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 ج؟ی؟ کدام قانون؟ کدام بس« قانون جیبس» 

 نقدی بر دیدگاههای فروزان افشار

 ۲۲۲۲می  ۹۹ برابر با ۹۹۱۱ اردیبهشت ۲۲دوشنبه 

هزار امضا در اعتراض به مصوبه ناعادالنه حداقل  ۶از  شیبا ب یا هیانیاز انتشار ب پس
شورا، طرح  نیا یگروه کارگر قیو تشو تیکار، حما یعال یشورا ۱۳۹۹دستمزد سال 

بر  دیتاک نیدر ع« کار یعال یباال بردن وزن کارگران در ساختار موجود شورا»مطالبه 
به  هیانیب نیکه به امضاکنندگان ا یو انتقادات گسترده ا ییاسه جانبه گر یسازو کار ارتجاع
ابر شورا صورت گرفت، دو راه در بر نیا یاز گروه کارگر تیخاطر اعالم حما
ترک  زده بودند دیخود کل یرا که با امضا یریبود که مس نیراه ا کی: امضاکنندگان بود

که  یطیبودند ببندند و در شرا آورده دیپد یاقدام در جنبش کارگر نیرا که با ا یکنند، شکاف
و  یرسانه ا ،یفکر یها تیاست همه ظرف گریبزرگ د یجامعه آبستن شورش ها

 .قرار دهند رانیمزد و حقوق بگ یمت گسترش جنبش مطالباتخود را در خد یسازمانگر

 یتشکل ها جادیا یمبارزه برا ند،یخود برآ تگرانهیاقدام حما هیبود که به توج نیا گرید راه
را به مثابه بستر  ییرا در عمل ناممکن اعالم کنند، رسما سه جانبه گرا یمستقل کارگر

 دهیمجدد قرار دهند، به ا دییورد تادر کشور م هیکار وسرما یحل منازعات طبقات
با آنان پناه ببرند،  یهمکار هیتوج یکار برا یعال یشورا یگرکار یاعضا« استحاله»

کنند  یو سع ندیتر نما قیآوردند عم دیپد یخود در جنبش کارگر یرا که با امضا یشکاف
 یقتضاچنانکه ا.  شان بتراشند تیحما هیتوج یعام برا یلیو تحل یچهارچوب نظر کی

خانم  یمقاله بلند و طوالن. دوم رفته اند ریمس نیاز ا یاول و برخ ریاز مس یامر است برخ
به نام  «یاسینقد اقتصاد س» سایتدر «پژوهشکر اقتصادی »درموقعیت فروزان افشار 

 ی  مورد یخطا کیمقاله  نیا. دوم است یراستا نیدر هم یتالش «یقاض یآقا میگو یم»
 یدر ساختار یضد کارگر هیشنیبا پ یانیاز جر تینشگران در حماو ک نیاز فعال یجمع
عام مبارزه  کردیرو کیرا، به منطق  یمزد وبمشحون از سرک یو کارنامه ا «وبیمع»

مطالعات » تیپوشش روا ریکار را هم ز نیدهد و ا یارتقا م یدر دوره کنون یقانون
را  یبوته نقد گذاشت؛ و کژراهه اآن را در  دیتوان و با یم لیدل نیبه هم. کند یم «یعلم

  .کشد روشن کرد یم انیکه به م

 هیو نظر منسیبه نام فرانسس کان ز یمحقق ،«یمطالعات علم»افشار از سبد  فروزانخانم 
 یادیبخش ز: دارد یدو بخش اصل شانیمقاله ا. کشد یبرم« قانون جیبس»عنوان  لیاو را ذ

. است که حول و حوش آن ابراز نظر کرده اند یو محققان هینظر نیاز آن شرح و بسط هم
 یرا در حد فاصل دو مشاجره قانون« قانون جیبس» هینظر ااست ت سندهیهم تالش نو یبخش

  .ردیبر سر حداقل دستمزد در کشور ما به کار بگ ریهفت سال اخ

 یول. خورد یبه چشم م یادیها و تناقضات ز یها، ناکام یمقاله، کاست نیهر دو بخش ا در
 یبه آن م زینوشته مقدم بر هر چ نیآنها که ا نیو تاسف بارتر نیاز برجسته تر یکی

   است یلیو تحل یچهارچوب نظر کی یمفصل بند هیبه اقتضائات اول یتوجه یپردازد ب

 ؟«دولت قانون»بدون  ایبا « قانون جیبس» هینظر: اول بخش



آن  یهست فیه تا حد توصک یچهارچوب نظر کی یاقتضا نیواسطه تر یو ب نیتر ساده
 کی. است که به نام آن شکل گرفته است یاست، ارتباط آن با حوزه ا تیحائز اهم

که  یتیبا وضع زیقبل از هر چ دیبا( «قانون جیبس» هینظر نجایو ا)  یچهارچوب نظر
از  یبه جهات یبتواند از جهات دیبا یعنی بودنمرتبط . آن فراهم آمده مرتبط باشد یبرا

 نهیبه یرا به شکل تینقدا موجود در آن وضع یکردهایکه رو ابدیب وندیوجود پم تیوضع
در  کردهایبه رو دنیساختارمند کردن و انسجام بخش قیکه غالبا از طر یتداوم دهد؛ کار
 .ممکن است امدهایوپ نیمقدمات، مضام

 ینبه نفآن از ج یها تیدر باره قابل یکه چه مالحظات نیمستقل از ا« قانون جیبس» هینظر
که ما  یدر حال. قانون است معاصر یقانون در دولت ها جیقبل از همه بس م،یاثبات دار ای

قبل « متعارف یمعنا»منظور از . میمتعارف آن ندار یدر کشور خود دولت قانون در معنا
که  قانون با دولت مادون قانون است دولت زبخشیو تما زسا تیعنصر هودو از همه 

فرمانروا بر  در دولت قانون. ری قانون بر فرمانروا و اصل برائتعبارت است از برت
قانون برتری ندارد و نمی تواند هر زمان که الزم دانست و منطبق بر مصلحت خود دید 

 .آن را نقض کند

همه  ییو قضا یفریز نظر کدر دنیای معاصر اصل برائت حاکم است و ا دولت قانوندر 
 نیکه چن یدر حال. ثابت شوددر دادگاه خالفش  نکهیگر ام شوند یمحسوب م گناه یافراد ب
قوانین حاکم بر دولت های قانون در دنیای . ستین یما جار نیدر عمل در قوان یاحتساب

در  یتساو هیرا بر پا یشهروند یا هیدست کم حقوق پا وو سکوالر است  یعرفمعاصر 
از  یواحد ریقانون، تفس یها دولت یاساس نیاگر چه در قوان. دهد یقانون قرار م شگاهیپ

از شدت و ضعف برخوردارند و اگر چه در  نیوجود ندارد و قوان یشهروند یا هیحقوق پا
 کی کیم که هر دولت دمکراتیمهم است توجه کن یدولت قانون و دمکراس انینسبت م

شهروندان  یو تساو ستین کیدمکرات یدولت قانون است اما هر دولت قانون الزاما دولت
کند، اما دولت قانون  ینم کیقانون را دمکرات تیخود ماه یبرابر قانون به خوددر 

مثال در همه . دارد( کیخاصه تئوکرات)مادون قانون،  یبا دولت ها یهمچنان مرز روشن
تلقی  یشهروند یهیپوشش به عنوان حق بد یآزاد ،دولت های قانون  مبتنی بر دمکراسی

مذاهب در دولت  یبرابر گرینمونه د. است یبارحجاب اج سوی دیگردر  می شود، اما
دولت  نیاز ا یدر نص قانون در بعض یتا حد حذف مذهب رسم متکی بر دمکراسی قانون  
در برابر قانون از  یرسم هبنسبت به مذ «یرسم ریغ»مذاهب  یسو و نابرابر کیها از 
  است گرید یسو

احترام به حقوق  هیبر پا نیوانق ضیبدون تبع یو اجرا نیو تدو ییدستگاه قضا استقالل
که  یبر قانون است، در حال یمبتن کیدمکرات یدولت ها یها یژگیو گریاز د یانسان
قدرت حاکم  یو مراکز اصل یتیامن یبه نهادها هییآشکار قوه قضا یوابستگ گرید یسو

از  یبخش مهم زهیصفات مم یدتیو عق یمذهب ،یمل ،یتیجنس ریفراگ یها ضیاست و تبع
بر  یعنی هیفق تیما با صراحت بر اصل وال یدر قانون اساس. است یمدون جار نیقوان
 .شده است حیفرمانروا بر قانون تصر یبرتر

هستند، در کشور  کسانیکه در دولت قانون، شهروند و فرمانروا در برابر قانون  یحال در
 نیقوان یحکومتراسا با حکم  دیما فرمانروا برتر از قانون است و هر وقت صالح جامعه د

با حکم  یبستن مطبوعات منتقد در دوره اصالح طلب رینظ. کند یرا معلق م یعاد
 .یحکومت



ها و همان فرصت  تیتواند همان معنا، همان ظرف یدر دولت قانون نم« قانون جیبس» 
 یخدا بر رو ندهیدارد که در آن رهبر اساسا خود را نما یرا داشته باشد که در دولت ییها
 .ستیداند و در برابر شهروندان پاسخگو ن یم نیزم

 «قانون جیبس» یمجار ندهیفزا انسداد

مرتبط با  یو ادار ینهادها و موسسات حقوق ریچهار دهه اخ یتحول حقوق خیتار کل
 خیتار قتیدر کشور ما، در وجه عام، در حق یحقوق شهروند یفایجوانب مختلف است

نظام حاکم که از . است« قانون جیبس» یمجار از منظر انسداد یحقوق ینهادها یقهقرا
انقالب  راتیتاث یردپا یطوالن یدوره ا یآمده بود ناچار بود برا رونیانقالب ب کیدرون 

مثال حاال . کند یو موسسات برآمده از انقالب را گام به گام پاک ساز یحقوق نیدر مواز
 یا هیچند ال یظام آموزشن ،«گانیو را یآموزش و پرورش عموم»چهار دهه از  انیدر پا

 نیمهم تر یمانده که سنجه مرکز یباق نینامه ها و قوان نییاز آ یبا مجموعه متناقض
انفصال در واقع دچار . شدن آموزش است ییاساسا درجه کاال شیها هیال یها یژگیو

 .شده ایم یو کاالشده گ یبرالیدر پرتو اصالحات نئول ینظام آموزش یساخت

که  ییمداوم مجموعه سوراخ ها یریپنچرگ قیمدت از طر نیدر ا یرفیو ک ییقضا نظام
 دیشد یمجازات ها عیبسته توز ستمیس کیبازمانده بود، اساسا به « قانون جیبس» یبر رو
منافع در  نیو خطرات موجود در تعرض به ا تیاز منافع حاکم یجار ریتفس هیبر پا

دفاع از حق  یبرا« قانون جیبس»در آن هر نوع  که یشده؛ به قسم لیسطوح مختلف تبد
داشته باشد،  یاعتراض یو کنشگر یافکار عموم یختگیبرانگ تیشده که ظرف عیضا

و  ینامه نگار کی یحاال حت. ندیب یم فریک یاذهان عموم شیبسرعت به عنوان تشو
. شود یروبرو م ییگسترده دستگاه قضا ییمقام ارشد با انتقام جو کی یاستعفا شنهادیپ

 یبرا «اریآتش به اخت»تواند به سرعت مجازات کند مفهوم  ینم ستمیخود س که ییجا
 .وضع شده است ستمیهمراهان س

رفتن  یکرده که حاال حت «شرفتیپ» یبه حد ریکشور ما در چهار دهه اخ ییقضا دستگاه
دردناک  دهیو پد ستیمقدور ن یمدن یفوتبال هم جز با نافرمان یبه ورزشگاه و تماشا

 یکه در دولت ها یدر حال. آورد یم دیپد یاعتراض یو خودکش «یدختر آب»
و  ردیتواند شکل بگ یم ییحساس قضا یاغالبا بر سر پرونده ه« قانون جیبس»قانون،

چهار دهه با عبور از دوره  نیدر ا رانیا ییبکشد، نظام قضا دانیرا به م یافکار عموم
 ینظام با فتوا نیگرفته در محاکم هم حکم یاسیس انیزندان یاعدام دسته جمع رینظ یاقدامات

قتل  انیقربان لیدر دفتر وک «یشراب و مجالت پرونوگراف» یگذارش، کار گذار انیبن
اساسا  ،یپنهان یشرع یفتوا قیبا طناب از طر شانیخفه کردن دگراند ،یا رهیزنج یها

قره ف نیدر آخر. حساس شده است یکردن حق وکالت در پرونده ها یوارد دوره انحصار
 لیحق انتخاب وک یعنی ییشکل عدالت قضا نیتر یبدو یعمده و خاکسپار یاز انسدادساز

مصوب  ،یفریک یدادرس نییقانون آ ۶۲۶و ماده  ۸۴تبصره ماده  راساسمتهمان، ب یبرا
 ییدر پرونده ها لیانتخاب وک( ۹۹۱۸۹۹۹۲۸)در  یبا اصالحات و الحاقات بعد ۹۹۱۲

از متهمان سلب شده و آنان را ناچار  ،یخالل در نظام مالگسترده و ا یفسادها ریحساس نظ
 استیو ر هیقوه قضائ استیر دیتائ دمور یدادگستر یوکال انیاز م لیبه انتخاب وک
  .مسلح کرده اند یروهاین ییسازمان قضا

 کایآمر ییاز نظام قضا ینسخه بردار« قانون جیبس» 



 یجدال ها یبرا ،یحقوق یاوت  شکل هابالقوه متف یها تیوجود ظرف یقانون به معنا دولت
 ییدولت ها نیدر چن ییها تیظرف نیانکار وجود چن. است ییدر بستر نظام قضا یاجتماع

 یبرا یتیهم ندارد اما در کشور ما برفرض که ظرف یمعناست و ضرورت یب
از قانون پنهان شده  یدر گوشه ا« حاضر گرانیباز یها تیو خالق ها یورز تیعامل»

به شکل  ای تیحاکم یبسرعت از سو «ها یورز تیعامل»شدن سروکله  دایمجرد پ بهباشد،
هنوز  یام قانون اساس یاگر مثل اصل س ایشود  یکور م هیبا تبصره و اصالح «یقانون»
 یرا  درهم م «هاعامل »نباشد به صورت خشن و سرکوبگرانه  یکار رسما عمل نیا

 یثبت شده و قانون یدر تشکل یکامال قانون تیلرا به خاطر فعا یعبد لیمثال اسماع. کوبند
 یگروه وکال کی. کنند یسال زندان محکوم م ۱۰معلمان تهران به  یکانون صنف یعنی

بتوانند  یممکن است حت« قانون جیبس»با  کایآمر ییقضا یدر دادگاهها ییکایکارکشته آمر
به کودکان  یجاوز جنسدر کشور ما مت یمحاکمه بکشانند ول زیم یترامپ را به پا لددونا
 یاعتراف مکتوبش به تجاوز به خاطر ارتباطش با هسته مرکز رغمیقرآن را عل یقار

 .ستیفراهم ن« قانون جیبس» یبرا یتیرهانند و ظرف یقدرت از مجازات م

در کشور ما و قانون در « قانون» تیموقع انیم یگسترده و عمل یتفاوت ها نیبا وجود ا 
 جیبس» هیو روشن است که نظر یهیبددولت های دمکراتیک و خاصه « دولت قانون»

در  انهیو عدالت جو یمطالبات یدر خدمت گسترش جنبش ها یا هیتواند نظر ینم« قانون
نادرست  کردیرو هیتوج دفما ندارد و با ه تیبا وضع یارتباط هینظر نیا. کشور ما باشد

امسال با عجله و  ینه مزدامضاکنندگان نامه اعتراض به مصوبه ناعادال تگرانهیحما
   .شده است یسرهم بند کایدر آمر یینظام قضا یاز رو یسرسر

 فی، در تعر«قانون»: سدینو یم« قانون حیبس» هینظر حیدر تشر، افشار فروزانخانم 
ترجمه  یقانون یحق ای یخواست به دعو ایآرزو  کیکه  شود یم جیبس یزمان» منس،یز

ل ترجمه نمی کنند و آن بخشی از همین جمله را که به دولت اما ایشان جمله را کام« . شود
مادون دولت برای  از این نظریهقانون اشاره می کند از خواننده پنهان می کنند تا بتوانند 

شود که  یم جیبس یقانون هنگام»: جمله کامل زیمنس این است. بهره برداری کنندقانون 
. فرد ترجمه شود یطرح حقوق قانون به مثابهمطالبه  کیخواست به  ایآرزو و  کی

 (۹) «.دارد( دولت قانون) قانون تیدرحاکم شهیفرد رمطالبه  تیدرهمان حال مشروع
خانم فروزان افشار پس از حذف بخشی از نظر زیمنس که  با صراحت به حاکمیت قانون 

ثر از متک یا موّسع، بدنه ییقانون، در معنا جیعبارت بس»: ادامه می دهداشاره می کند، 
در نظر  کیاستراتژ یمنبع اکه قانون ر اندینما یرا بازم یو حقوق یشناخت مطالعات جامعه

 «.کار گرفته شود مطلوب به رییتغ جادیبا هدف ا تواند یکه م رندیگ یم

 دیشااو  فیتعر حتی بدون توجه به بخش آگاهانه حذف شده از نظر زیمنس آشکار است که
تا » دیق. در لندن و استکهلم کاربرد داشته باشد ایجلس، و لس آن ورکیویدر ن یتا حدود
قانون در غرب هم، شکل عام و  یمالحظه استوار است که در دولت ها نیبر ا «یحدود
از  ییغالبا در محدوده حوزه جنا لیمتهم از وک یمثل برخوردار «ییعدالت قضا» ییابتدا

و لذا  ابدی ینم یتسر« خواست ایآرزو و »انفکاک به حوزه  نیمنفک است و ا یتمکن مال
 یبه دعو»به خود جرات بدهد که « خواست ایآرزو  کی»که  نیا نییدر تع یمال ییتوانا

محدود ماندن  یعامل اصل یعمده گ نیا. دارد ینقش عمده ا« ترجمه شود یقانون یحق ای
« آرزو و خواست»در حوزه  ییمحاکم قضا در یحقوق یاز دعاو یعمل یبهره بردار

 ایاگر در جامعه ما  هزار و . کاربست ندارد میکه ما گرفتار آن هست یاما در وضع است،
باز هم « قانون»، «ترجمه شود یقانون یحق ای یخواست به دعو ایآرزو »صد هزار 

دائما  ریخآن را در چهار دهه ا «جیبس» یاساسا مجار رایز. ابدی ینم «جیبس» تیظرف



از قانون را  یچیو سرپ ینافرمان وهیو به ش رونیب از «جیبس»تنگ تر و تنگ تر کرده و 
 یقانون در نظام. زده اند وندیقانون پ نیو گسترده تر با بخش مجازات ها در هم شتریهم ب
 رییتغ جادیبا هدف ا» «کیاستراتژ یمنبع»تواند  یاراده فرمانروا نم یبر برتر یمبتن

فظ وضع موجود قرار دارد و در خدمت ح« مطلوب رییتغ» یقانون به جا. باشد« مطلوب
به ظاهر متناقض  یبه وضع موجود و محافظه کارانه بودن، به شکل یاز جهت خدمتگذار

 فروزان افشار را ازخانم  فیتعر نیاگر هم رایز. خورد یم وندیپ« قانون جیبس» هیبا نظر
 متینقطه عز« مطلوب رییتغ» یبرا «کیاستراتژ یمنبع»به عنوان « قانون جیبس»
 یریبر سمت گ یمبن منسیفرانسس زفرضی  ینه ادعا شان،یخود ا یباز نه ادعا ،میریبگ
که  نیاز ا یواقع یبر پردازش داده ها یپاسخ مستقل  مبتن کیقانون، هنوز  جیبس نیا یها
 ینمعمال صورت گرفته است ارائه  یاجتماع یگروهها ایچه طبقه  یبرا« مطلوب رییتغ»

 یحق ای یخواست به دعو ایآرزو  کیکه  شود یم جیبس ینزما»که قانون  نیاعالم ا. دهد
روشن  یعنی. را مسکوت گذاشته است« قانون جیبس»هنوز جهت « ترجمه شود یقانون

در خدمت  ایآرزو  و مطالبه؟  هیشود؟ عل یم «جیبس»چگونه « قانون»نکرده است که 
ماند که  یم عمال پنهان ،یمسکوت ماندگ نیهم اسو بر اس لیدل نیآن؟ درست به هم

آرزو و مطالبه  رایز. در آرزو و مطالبه است نه در خود  قانون« قانون جیبس»خواستگاه 
 یانجیاز م یکیدارند و به مثابه  یقانون جا یرونیب یخاکستر هیدر ال شیخو عتیبنا به طب

جامعه  ییو روبنا یحقوق یاقانون با سنت، اخالق، فرهنگ و کل سازوکاره وندیپ یها
 میتنظ یاست برا یحقوق نیاز مواز یقانون، به شکل در خود، مجموعه ا. کنند یعمل م

 قیشمول از طر یتر حوزه ها قیهر چه دق یکه بر اساس خصلت بند یروابط اجتماع
هر قدر . راند یفرمان م شیخو ی  حکمران یمنفک شده  یبندها و تبصره ها بر حوزه ها

روابط  نیآن شکل نو ای نیبا ا یشتریب قانون تناقضات یحوزه اخص حکمران نآ ای نیا
از آنجا که . شود یهم افزون تر م« مطالبه» ای« آرزو» یریکند شکل گ دایپ یاجتماع

واکنش در برابر تبلورات  یخود برا ینیشیمدون پ نیجز مواز یابزار چیقانون ه
 جیسب»ندارد، الجرم شکل عمده  «مطالبه»و « آرزو»در قالب  یاجتماع نینو یدارهایپد

بنا  یمحافظه کار. است دیجد یحفظ وضع موجود در برابر آرزوها و مطالبه ها« قانون
محافظه  تیخاص نیا سندهینو. است« قانون جیبس» یقانون  مستقر، جهت اصل عتیبه طب

به  یستیارکسم کردیمجادله با رو قیکند، اما همزمان از طر یکارانه را آگاهانه پنهان م

  .باندتا یقانون آن را بازم

 هینظر یبه قانون را برا یستیمارکس کردیبا رو دهیمجادله پوش سندهیچرا نو ستین روشن
تواند  یمامر  نیاز علت ا نانهیبدب ریتفس کی یول. دانسته است یضرور« قانون جیبس»

در کشور ما باشد که شعار  یاز تمام شده گان دو دهه مبارزه قانون یا هیجلب توجه ال
شعار   ۱۹۹۱سال دی ماه  زشیخ انیدر جر« تمام ماجرا گهیگرا داصول لباصالح ط»

 .آنان بود یاسیجنازه س عییمراسم تش یمرکز

 یدار شهیر  یبند در مجادله با صورت» منسیان زکفرانسس  دگاهیکه د سدینو یم شانیا
 هیجز توج یکه کارکرد کرد یم یمسلط تلق ی در دست طبقه یمطرح شد که قانون را ابزار

 میو تحک  تیو تثب یگر یانجینابرابر ندارد و صرفاً به کار م یمناسبات اجتماع یتفاو اخ
 یا انهیم تواند ینم یمردم یو تقالها یاجتماع یها با جنبش رو، نیو ازا دیآ یقدرت مستقر م

 کنند یمستند م دتریاز مطالعات جد یاما کثرت. داشته باشد مگر از جنس سرکوب و کنترل
 خواه یدگرگون گرانیمختلف به دست باز یممکن است در بسترها که چگونه قانون

و  دیجد یها یتیخلق نارضا ها، تیهو اختو در برس ابدیمتفاوت ب ییشود، معنا مصادره 
قانون،  نیرآفرییتغ لیقرار، پتانس نیاز ا. کند ینیآفر نقش موجود شیازپ یها یتینارضا جیبس



 یها تیو خالق ها یورز تیعامل یانجیبه م و خودکار، بلکه انهیجبرگرا یاقینه به س

 «.شود یحاضر در صحنه است که شکوفا م گرانیباز

 یو مبارزه قانون سمیمارکس

« دار شهیر یصورت بند» کیبه قانون را که از آن به مثابه  یستینگرش مارکس سندهینو
را  یات قانونکند تا مبارز یم انیب کیو دگمات زیآم فیندانسته تحر ایبرد، دانسته  ینام م
اذغان به  رغمیکه عل یدر حال. اوردیها به نظر ب ستیمارکس یبرا گانهیب یبکل یامر
در جهت  یدار هیسرما یاز قانون در نظام ها یمسلط اقتصاد طبقه یبهره بردار تیواقع

نشده اند که هر نوع مبارزه  یها هرگز مدع ستیمارکس ،ینظام بهره کش میحفظ و تحک
 کیدئولوژیخصومت ا دیفقط با. ثمر است یب یناممکن و بکل یطیادر هر شر یقانون
ها در مورد  ستیمارکس هب ینسبت نادرست نیداشت تا توانست چن سمیبا مارکس یخاص

را رد  یها مبارزات قانون ستیمارکس سنده،ینو یبرخالف ادعا. وارد کرد یمبارزه قانون
مهم و  یمستقل طبقات یابیسازمان کارگران و  یرشد آگاه یکنند، بلکه  آن را برا ینم

 یو ضرور یعمل یدر اصول به معنا یمبارزات قانون رشیاما پذ. دانند یم یضرور
و  یاسیو هر تناسب قوا و هر نظام س یو دوره ا طیدر هر شرا یقانون کردیدانستن هر رو

قانون  یعمل «یطرف یب» رشیپذ یبه معنا ست؛ین شیها یژگیبا هر مجموعه از و یحقوق
 یو لغو کار مزد یخصوص تیمالک دنیدر نبرد بر سر برچ هیکار و سرما انیدر جدال م

اعتراض گسترده مسالمت  یکه حت میشاهد بود یلیدر فرانسه، هنگ کنگ و ش. ستیهم ن
 یآشکارا ظالمانه دولت ها نیقوان یاجرا یها نهیکه باعث به خطر انداختن زم یزیآم

موجود بشدت  نیاز قوان صیانت قانون با هدف انیمجر یگردد، غالبا از سو یدار هیسرما
 از یخاص یگروهها یها یدر مقابل حقوق و آزاد« قانون جیبس»شود و  یمجازات م

 جیبس»حداقل  ایو . ها یحقوق و آزاد نیتوسعه ا ینه برا رد؛یگ یشهروندان صورت م
 یایدر دن( ۲. )ردیرا بگ طیبدتر شدن شرا یاز حوزه ها جلو یاریتواند در بس ینم« قانون

 یبرا از مجازات یمجموعه ا شا نیوجود ندارد که در قوان یدار هیسرما یامروز دولت
 هیبه نظم سرما زند؛یر یرا در هم م هیسرما تیباشد که امن نشده ینیب شیپ یشهروندان
 تیبه رسم« قانون»را به عنوان  دیبر ابزار تول یخصوص تیگذارند و مالک یگردن نم

 یحقوق «یبرابر» یو به شرط ییتا جا یدار هیدر نظام سرما« قانون». دشناسن ینم
بتواند پاسدار  یحقوق یبرابر نیهمکند که  یم تیشهروندان در برابر خود را رعا

ضامن  قیطر نیاز فرصت ها و از ا یشهروندان در بهره بردار یواقع یها ینابرابر
 ینابرابر شهینابرابرها بر ر انیدر م یربراب نیکه ا یاز لحظه ا. باشد هیتداوم سلطه سرما

  .تحمل نخواهد شد گریآن را به خطر انداخت، د تیدست گذاشت وموجود یطبقات یها

 ستندیندارند و حاضر ن یبا مبارزه قانون یمخالفت چیه یها به صورت اصول ستیمارکس
 نیبه همهم صرفنظر کنند، اما از جمله  یمبارزه قانون یها تیظرف نیاز کوچک تر یحت
از مختصات قدرت دولت از منظر قانون داشته باشند و قبل از  یدرک روشن رندیناگز لیدل

در دولت قانون با « قانون جیبس» یها تیظرف: را در برابر خود بگذارند یپرسش زیهر چ
 یقانون را منبع» : سندهیدر هر دو به قول نو ایاست؟ آ یکیمادون قانون  کیدولت تئوکرات

  «کار گرفته شود؟ مطلوب به رییتغ جادیبا هدف ا تواند یکه م رندیگ یدر نظر م کیاستراتژ

 ییو قضا یمحصور به نظام حقوق شیاساسا مربوط و کماب یا هیافشار که نظر فروزان
سنجاق کرده، به  یبخشا متاثر ازعصر شترچران ییو قضا یحقوق نیرا به قوان کایآمر

 یبعامدانه و آگاهانه قانون  یها تیو ظرف گاهیاو نقش و ج یتفاوت مختصات قدرت دولت
 تگرانهیاقدام حما هیجدر تو یچهارچوب نظر کیو نتوانسته است  کرده یتوجه



او نه . کار فراهم کند یعال یناعادالنه شورا یامضاکنندگان نامه اعتراض به مصوبه مزد
با ارتباط را  عنصر یعنی یچهارچوب نظر کی یاقتضا نیواسطه تر یو ب نیتنها ساده تر

 نیواسطه تر یب نیکه فراتر از اکرده  حذفنادیده گرفتن اشاره زیمنس به حاکمیت قانون 
در حوزه « قانون جیبس» شگرانهیفزون تر بودن خصلت گشااز خیر تشریح لزوم الزام، 

 کیبه مثابه  یو سازگار یماندگار یها نهینسبت به عوارض و هز یاجتماع یجنبش ها
علت . مسکوت گذاشت یرا بکل هم گذشت و آن یکاربرد ی  لیو تحل یچهارچوب مفهوم

آنها، ور  چاندنیو پ میبا مفاه یکالم یها یباز غامض، یها یمفهوم ساز: روشن است
 یکه ندرتا ته دل کس نیدر حوزه قانون با ا یانبساط چند ضلع یدارا میرفتن با خرده مفاه

 یرساند، اما روپوش یترسناک تر به نظر م را پر ابهت تر و یا هیکند و نظر یم یرا خال
داده  یکه جمع بند یدر حال. کند یفراهم مآن  یحلقات مفقوده ضرور یپنهان ساز یبرا
شرط  کیکشور ما،  در ریدست کم دو دهه اخ «ی  قانون جیبس»در حوزه  یواقع یها

ار فروزان افش. است« قانون جیبس» هینظر یها تیسنجش ظرف یبرا یصرفنظر ناکردن
 یقهقرا خیتار یاجمال یدر بررس یاهتمام نیاو اگر کمتر. حوزه نشده است نیاساسا وارد ا

 اتیگرفت که چه نظر یداد، اگر در نظر م یکشور ما به خرج م ریچهار دهه اخ ییقضا
 یمبارزه قانون یها تیاز ظرف ییچه شکل ها هیدر توج یچه کسان یاز سو ییدگاههایو د

گرفتار آمدند، هرگز به سروقت  یما مطرح شدند و به چه فرجامدر کشور  یدر چه زمان
اش بود،  هینظر قهیبه شق کیکار مثل شل نیا رایز. رفت ینم« قانون جیبس» هینظر

 یتیچهره امن ان،یحجار دیکه سع« در باال ینو چانه ز نیفشار از پائ» دهیهمانطور که ا
او  تیاش و معلول قهیبه شق کیاصالح طلب مطرح کرد با شل انیجر نیسیاسبق و تئور
 یاجتماع یجنبش ها یشروینه تنها راه پ ریآنها در دو دهه اخ« قانون جیبس». پاسخ گرفت

و بارها و بارها  اختگرفتار س یباتالق نیرا در کشور ما باز نکرد که جنبش ها را در زم
 ریسال اخ سه یواقع یمبارزات یروندها یمطالعه تجرب. جنبش ها را از نفس انداخت نیا

توانست به فروزان افشار  یداشته و هنوز داغ و زنده است م انیچشم همه ما جر یکه جلو
 یها یو باز یبا عبور از دوره بلند افسون اصالح طلب یاجتماع ینشان دهد که جنبش ها

مستقل  یابی تیو به سمت هو رندیشکل بگ شیآنها بود که توانستند کماب انهیگرا انونق
آن  یحقوق لیبه تحل« قانون جیبس» هیکه فروزان افشار با نگاه به نظر یمورد تنها. بروند

مربوط به  یدر کشور پرداخته، مناقشات قانون ریهفت سال اخ کردیدر حد فاصل دو رو
 است؟« قانون جیبس» یها تیاثبات ظرف ایآ لیتحل نیاما ا. حداقل دستمزد است

 ؟بر سر حداقل دستمزد« قانون جیبس»: دوم بخش

حداقل دستمزد  نییبر سر تع یبا ورود به عرصه جدال قانون رانیکارگران و مزدبگ ایآ
 نیدر ا« قانون جیبس» ایداشته باشند؟ آ یتوانند دستاورد یکار م یعال یساالنه در شورا

 نیا ریانکارناپذ ی  آمار یبر داده ها یو روشن و متک حیپاسخ صر کیحوزه ممکن است؟ 
در کاهش دامنه سرکوب  یریتاث ر،یدر چهار دهه اخ یقانون یهااست که مجموعه تالش 

 نییفقر تع یتر از خط واقع نیحداقل دستمزد نداشته و دستمزدها دائما پائ نییو تع یمزد
 .و هم به وضع حال بحث حداقل دستمزد اشاره دارد خچهیپاسخ هم به تار نیا. شده است

 ریآن از نظر درک س خچهیتار کرد،یرو کی یها تیظرف صیاست که در تشخ نیا قتیحق
 تیدر ظرف گاهیجا نیا. دارد یمهم گاهیجا ایستا لیو وضع حال آن از نظر تحل ینیتکو
در  یورز استیس هیگرفته شود، اما چون پا دهیناد دیهم منطقا نبا یمبارزه قانون یشناس
« وزن شیفزاا» انیحام یعمل و برا ادیآن انق یاصل گرانیباز یحداقل دستمزد برا نهیزم
 یو فرو ماندن در بن بست ها گرید یعمل در حوزه ها صالیاست ،یاصل گرانیباز نیا



و نه وضع  خچهیاست، نه تار یو معادالت چند مجهول یناگشودن یو کالف ها یچند ضلع

  .ردیگ یحال چندان مورد توجه آنان قرار نم

بر سر حداقل  یل قانونورود به عرصه جدا یآنها برا انیو هم حام یاصل گرانیباز هم
نخست آنکه مصوبه : مهم وابسته اند اریشرط بس شی، به دو پ«قانون جیبس»دستمزد در حد 

دست کم  ایو  «یرقانونیغ»حتما  دیشوند با «جیبس»آن  هیخواهند عل یکه م یاقدام ای
 جیبس( ) ۳ .)معناست یب« قانون جیبس»صورت  نیا ریدر غ ،باشد« قانون ابیغ»گرفتار 

قانون  یدهایو نبا دهایاست که متضمن نقض آگاهانه با یمدن یقانون هم نافرمان هیتقل علمس

 (.است

شده گان را به شرط عبورشان از هفت خوان شرط اول،  جیبس «ج  یبس» زانیکه م نیا دوم
 رونیمفروض از ب یاجتماع جیبس یحت. کند یقانون مشروط م یشکل، نوع و زمان داور

  .شود یعوامل مشروط م نیهم لهیقانون هم، به وس یداور بر یرگذاریتاث یبرا

 یمنفصل حقوق یمشاجره مستقل و حت کیبزرگ و  بتیمص کیشرط اول خود  نیتام اما
نه قانونگذار و نه . ردیشکل مزمن به خود بگ یقطع جهیتواند بدون نت یاست که م یو قانون
دهند و همه  یمصوبه تن نم ایاقدام  کیبودن  یرقانونیغ یبه ادعا یقانون به سادگ یمجر

. رندیگ یخود به کار م ریبا تفس ریمغا ریدرهم شکستن تفس یبرامنابع موجود و الزم را 
 ریتفاس یها تیبا قابل یدست نیباال و پائ نیاز قوان یا دهیچیآنها در صورت لزوم از شبکه پ

. برند یبه خود بهره مبودن مصو یرقانونیبه غ یبخش تیفرار از قطع یمنعطف برا اریبس
کشند و معترضان را از  یرا به باتالق زمان م رهمشاج یتیحاکم یبا استفاده از ابزارها

پراکنده کردن معترضان و  یرا برا یتیو امن یاطالعات یدستگاهها. اندازند ینفس م
 ریدو تفس رامونیپ ییصف آرا تیدر نها. رندیگ یکردن اعتراض به خدمت م یتیامن

از است که  یونددرست ر نیا. شود یم یمحدود و کانون یدو ماده قانون ای کیز متفاوت ا
 ۴۱بر سر دو کلمه در ماده  یو جدال حقوق ریدو تفس ییتا امروز صف آرا ۱۳۹۲سال 

  .کرده است یقانون کار ط

در  «یبه اندازه »و « توجه»بر سر دو کلمه  ریحاصل دو تفس یسال کشمکش ب هفت

 رقانون کا ۴۱ماده 

 تیهم شکا ۹۹کار در سال  یعال یشورا یکه عالوه بر امسال، از مصوبه مزد میدان یم
 یعدالت ادار وانید یو بازنشستگ یکار و کارگر مه،یب یتخصص أتیرا ه تیآن شکا. شد

 زانیبه م« توجه»قانون کار صرفاً  ۴۱ ی ماده کیآن بود که بند  وانیاستدالل د. رد کرد
 «ی به اندازه»حداقل دستمزد کارگران  شیبه افزا یو الزام دهکر ینیب شینرخ تورم را پ

 :دیگو یقانون کار م ۴۱بند . نرخ تورم وجود نداشته است

نقاط  یحداقل مزد کارگران را برا زانیکار همه ساله موظف است، م یعال یشورا»
 :دینما نییتع لیذ یارهایمختلف با توجه به مع عیصنا ایمختلف کشور و 

 یجمهور یکه از طرف بانک مرکز یل مزد کارگران با توجه به درصد تورمحداق - ۹

 شود یاعالم م رانیا یاسالم

کار محول  یها یژگیکارگران و و یو روح یحداقل مزد بدون آن که مشخصات جسم - ۲

خانواده، که تعداد متوسط  کی یزندگ  باشد تا یا به اندازه دیشده را مورد توجه قرار دهد با
 دینما نیرا تام شود یاعالم م یمراجع رسم آن توسط



 چیبه ه یشده قانون نییانجام کار در ساعات تع یموظفند که در ازا انیکارفرما - تبصره 
و در صورت تخلف ضامن   ندیپرداخت ننما دیشده جد نییکمتر از حداقل مزد تع یکارگر

 «.باشد یم دیالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جد مابه هیتاد

 ۴۱بود که اشاره قانونگذار به بند دوم ماده  نیا انیاستدالل شاک ۹۹سال  یحقوق تیشکا در
 «دینما نیرا تام... خانواده  کی یباشد که زندگ یبه اندازه ا دیبا»حداقل مزد  دیگو یکه م

« ...یبا توجه به درصد تورم»که حداقل مزد کارگران  نیبه ا کیاز اشاره اش در بند 
ماده  بند اول در ماده بند دوم  یجابیگفتند وجه ا یم انیشاک. مهم تر است دشو یم نییتع

 نیتام «یبه اندازه »، پرداخت دستمزد «توجه به درصد تورم»شرط  یعنینهفته است 
 یقانون ریغ ۹۹گفتند که مزد  یم ریتفس نیبا هم انیشاک. است یخانوار کارگر کیمخارج 

 یگفت قانون ینبوده و دولت م یخانوار کارگر کی جارمخ نیتام یبه اندازه »است، چون 
هفت . است یقانون یهم حکم داد که مصوبه مزد وانید. شده« توجه»است چون به تورم 

دوباره  تیشکا ۴۱به استناد همان بند دوم ماده  ۹۹سال بهشتیدر ماه ارد یعنیسال بعد، 
امسال صورت گرفته  یزدمبودن مصوبه  یرقانونیبر غ یمبن یعدالت ادار وانیبه د یا

است که پاسخ  نیا ۹۹سال  تیجنبه طنزآلود شکا. ستیاست که هنوز سرنوشتش معلوم ن
 یحقوق« مجادله» نیخوب که به ا. سال و سه ماه بعد آمده بود کی یعدالت ادار وانید

فروزان افشار اما  در . نبوده است یخبر« قانون جیبس»در هفت سال گذشته از  مینگاه کن
سبد »به  یعنیدر بحث حداقل دستمزد،  یهفت ساله به ظهور امر تازه ا یزمان فاصله نیا

   :سدینو یکند و م یاشاره م «شتیمع

 شان انینسبت به همتا ۹۹مزد  ی معترضان به مصوبه ،«شتیسبد مع» یاحصا منی  به »  
 یازهاین یالیارزش ر»را  شتیاو سبد مع« .اند یمتک یتر ، بر مستندات محکم۱۲ در سال 
 شیسو شکل گرفته پ نیکه از چند سال گذشته به ا یا هیمطابق با رو»نامد که  یم« خانوار

 «.شود یسال احصا م انیاپ یاز آغاز مذاکرات مزد

 ۴۱معروف بند دوم ماده  «یبه اندازه »آن  یپول ریتبلور مقاد شتیاعتقاد او سبد مع به
قانون کار در جامه  ۴۱ان بند دوم ماده حاال که روح سرگرد نیبنابرا. قانون کار است

 نیع. شده است شتریب ۹۹هم نسبت به سال  انیمتجسم شد، مستندات شاک «شتیسبد مع»
دهد و بر  یکار ارائه م یعال یشورا یاز گروه کارگر یقیتوفرا هم فرامرز  ریتفس نیهم
ر بند دوم ماده الزام شده د «یبه اندازه »همان  یالیر یمعنا «شتیسبد مع»که  هیپا نیا

بند از قانون کار و لذا  نیکار را نقض ا یعال یشورا یقانون کار است مصوبه مزد ۴۱
 (۴)داند  یم یرقانونیغ

دو طرف بر سر  یدر مناقشه حقوق شتیسبد مع یواقع گاهیافشار در مورد جا فروزانخانم 
کند  یم یآورادیدر نوشته بلندش  ییاو جا. آشکار است ییدچار تناقض گو یمصوبه مزد

 ای تیبه ماه یا اشاره گونه چیه شود یکه به خود قانون کار مربوط م ییکم تا جا که دست»
کند که  یم یادآوری گرید یجا. «.ستین انیدر م یگمخارج زند ی محاسبه یچگونگ
الزام »به عنوان  شتیاز سبد مع یگرید یو باز جا. است «هیرو»سبد معاش  یاحصا
کند و هم بسرعت  یاعتبار م شیگشا شتیسبد مع نیا یاو هم برا .برد ینام م «یقانون

سو  نیبه ا ۱۳۹۹از سال  شتیسبد مع یاحصا فیاو با توص. بندند یاعتبار گشوده را م
 یصور یظاهرساز کیاز  شیب یزیتحول را چ نیوجود دارد که ا یلیدل ایآ»: پرسد یم

 تیو جعل واقع فیتحر یتر، نوعبد ای ،یبر معادالت واقع اثر یب یشینما ت،یاهم یو ب
و به  «شتیسبد مع»عنوان  لیرقم ذ نیکه ا یچند سال یهر چه باشد، ط م؟یکن یابیارز

بر آن منطبق نبوده  گاه چیرقم حداقل دستمزد ه شود یم بیتصو ینونقا یعنوان الزام



چه : داضافه کر دیسواالت با نیو به ا« دارد؟ یتیچه اهم شود یکه اجرا نم یقانون... است
 شود؟ یتلق« مستندات محکم تر»و  دیایب« قانون جیبس» هیتواند به کار نظر یقدر م

 نیو متخصص یشناسان حرفه ا تیاز ظرف یکردن جمع دواریجز ام ،«شتیمعسبد»
حداقل دستمزد ساالنه، و فراهم  نییتع یاصل گرانیدر خارج از باز «استحاله» صیتشخ

کار در رابطه با  یعال یدر شورا «یکارگر دگاننینما»از  تیکردن بهانه رفع مسئول
عمال . نداشته است یکرده اند حاصل ءامضا ریکه در چهار سال اخ یساالنه ا یدستمزدها

عدالت  وانید یبود و همان سال اساس آن از سو شیهمان است که هفت سال پ ریتفاس
تازه همان زمان . کار رد شده بود یعال یشورا یاز مصوبه مزد تیشکا انیدر جر یادار

 ی مصرح در ماده اریدو مع»شده بودند که   ادآوریو  ختهیر انیرا بر دست شاک یآب پاک
 نیتر و شاخص نیتر بلکه صرفاً مهم ستند،ین یانحصار یگاهیقانون کار واجد جا ۸۹
حداقل  نییجهت، در تع نیو از ا شوند یدر دستمزد محسوب م یبازنگر یبرا ارهایمع

  «.دو عامل در نظر گرفت نیا یهمپا ستیبا یم زیرا ن یگریدستمزد عوامل د

که هر سال  یدستمزد: است نیکنند ا یما را به آن دعوت م« قانون جیبس»به نام  آنچه
 یم دهینام« معادالت محکم تر»که  یشتیسبد مع. شود یم نییتر از نرخ تورم تع نیپائ

ماده  کیدر تقابل دو بند  یه سادگکه ب یتیندارد،  شکا یدر معادالت مزد ییجا یشود ول
اگر هم نشود باز هم قدرت  یشود که حت یرد م یوان عدالتید یاز قانون کار از سو

در  کهیکه در حال« به اندازه»و « توجه»هفت ساله بر سر کلمه  یجدال. ندارد ییاجرا
به تر شده است،  یدشوارتر و جهنم اریبس رانیکارگران و مزدبگ یهفت سال زندگ نیهم

  .آنان نداشته است یبرا ینفع اهیپول س کیاندازه 

 یگرفتار م یعقوبت نیمستقل و سازمانگر به چن جیبس یفاقد فضا یدر بستر یقانون مبارزه
در نظام « قانون»در دولت قانون را با « قانون جیبس»که فرق  یمتوهم ت  یفرجام ذهن. دیآ

در دولت . شدن در کژراهه ضاللت است گم ،لحاظ نکرده باشد هیمطلقه فق تیبر وال یمبتن
 قینهفته در قانون از طر یها تیظرف جیمستلزم بس یاز منظر کارکرد نقانو تیالیقانون س

 نیحوزه انطباق و کاربست آنها، همچن ضیموجود و تعر نیمحدود قوان ایگسترده  ریتفس
مفهوم  ،میستکه ما گرفتار آن ه یدر قانون. است دیجد نیکردن قوان نیگزیو جا نیتدو
کشور است و  یینظام قضا  ریدهه اخ ارچه یخیتار یوجه مکمل قهقرا« قانون تیالیس»

 نیتام یبرا ازیضابطه مورد ن ایمرانه از هر حکم آ یغالبا عبارت است از بهره بردار
بندها، تبصره ها،  ر،یتفاس ،یقانون، سنت، احکام حکومت. تیحاکم ازیمورد ن یهدف ها

 یبهره بردار ینشیو گز یمورد وهینامه ها همه و همه  به ش نیها، آئ هنجارها، ضابطه
 «ارانیآتش به اخت»زرادخانه اگر کفاف نداد،  نیا. شود نیتام تیشوند تا مقصود حاکم یم

 .در دسترس اند شهیهم هم

کار  یعال یشورا «وبیمع»در ساختار « باال بردن وزن کارگران»باالخره : دیبده پاسخ

 ست؟ین ایهست  «راهیب» ۹۹اعتراض به دستمزد   هیانیدر ب

 ایبرساند  روین یاجتماع یها قانون ممکن است به جنبش»: سدینو یافشار م فروزانخانم 
با چنگ انداختن بر  کوشند یکه م یاسیس گرانیاز باز یاریبس. مهارشان کند برعکس، 

 یکنند از سو ایمه تیمشروع شانیها یتیها و نارضا آرمان یبرا یقانون یگفتار و ک دها
 یبه نهادها و قواعد قانون زیکه در واقع آنها ن شوند یم برواتهام رو نیبا ا شان انیهمتا

دارد تالش  تیچه اهم اما آن. نباشد راهیکامالً ب اتهام ممکن است نیا. بخشند یم تیمشروع



 گریکدیبا  شان و شناخت روابط متقابل ها ییایپو نیاز ا یکیهر  قیو تدق یمجزاساز یبرا

 «.یگریبه ضرر د یکیمطلق از  دفاعاست نه  شان یخیبا بستر تار نیو همچن

مشخص  کردیرو کیاز برخورد مشخص با  زیگر یبرا تیخاص یب یعبارت پرداز شاهد
 یدر جمله . ستین یبه ده یراه« ..و اگر.. ممکن است» هیبر پا ییگو یکل. میهست
کلمه « مهارشان کند برعکس،  ایبرساند  روین یاجتماع یها قانون ممکن است به جنبش»

 نیاز ا یکلمات... و «ینظم موجود اجتماع»، «سنت ها»مثال  شیو به جا دیقانون را بردار
تازه حکم صادره از تهران تا کلکته، از واشنگتن تا . همان است دینیب یم ،دیدست بگذار

تواند  یخ واقعا چقدر مفرا یعرصه ا نیبا چن یحکم. فاسو هم  مصداق دارد نایبورک
 ایاستقبال کرد  دیمشخص در فالن مقطع مشخص با« قانون»بدهد که از فالن  حیتوض

 یرا که م ییآنها فیتواند تکل ینداد؟ چقدر م ایداد « ءامضا»شد؟  «جیبس»آن  هیتماما عل
 یکسان فیتکل ایروشن کند؟ « برسانند روین یاجتماع یجنبش ها»خواهند در کشور ما به 

 دنیبخش تیچه که اتهام مشروع یعنی یوانگه!  چیه بایا که قصد مهارش را دارند؟ تقرر
چنگ  «یقانون یدهابر گفتار و ک  »که  یا یاسیس گرانیبه باز یو قواعد قانون نهادهابه 
؟ اصال «نباشد راهیممکن است کامال ب» گرانیباز نیا «انیهمتا» یاندازند، از سو یم

در ساختار « باال بردن وزن کارگران» که  باالخره  ابدیند دربتوا یجمله م نیاز ا یکس
اعتراض  هیانیدر ب «یمطالبه اساس کی»از آن به عنوان  کهکار  یعال یشورا «وبیمع»

هست  «راهیب» ست؟ین ایشده، درست هست  ادیکار  یعال یبه حداقل دستمزد ظالمانه شورا
و هم  یعدالت ادار وانیهم در د یمزد از مصوبه یحقوق تیبا توجه به ثبت شکا ست؟ین ای

 ونیسیکم»امضاکنندگان نامه از  تیحما ایآ ه،ییقوه قضا رمجموعهیز یدر نهاد حقوق
«  قانون جیبس» یبرا یتواند مصداق یم «هییقوه قضا یاز حقوق عامه مرکز وکال تیحما
 یو اگر نم ستیتواند اساس آن چ یتواند باشد؟ اگر م ینم ایباشد؟  «ییقضا یدادخواه»و 

 یکیهر  قیو تدق یمجزاساز یدارد تالش برا تیچه اهم آن»کدام است؟ اگر  لشیتواند دال
 شان یخیبا بستر تار نیو همچن گریکدیشان با  و شناخت روابط متقابل ها ییایپو نیاز ا
بطور  ،«ییایپو» یمورد مشخص مجزا شده و دارا کی ینیمطالعه بال یچرا به جا« است
 مجزا»تیشود؟ اگر نسبت به  اهم یسخن گفته م...  یلزوم مجزا ساز تیاهم در باره یکل

نشده؟  چرا  یچرا دولت قانون از دولت مادون قانون مجزا ساز ست،ه یآگاه «یساز
 یعنیمشخص  «ییایپو»عدد  کیسرانجام نوبت به  ییگو یکل یانبوه ریبعد از مقاد یوقت

 یخواننده م لیتحو« قانون جیبس» یبسته بندهمه آنچه که در  دیمساله حداقل دستمزد رس
ماده از  کیسر دو کلمه از دو بند  بر یفرجام  حقوق یشود هفت سال مشاجره مزمن ب

  قانون کار است؟

اعتصاب  ،یسیمختلف ممکن است تومارنو یدیدوره چند ماهه، در چند واحد تول کی در
هر عقل . داشته باشد تیاولو کایسند لیتشک یحت ایمطالبه  کیکردن  یرسانه ا ،یموضع

 کند که  راه یکند و هرگز به مغزش هم خطور نم یاستقبال م یتنوع مطالبات نیاز ا یمیسل
 کیکارخانه در  کیدر  یول رد،یبگ شیرا در پ «یگریدبه ضرر  یکیدفاع مطلق از »

توان هم  ینم. یکرد هم از اعتصاب شکن یتوان هم از اعتصاب جانبدار یمقطع خاص نم
آنان داد هم « وزن شیافزا»کار و مطالبه  یعال یشورا یاز گروه کارگر تیحما یمضاا

 تریدهها ل اگرشما . بود تیساخته حاکم یاز تشکل کارگر تیدر صف مخالفان حما
 شتریب نیتزئ یرا هم برا «یخیبستر تار» کیو  دیمعادله اضافه کن نیهم به ا «ییایپو»

اعتصاب و  نیبود از ب دیباالخره ناچار خواه د،یریبگدر نظر  راندازیصحنه  به عنوان ز
کار و  یعال یشورا یاز گروه کارگر تیحما نیاز ب. دیرا انتخاب کن یکی یاعتصاب شکن

 .از آن تیاعدم حم



 «یگریبه ضرر د یکیدفاع مطلق از »عمل و مذمت  یب یها کالیراد اتهام

با بستر  نیو همچن گریکدیبا « ها ییایپو» انیم  شناخت روابط متقابل»  دهیپشت ا سندهینو
را به  یخواهد چه فکر یم «یگریبه ضرر د یکیو نه دفاع مطلق از  شان یخیتار

فکر را که  نیا( م،یزده ا یکه در مورد اعتراضات کارگر یمثال هیبرپا)خواننده القا کند؟ 
دفاع » یو اعتصاب شکن یدر مورد اعتصاب طلب دیواحد نبا رخانهکا کیدر آن  واحد در 

مختلف اعتراض در  یرا که، شکل ها نیا ایکرد؟  «یگریبه ضرر د یکیمطلق از 
دفاع مطلق از »در مقابل هم قرار داد؟ و به  یخکیس وهیبه ش دیمختلف را نبا یواحدها

و  یجز انحالل طلب ییاست که معنا یپرداخت؟ اگر مورد اول «یگریبه ضرر د یکی
 یچرا خودزن. است یخودزن شانیاست که در مورد خود ا یاگر مورد دوم. ندارد سمیفیپاس

دهها و صدها مفهوم و خرده مفهوم را در نوشته اش به کار گرفته و به  سندهینواست؟ 
 دهاو هر کس که نامه را امضا نکر. رو آورده است ییهزار امضا۱از نامه « دفاع مطلق»

 یفرج اله یاز نوشته آقا یاز نقل قول یریکنندگان معترض است را با وام گءو به امضا
 یقرار م «یو انقالب کالیراد یسخنان و شعارها… پشت  » که  دهینام« عمل یب»افراد 

 اتیبا ابزارها و ادب دیبا» یبمان« عمل یب» کالیراد یو نوشته  که اگر نخواه« !رندیگ
آن  یواقع یو بعد رسما معنا «یموجود استناد کن یها ن و دستگاهیبه قوان یادار جیرا
 ،یتیحاکم یکارگر یتشکل ها «ییقضا یدادخواه»بر رفتن پشت  دیرا هم با تاک« استناد»

: ساخته که کیتئور هیتوج شیاز مصوبه حداقل دستمزد امسال، صراحت داده و برا
 ریسا نیکه همچون ب عد نماد دانست نینماد یواجد وجه توان یم زیرا ن ییقضا یدادخواه»

 ند،یافرینو ب یها تیهو اورد،یرا به حرکت درب ها یتینارضا اندتو یاشکال احضار قانون م
اما و اگر  یکه مطلقا جا نیا یبرا« .خلق کند یمبارزات آت یاستناد برا قابل یا نهیشیو پ

 هیعدالت عل وانیددعوا در  ی اقامه»به  د،یگو یدارد از چه سخن م قاینماند که دق

 .کند یاشاره م« مزد ی مصوبه

و به  یفرج اله یوام گرفته از آقا ی  و عرض، به زبان سرکوفت و اتهام زن از طول یوقت
و امتداد آن در شکل  هیانیب یپسند، از امضا کخانهیو تار زیصراحت گر ی  زبان نظر

 ستیکنند، زشت ن یم« دفاع مطلق« »مزد ی مصوبه هیعدالت عل وانیدعوا در د ی اقامه»
فرار از  نیکنند؟ ا یرا مذمت م «یگریبه ضرر د یکیدفاع مطلق از »که همزمان 
در عمل و ابتال به  یدفاع تند متعصبانه از آن، جز نااستوار نیدر ح شتن،یعملکرد خو

چرا محکم و استوار بر نظرتان نمی ایستید و از آن  در نظر به چه معناست؟ سمیتیراش
اعت آن را دفاع نمی کنید اگر آن را درست و اصولی می دانید؟ و چرا با صراحت و شج

  پس نمی گیرید اگر فکر می کنید اشتباه محاسباتی کرده اید؟

توانسته »است، پاسخ مشخص به پرسش  یاستدالل چوب یهر جا هوا پس است و پا چرا
و  دی؟ چرا احکام بسرعت از هر نوع ق«تواند یم»شود به  یم لی؟ بسرعت تبد«نه ایاست 

 یم» کخانهیو به کنج تار زدیگر یکند م که نقد را روشن تر یوستاریبند و ضابطه و پ
 نینماد یواجد وجه توان یم زیرا ن ییقضا یدادخواه»: سندینو یبرد؟ م یپناه م« تواند

را به  ها یتینارضا تواند یاشکال احضار قانون م ریسا نیدانست که همچون ب عد نماد
نامعلوم در  یا ندهیآ نامعلوم تا یکه از گذشته ا یتواند؟ آخر توان یم« ...اوردیحرکت درب

نامعلوم قرار گرفته، چقدر در لحظه  یجینامعلوم و نتا ییها تینامعلوم با قابل یبستر
کارگران واجد  دستمزد شیافزا عیتحقق سر یاقدام برا وهیش نیحاضر از نظر اتخاذ بهتر

 یدادخواه» ایشود؟ آ یگذاشته م« توانسته است» یبه جا« تواند یم»چرا است؟  تیاهم
همه را خفه  ای اورد؟یرا به حرکت درب« ها یتینارضا»توانسته است  ۱۲سال  «ییاقض

 یم... ییقضا یدادخواه»: سندینو یکرده و در باتالق متعفن انتظار خشکانده است؟ م



را به منتقدان « نو تیهو»عدد  کیتا امروز  ۱۳۹۲از سال. «ندیافرینو ب یها تیتواند هو
 تیهو»ما توانسته است  یدر دادگاهها «ییقضا یخواهداد»نشان بدهند که از رهگذر 

 یاستناد برا قابل یا نهیشیپ»تواند  یم... ییقضا یدادخواه»: سندینو یم؟ «.ندیافرینو ب یها
قابل  یا نهیشیطبقه ما توانسته است پ یبرا ای؟ آ«تواند یم». «خلق کند یمبارزات آت

در رابطه با حداقل  ۹۹مشخص سال  ییقضا یتوانند از دادخواه یم ایاستناد خلق کند؟ آ
 «یمبارزات آت یقابل استناد برا نهیشیپ»عدد  کی ۹۹ستمزدد ییقضا یدستمزد تا دادخواه
استناد بوده است؟  قابل» یها «نهیشیپ»از آن یکیمثال  «شتیسبد مع»به ما نشان بدهند؟ 
و با طنز « نبوده؟بر آن منطبق  گاه چیرقم حداقل دستمزد ه»: سندینو یهمان که خودشان م

 «دارد؟ یتیچه اهم شود یکه اجرا نم یقانون»: پرسند یم یگزنده ا

به سازمان یابی اردوی مستقل دهها میلیونی کارگران و زحمتکشان کمک : آخر کالم
 !کنیم

 یطیحداقل دستمزد در شرا شتریباال بردن دستمزد کارگران و مقابله با کاهش ب یتالش برا
 یمهم و ارزنده است، ول یتالش ،میکن یم یشرویسترش فالکت پکه با سرعت به سمت گ

 جادیا قیتالش جز از طر نیدهد ا یچنانچه تجربه سرکوب مستمر دستمزدها نشان م
 یریکار متضمن خطرپذ یروین یناعادالنه برا یدستمزدها نییتع نکه در آ ییتوازن قوا

 شیافزا»طرح لزوم . ستین ریباشد امکان پذ تیحاکم تیموجود یدامنه دار برا یها
کامال  یریمس «یمطالبه اساس کی»کار به عنوان  یعال یشورا یگروه کارگر« وزن
فروزان افشار تالش کرده است با . توازن قوا است نیبا الزامات شکل دادن به ا ریمغا

 یو دولت ها کایآمر ییدر نظام قضا« قانون جیبس»مرتبط با  یکمک مطالعات نظر
او با . نادرست فراهم کند ریمس نیاز ا تیحما یبرا ینظر یچهارچوب قانون، کیدمکرات

هزار تن از امضا کنندگان نامه  ۱از شیب تگرانهیبه اقدام حما هینظر نیمرتبط کردن ا
قانون  یو سازوکارها رانیا یینظام قضا لیبدون تحل ۹۹ سال به مزد ناعادالنه ضاعترا
و مذمت منتقدان  ۹۹مزد  هیعل «ییقضا یخواهداد»از  تیبه حما قینظام، با تشو نیدر ا

 یدر جنبش کارگر یانحالل طلبفرمیسم و ر به مروج« عمل یب یها کالیراد»به عنوان 
اصالح طلبان   یمنجر به فروپاش ملکردع خیدو دهه تار یاو بدون بررس. شده است لیتبد

رده آنان را در شکست خو هی، همان نظر«در باال یو چانه زن نیفشار از پائ»معتقد به 
کنندگان نامه  ءنادرست امضا کردیبه بهانه دفاع از رو« قانون جیبس» دیجد یبسته بند

 کردیرو تگذارهر جا که خدم زیرا ن هیاصل نظر یحت نهیزم نیکند و در ا یوارد صحنه م
 جیبس» یها یو مشروط بودگ داتیمربوطه نبوده است؛ خاصه در موارد مربوط به مق

ها اشاره  تیها و ظرف «ییایپو»به « قانون جیبس» دهیا یاو برا .ردیگ یدرز م« قانون
دولت  ییقضا نیدهد که از برج عاج قوان یکه به خود جرات م نیکند اما به مجرد ا یم
مشخص پا بگذارد همه آنچه  لیو به حوزه تحل دیایب نیبر قانون پائ ینمبت کیدمکرات یها

 یعرضه کند هفت سال کشمکش ب رانیر ادمزد بحث حداقل دست نهیتواند در زم یکه م
 کیقانون کار و  ۴۱در ماده «یبه اندازه »و « توجه»بر سر دو کلمه  ریحاصل دو تفس

بر آن  گاه چیرقم حداقل دستمزد ه» هاست که خود معترف است ک ۹۹از سال  شتیسبد مع
 رونیو بکردن کارگران  رتریاز فق یریمدت در جلوگ نیاست و در هم« منطبق نبوده

 . نبوده است رگذاریآنان تاث ینان از سفره ها یلقمه ها دنیکش

 یبستن به سال ها دیام با که بتواند از حق کارگر دفاع کند نه ییقوا شیشکل دادن به آرا
از  تیحمابا  نهو ، در دادگاههای ما قانون کار یحاصل بر سر بندها یب اتمشاجر یمتوال

که  آحاد طبقه ما بوده اند، یقدرت یو تبلور ب یوب مزدکه خود سازندگان سرک ییروهاین
کار و زحمت کشور  یونیلیبزرگ دهها م یاردو یابیتشکل  یتالش برا شیمستلزم افزا



 از ۹۹ سال زدکنندگان نامه اعتراض به مصوبه ناعادالنه مءصف امضامیان در . است
شان  یما دغدغه فکر یدارند؛ رنج ها و مرارت ها یهمه آنان که به طبقه ما دلبستگ

و  خطردوره پر نیکه در ا می خواهیم قانهیرانه و رفداکنند و کنشگرند، بر یاست؛ تالش م
کارگران وفادار بمانند و به طبقه خودشان  یمشحون از خوف و فالکت، به استقالل طبقات

 .رسانند یاریشدن  رومندتریمتشکل و ن حد،در مت

 :منابع و اشاره

مطالبه  به مثابه طرح  کیخواست به  ایآرزو و  کیشود که  یم جیبس یقانون هنگام"(۱)

 تیدرحاکم شهیمطالبه  فرد ر تیدرهمان حال مشروع. فرد ترجمه شود یحقوق قانون
نقش فراموش شده قانون  در نظام : بر قانون یمبتن جیبس:منبع ." دارد (دولت قانون)قانون
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جمع  شتریب یو یآن است که بحث ها دیکند مو یمطرح م منسیمقاله آن چه که ز نیهم در
او . دولت قانون است کی اوکه به قول ست کایآمر ییمربوط به دستگاه قضا یها یبند
 یانعکاسشود  یم جیکه قانون درباره آن ها بس یگستره موضوعات»کند  که  یم دیتاک

 نیتر یدرون یحتکه  یاست، به طور هقانون مدار شد کایآمر هاست که جامع یازابعاد
به  دیمراجعه کن.) شود یدولت مبدل م ریو تاث فیبه موضوع تعر یمناسبات اجتماع

 یرفتار اجتماع یاز عرصه ها یاریدر بس یمترق یدرباره بحث قانون گذار( ۹۱۹۱)آبل
 ۶۱۱ه منبع باال صفح(. کایدر آمر

 در:"سدینو یمورد م نیدرا" یاجتماع یقانون و جنبش ها"کان در مقاله  کیما کلیما(۲) 
در  ریبدتر شده است و زنان درگ یحت طی، شرا(کایدر آمر)کار  یاز محل ها یبرخ

به . مبارزه را ترک کرده اند ایو  دهیدست از ادامه مبارزه کش هیمبارزه در مراحل اول
 نیدوم اهان،یس یتوان در پس از جنبش حقوق مدن یاقض را ممتن راثیشکل، م نیهم

 یمبارزه برا ،یطیمح ستیمطالبات ز یبرا یقانون ارزهحقوق زنان، مب یبرا تیموج فعال
. مشاهده کرد کایدر آمر یاجتماع یجنبش ها ریو سا وانات،یحقوق ح ان،یحقوق زندان

 یحقوق ب ،یاجتماع نیتام ن،ایمانند جنبش مطالبات حقوق همجنس گرا -جنبش ها  ریسا
کار خود در عرصه  مهترازنا تینشان دادن موفق یاندک برا اریبس یزیچ -خانمان ها 

و فراخوان ها خطاب  یحقوق قانون یدرخواست ها برا قت،یدر حق. دارند یاقدامات قانون
گر  جیضد بس ریاز موارد عقب گرد و تاث یاریدر بس کایدر آمر یبه نهادها و مقامات رسم

..."به همراه داشته است یاسیس یارتجاع یروهاین یاز سو  

Rosenberg 1991, Goldberg-Hiller 2002, Haltom & McCann 2004, Dudas 
2003 ) 

(but also see Lemieux 2004 
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 ۹۸و  ۹۶صفحات 

که بر  یطیشرا: سدینو یم «یقانون جیبس یموضوع یگ ژهیو»در بخش  منسیز( ۹) 
 یچه کس لهیبه وس جیبس نیکه ا نیشود و ا یم لیتبد جیاساس آن قانون به موضوع بس

به  یبرا ینظام حقوق یها تیقابل لهیهستند که به وس یها تیشود تابع محدود یانجام م
حداقل دو عامل مربوط به موضوع وجود دارد . ودش یدلخواه فراهم م جیدست آوردن نتا

 اریبس ریسازد، تاث یقانون را ممکن م جیکه بس یروند یها یریگ میتصم یکه بر رو
  .گذارند یم یبرجا نیسنگ

 زا یبه چه دامنه ا ازیبه هدف مورد نظر ن یابیآن مربوط به آن است که دست  نیاول
در ادامه مورد اول است، تا چه  یکه عامل ،یو دوم. دولت دارد یدخالت دستگاه قضائ

 یریگ یپ عیتسر یبرا ،یفراقانون ایو  یاعم از قانون ،یتخصص یساختارها یاندازه ا
 .در دسترس قراردارد ژه،یاهداف و

حل  وهیا شقانون تنه جی، الزم است توجه داده شود که بسمیشو اتیاز ان که وارد جزئ قبل
ال خود در شمار  دهیو در نوع ا کیبه شکل کالس یاگر چه دعاو. ستین یو فصل دعاو
 یاغلب بدون آن که به معنا یعموم یقانون و کار دادگاه ها جیگاه هاست اما بسوظائف داد

قانون  یاسینقش س یبررس بیترت نیبد. شود یکار باشد انجام م در یمنازعه ا کیکالس
باشد که شهروندان قدرت دولت را به  یموضوعات عیوس اریمل دامنه بسضرورتاً شا دیبا

 .محدود شود یتنها به دعاو دیمسئله نبا نیکنند و بنابرا یم جینفع خود بس

 یاز ساختارها میمستقن محدود به استفاده قانو جیبس م،یطور که قبالٌ هم مطرح کرد همان
مانع از  یک محدود است که به طور اساسنوع در نیتمرکز بر ا قاً یدق ست؛یدولت ن یقانون

اما . شده است یاسیو نقش آن در کل سپهر س یاسیدرک قانون به مثابه شکل مشارکت س
که ضرورت به  یکه احتمال و در موارد یاذعان کرد که دامنه موضوعات به اندازه ا دیبا

 ۶۱۱فحه منبع باال ص. «.کند یم رییوجود داشته باشد، تغ یدستگاه قانون یریکارگ

 لنایا یدر خبرگزار یقیگفتگو با فرامرز توف نکیل( ۴)
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