردی� -��ل �� ���K �ه در

  .$ ان� دی� از ه��� ���C،��ای� را
� و ب��ل ر��� یS 09/ 9�ر	��� و �	� Hن�G �ه به 	�د$ ه�
 P*�ۀ ��ر�� ��ب	��*P رو�� و _����ان ا �.�ط �� ��د، ب

� رز�����$ و �2*� به Hی��$ 	��ای( 	�س و اب=�م ن�$ و پ�Z�� ��ر��
 در ��ای  ���ن�، ��ا�.� �ه ر��� ب����د$ ان� ی
� را!� !��ی��3�2'� ��ن�� !ه ��ن*ه ��ای� ب���	�ر،'2����ا�� در .  �� 	�ان� ز���ۀ ���!*� ب�ا
 ن�ذ !��!� ه�
 ر
�������'ه از ن&�bت �� ��ر��
 ح��\ ای� !��!� �ه�رد ���� �.  ��ای( !��ی��3�2'� Hن�ن ا!�، �b2.ه ��ه�'ً� ��ق �

�ه ��ی� ر��� ب� ای� ��,�ع ��ا�_ ب���� و�� به ه� ح�ل ��م 	�,�: ر��� در ای� ��رد ای� ا!'�*�ط را ب���د �� Hورد 
����� !��ی��3��2 ح��\ و �*.d !��!� !ه ��ن*ه ��ای� در ��*( ��ر��
 ���ن� ای�ان و �&;�Wً� در ب;( ه�ی� �ه 

ه ه�
 ��ای  ���ن� !���یه دار
ح�ز$ ه�
 ��ر در ای� !�ز���،از��� ��e�	 ��	 س و ، ��ی��	ب� ا!�س ��ای(  
� را در ��*( ��اب=�م ن2*� به Hی��ۀ 	��G	ر ا!� �ه ای� !��!� را!� و ار�	و  $�� 
  . پ�( �� ب�ن�ر��

����� !��ی��3��2 ای�ان، ���  !���یه !�gر
 ده����ن ه��ن ��ای(ن و ادا�ه ا�اث دار�'2���� ه2'�� �ه  را!� ر
 ���� د9�_ و رو�� 	�ری;7ه و !�ب�ۀ Hن�ا در 	&�ی: !�ز��ن �=�ن� ��رر.�-) ILO(،�د$ ان�� <;&� .  
  

� ب���دو��� �JحCه �� در ب�رۀ � 
� . ب�h ر��� در ز���ۀ 	&J3ت ��ر��	��*P لJ�'!در ای� ب;( از ��� �ه ا ���ر
�'� ب�	&J3ت ��ر��
 و ای�Gد Hن=� از پ�ی�� و به ن��و
 -�د ��ر��ان را ��0ح �� ���� �ه�� �Cت  در ن���,�	 

� ب���،پ��ا��ن Hن� ���� 	�ان �'��ه �� �ه 	&J3ت ,� !���یه دار
 �� ن�C ر� Jً���  .ا����� ه�i ا��ر$ ا
 به  ر
�	&3\ !�ا!�
 ,� !���یه دار
 �ه ب�ی� از ا	��د و ب=K پ��!'� ای� 	&J3ت �	��*P م�= ب���د ،'��ع و �2'�\ به �

 ، ��ا��نه در 9.��و ه�
 ��ر و 	���� �;'.j و	&3\ !�ا!�
 �ه در ��ای0� ن�[ 9*\ از 	&J3ت ب;&�. Hی� ن�3د$ ان�
� 	�ان� و ب�ی� 	�!  ��ر��ان ای�Gد ��د�. �� �3�� و  ��K ب�ا
 ر��� ن�[ ب�ی�	��*P و وا,: ا!� �ه پ�&*�د �*�رزۀ �


��رد دی�Z ای� ا!� �ه .  ا��3ن پYی� ن��2،,� !���یه دار
 ��ر��ان �[ ب�Wرت یP S*�ه در 	&3.� !�ا!�
� دان  ص��ً���ع و �2'�\ را'��ی� ر��� ای� 	&J3ت �� ��� و اب[ار
 ب�ا
 ب�Hورد$ ��دن ���0*�ت ا�W'9د
 و ر��ه

� از #��Zل ا!'��nر را �2'.[م اب[ار و ب�ن��ۀ -�ص و ویl$ -�د �� دان�� �ه ای� ه��ن ن�Cیه دو �ره�ی� ���\ و وا9
� در ��*( ��ر��
 ا!� �ه ص�ف ن�C از 	��o9 ا!�!� ب� ��ای( ,� !���یه دار
 P*�ۀ ��ر��	J�3&	، �ً;ری�	 

�ه ب�ر Hن در ا��3ل ��ن���ن'�یp ن�[ ��*( ��ر��
 Hن�ا 	�Gبه ��د$ ا!� و ��ا9/ و ن��� ���ب\ ، !�ا!� �=�ن در،
  . #&K �� ا!�

K'2���3ی�و !� K23'�ری! q�'&� $���ر ، ای� دی�� �r� و  
����� رادی�3ل و �'�._ به ��ای( ,� !���یه دار� از ��ن/ 

د�[
�$ و 	� ن�� ��دی� ب�0ر اص��� و !��!�، و�'ه ه�
 زی�د
 ن��'ه در، ��*( ��ر��	��*P o9��	 ن �رض وH 
ب��ب�ای� در ای� ن��'ه ن��ز
 به .  �&;> ��دی�$ ا!�،��*( �2'�\ و رادی�3ل و ی�  ,� !���یه دار
 P*�ۀ ��ر��ب� 

  .	�3ار Hن=� ن��2
  



!	ر��  ���	ن، ره�� ز���   "���ر.  -�ی� �JحCه �� در ��رد ی3� از دو ���ر پ�ی�ن� ����ه �� ب���H!���� و 
  ."�وش �� (�ان، )'�� دو%� ���	ی� دار!#	ن، �� "

��.- �� و R و پ�پ���2'�ب��C �� ای� ���ر دارا
 ���tن�.- 
 ،�� ��ر��
 ��Y'ه ا!� و ب�9� ��ن�$ از ��*( ه�
3�\ �� دادن�  را #R Q�� ��ر��
 پ�ی�Z$،��*( ه�ی� �ه در ب='�ی� ح���&	 . 
در ن�Z$ ��ای( ,� !���یه دار

� 
 ��ر�� ا!� و �'�._ به P*�ۀ ا!'��nر ��ن�ۀ ��ر�� ��د
 ،��ر�� 9=���ن ن��2. �دود ا!�ه���نه 9=���ن پ�ور
�� ا!� نه ��د
 و 9=���ن	��*P 
 ب�ی� ب�ZیK 	�!  ��ر�� 9=���ن،&�ن  زح�'3 در ب�رۀ ره*�
 و �*�رز$ اش پ��3ر

� و ب�ور Hن�ن به صj ب��
 �ه�.- Q# 
 ب�ا
 ب��9ار
 ،-._ و ,� -._ ای� �*�رت ن�[ ی�دHور ه��ن ���رپ�دازی=�

� ��� د��3ا	�S��=�ر� �ای� ���ر .  -._ ا!� و �Yا ��*&� R�� از ��*( ,� !���یه دار
 P*�ه ��ر�� را 	�ا�

� هK ه�2 �ه ب;( N.�\ ن�در!� ب�رژوا�	ب� ای�  �Eاش، ن� �ب� 	��ه به ه��ن پ�&��ه و ه��ن !�#&�ه ا�'���
� از P*�ه ���Cر��ان��� ����.��ن، پ�!'�ران، ��د���ران، ب=��ران، �2';���� ه'\ و  R������ از 9*�\�ر�� ی� 

ر!'�ران ه�، ران����ن ا	�ب�س و و!�ی  ن�.�ۀ دو�'� و ب��Z$ ه�
 !���یه دار
 و 	�دۀ و!�v ه��ن�� Hن�ن را زی� ن�م 
  .  ��ا  �� ���،زح�3'&�ن، از ص�'� j� P*�ه ��ر��
� و ,	��*P ای�3ه �*�رزۀ �-H ر��انو در�� 
 ب.3ه �.�ه ، دار ن�� ب��� !���یه دو�� ب��.�ۀ 	�=�،� !���یه دار

� راب0ۀ !���یه��� ب��� �ه دو�� !���یه دار را ن�[ ،-�ی� و ��وش ��ر ی� ��ر �[د
 ب���ان یS راب0ۀ ا�'���� ی� 
���  .���د در ب� �� ، نKC ون�Cم ای� راب0ه ا�'���� ,� ب&�
ان ار��ن ب�ن��ه ری[
  و ح��w ب
  


���� و پ��وز�� 

 ��'��ب�ا
 ب� Hرزو��� پ�&*�د ا�� �&'�q  زن��� ا�'���� ور د، !��!� !ه ��ن*ه ��ای� ر
� ا��ن	��*P.  
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14/10/2007  
  

                                                                                                                    
                                                                                                                     

                                  
        

                                                                                                                            
  
  
  

 


