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. هست زین ما لیتخ یبرساخته حالنیدرع اما است یواقع قانون

 باورجنس  ازای هیسا قانون ،اعی بنیادیناجتم ینهادها یههم مانند

 البته و ،ترمهم تینها در است ممکن که اندازدمیبر زمین  یعموم

 طوربه که باشد ییهامجازات و مقررات ات،مقام از ،تردشواریاب

 .دهیمربط می آن به معمول

ها؛ وکلا، سیاست حقلد، ینگُااستوارت ش
 گذاری عمومی و تغییر سیاسیسیاست

 

چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین 

آن، نرخ سبد  بر درصد است و علاوه ۱۴بیش از  ۹۹تورم سال  ۹۹ماه 

 دستمزد یی خانوار( در جلسات رسمی کمیتهمعیشت )سبد هزینه

هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و  ۹۱۹میلیون و  ۱

اند، ساختار معیوب و ناکارآمد رمایی پای این رقم را امضا کردهکارف

دوجانبه و بدون در نظر گرفتن  شورای عالی کار، به صورت

المللی کار، اقدام به تعیین نرخ گرایی مورد نظر سازمان بینهجانبسه

درصدی  ۱۴ش دستمزد کارگران می کند؟! افزای درصدی افزایش ۱۴

قانون کار و نرخ سبد معیشت  ۱۴ی تنها با بند دوم مادهنهدستمزد، 

نرخ تورم رسمی )موضوع خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی 

درصد برای  ۱۴( نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۱۴بند یک ماده 

قانون کار  هادهد که برای دولتیافزایش مزد کارگران نشان می

 .ای بیش نیستپارهورق

ی مصوبه اعتراض بهی در هزار فعال اجتماع ۵ی بیانیهمتن از 

 1۹۱۱مزد 

 

 ارزش ریالیرقمی را به عنوان ی دستمزد شورای عالی کار کمیتهچند سالی است که 

که  کندارائه میقانون کار،  ۱1ی در بند دوم ماده، مندرج متوسط نیازهای خانوار
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دو واکنش عمده  این تحول ت حداقل دستمزد را دارد.االقاعده حکم ورودی مذاکرعلی

 نادیده «بوروکراتیک»نهادهای متعارف و انفعالات  فعلای از نمونهبه چشم  یا برانگیخت:

ن، ای رغمبه. محکوم شدهمچون تلاشی برای تحریف آمار و جعل واقعیت گرفته شد یا 

صحت  هحتی ب که ضرورتاً سند به این استناددر نشد بسیاری از منتقدان  باعثچیز هیچ

 اخوشامدن تناقضیافشاگر که آنای که بیش از رویه ،درنگ کنندنداشتند باور اش آماری

و  دهااز نما ایانبارهبه  «سبد معیشت». داشتپرده برمیانتخابی استراتژیک  باشد از

چندسطحی در و  مرکززدوده فرایندی منتشر، طیپیوسته بود که ی حقوقی هنجارها

 «نشآمار بود»تا جایی که به  .دنشودستمزد احضار می سیاست حداقل کنش متقابل با

، به این دلیل مشخص زدمینچنگی به دل « آمار رسمی سبد معیشت» ،شدمربوط می

م این امکان را فراه« رسمی بودنش» اما .بود« تر از واقعکم»و « کارانهمحافظه»که 

 یسایه در ،تری از نیروهابا ائتلاف بزرگ نارضایتی از سیاست دستمزد کرد کهمی

نه آورده به صحتر تر و زمینیگرایانهواقع ایمبارزه مثابهبه مشروعیتی انکارناپذیرتر و 

ه ب از بالاپردازد که به موجب آن ابتکاری به تحولی خلاف شهود می نوشتهاین شود. 

 منجر شد.در جامعه  گریو نقادی و مطالبه های دگراندیشیتقویت پویایی

 ن زیمنسفرانسس کاعامی برشمرد که  از پویایی ایهشمّتوان مییند را این فرا

ک آرزو یشود که زمانی بسیج می» تعریف زیمنس، ، در«قانون». نامدمی« بسیج قانون»

، در معنایی عبارت بسیج قانون 1.«شودقانونی ترجمه  ییا خواست به دعوی یا حق

را  که قانوننمایاند را بازمیشناختی و حقوقی مطالعات جامعهای متکثر از بدنهموسّع، 

کار هببا هدف ایجاد تغییر مطلوب  تواندمیگیرند که منبعی استراتژیک در نظر می

که قانون را  مطرح شدداری ریشه بندیصورت مجادله بااین دیدگاه در گرفته شود. 

کرد که کارکردی جز توجیه و اختفای مناسبات ی مسلط تلقی میابزاری در دست طبقه

آید قر میقدرت مست تحکیمو  گری و تثبیتدارد و صرفاً به کار میانجیاجتماعی نابرابر ن

 داشته باشد مگر ایمیانه تواندهای اجتماعی و تقلاهای مردمی نمیرو، با جنبشاینو از

                                                      

1 Zemans, F. K. (1۱9۹). Legal mobilization: The neglected role of the 

law in the political system. American Political Science Review 77: 777. 
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ونه که چگ کنندمستند میکثرتی از مطالعات جدیدتر اما کنترل. از جنس سرکوب و 

ود، شمصادره  خواهبازیگران دگرگونیدست مختلف به  بسترهایدر ممکن است قانون 

های جدید و بسیج ها، خلق نارضایتیو در برساخت هویت بیابدمعنایی متفاوت 

کند. از این قرار، پتانسیل تغییرآفرین قانون، آفرینی موجود نقشهای ازپیشینارضایت

 هایاقیتها و خلورزینه به سیاقی جبرگرایانه و خودکار، بلکه به میانجی عاملیت

  شود.بازیگران حاضر در صحنه است که شکوفا می

رای وش چارچوب نهادی در« سبد معیشت»ی ی تکوین رویهنمونه بر از خلال تکیه

تفکر  چگونهکوشم نشان دهم که می ،«بسیح قانون»گیری از ادبیات و با بهرهعالی کار 

 نایافتگی جنبش کارگری در ایرانو تشکل ریسک سیاسیبا  ترکیباستراتژیک در 

زد اض به سیاست دستمکار را به تِمی کلیدی در بسیاری از اشکال اعترارجاع به قانون 

ذیری باروی نفوذناپکافکا « مقابل قانونِ» برخلافدر این دیدگاه، قانون،  بدل کرده است.

گشوده  ندیفرایبلکه  اش گماشته باشند،ناپذیر بر دروازهنیست که نگهبانانی خستگی

شود، نه فقط تعیین میای دائمی است که معنایش در مذاکره و مناقشه 1ارتباطیو 

ی ها که در میانهگذاران که توسط شهروندان عادی، نه فقط در دادگاهتوسط قانون

  جامعه.

 ۱۹ی دادخواهی قضایی علیه دستمزد در سال در ادامه، از خلال بازخوانی تجربه

. نسبت میان نزاع بر ۹اش بنشانم؛ را در بستر حقوقی« سبد معیشت. »1ام سعی کرده

قانون  ۹پذیرخصلت نامتعین و ترکیب. ۹سر دستمزد و دادخواهی قضایی را بسنجم؛ و 

 ، مادامیستدلال خواهم کرد که دادخواهی قضاییطور مشخص، ابهکار را برجسته کنم. 

نامد می ۹«هاسیاست حق»چه استوارت شاینگُلد که با تلاش برای بسیج سیاسی یا آن

قادر نیست تغییری معنادار در سیاست حداقل دستمزد در ایران ایجاد  همراه نشود،

                                                      

1 relational 

۹ polyvalent 

۹ Scheingold, S. A. (1۱7۱). The Politics of Rights: Lawyers, Public 

Policy, and Political Change. New Haven, CT: Yale University Press: 

۹9. 
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 شان قانونههمچنین به مروری کلی بر سازوکارهایی خواهم پرداخت که به واسط کند.

قرار تر تقلاهای مردمی شکلهای اجتماعی و حتی انواع بیتواند در خدمت جنبشمی

ا ی عمیق ب، علاوه بر بررسی منابع موجود، از مصاحبهمطالعهمواد تجربی این . بگیرد

 کارگری فراهم آمده است.و فعالان شماری از نمایندگان 

 شودینم اجرا که یقانون
 نه به پایان رسید، سال جاری ماهبیستم فروردین 1۹۱۱ حداقل دستمزدِمذاکره بر سر 

تراض در اعطرفین، بلکه از طریق اکثریت آرا.  های گذشته، با اجماعو سیاق سالرسم به 

نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای « ی حداقل دستمزدافزایش نابسنده»به 

 ی یک کارگر با توافق میاندستمزد ماهانه حداقلامتناع کردند.  ی شوراجلسهصورت

یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد و بیست و  دولت و گروه کارفرمایی

این نخستین بار بود که مذاکرات  ی اخیر،کم در یک دههدست .تعیین شد هفت تومان

 کانونند روز بعدتر، چیافت. گروه کارگری خاتمه می یپردهبیمزدی با مخالفت 

ی از شورای عالی کار در خصوص مصوبه تهران استان کار یاسلام یشوراها یهماهنگ

رکز ی معامه حقوق ونیسیکموکلای  شکایت کرد.دیوان عدالت اداری کشور  به ۱۱مزد 

  اند.این پرونده را برعهده گرفتهوکالت  خانواده مشاوران و یرسم کارشناسان ،وکلا

 به همراه 1۹۱۹در سال نیز تر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران قبل

کارگران قراردادی و پیمانی،  یاتحادیه ی،رضو خراسان کار یاسلام یشوراها کانون

ایتی مشابه شکتبریز  کارگران پتروشیمی و انجمن صنفی کارگران پتروشیمی یاتحادیه

عدالت اداری کشور تسلیم کرده بود. به دیوان  ی مزد آن سالرا در خصوص مصوبه

درصد افزایش یافت  ۹۵قبل از آن  در حالی نسبت به سال ۱۹حداقل دستمزد سال 

نمایندگان معترض بر آن . بود اعلام کردهدرصد  ۹۹که بانک مرکزی نرخ تورم را حدود 

اعلام  سمیر ی که مراجعبودند که نرخ تورم واقعی در جامعه در حقیقت از نرخ تورم

به دیوان عدالت عمدتًا بر شکاف آشکار میان ها آنی بالاتر است اما شکواییه کنندمی

 نرخ تورم رسمی و رشد دستمزدها استوار بود.
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 اقلحد مثابه معیاری برای تعیینبهقانون کار نرخ تورم را  ۱1ی اگرچه بند یکم ماده

 به راجعی شکایت از تصمیم شورای عالی کار پرونده ،شناسددستمزد به رسمیت می

ی مزد را درخواست ابطال مصوبهتوفیقی نیافت. در عمل  ۱۹حداقل دستمزد سال 

. مردبرشمردود  یادار عدالت وانید یبازنشستگ و یکارگر و کار مه،یب یتخصص أتیه

 قانون کار ۱1ی بند یک ماده چرخید کهاین استدلال میمحور رأی صادره عمدتًا بر 

 دال براست و الزامی  کردهبینی پیش را به میزان نرخ تورم «توجه»صرفًا  در واقع

  .نرخ تورم وجود ندارد «یبه اندازه»دستمزد کارگران  حداقل افزایش

اع به آن ارج ی تعیین دستمزدقانون کار در زمینهاما تورم تنها ملاکی نیست که 

ا ای راز معیارهای دوگانه دیگر نرخ تورم رسمی یکی مخارج زندگی در کنار. داده است

در تعیین حداقل دستمزد ملی لحاظ  بایستمیدهد که طبق قانون کار ایران، شکل می

 یااندازه به دیبا»قانون کار، حداقل دستمزد رسمی  ۱1ی به تصریح بند دوم مادهشود. 

 ،دشو یم اعلام یرسم مراجع توسط آن متوسط تعداد که خانواده، کی یزندگ تا باشد

قانون کار ایران با کنار نهادن متغیرهایی نظیر وضعیت  به این ترتیب،کند. « نیمأت را

و ... که در بسیاری از « وریی بهرهدرجه»کلان اقتصادی، ظرفیت پرداخت کارفرمایان، 

ابعی اً تبازنگری سالانه در مزد را صرف ،روندکشورها مبنای تعیین دستمزد به شمار می

 یجمهور یمرکز بانک سوی از که یتورم درصددهد: نخست، از دو معیار قرار می

 ؛ و دوم، مخارج زندگی یک خانوار متوسط. شودیم اعلام رانیا یاسلام

تر آید، بند دوم لحنی قاطعکه از شواهد متنی برمیچنان از میان این دو معیار نیز،

م اعلا»با نرخ تورم « مطابق»و نه « با توجه»صرفًا و مؤکدتر دارد. اگر حداقل دستمزد 

. در ذکر تعیین شودمخارج خانوار ی «به اندازه»باید  کارگران مزد حداقل ،«شودمی

استفاده نشده است. در مقابل، از « باید»سهو از لفظ بهعمد یا بهبند اول  معیار تورم در

وار انای باشد که بتواند یک خزهبه اندا« باید»نظر قانون کار، مبلغ حداقل دستمزد 

رود که جا پیش میگذار در این زمینه تا آنمتوسط کارگری را تأمین کند. قانون

را بر این الزام  «شدهمحول کار یها یژگیو و کارگران یروح و یجسم مشخصات»

 انگارد.اثر میقانونی بی

قانون  ۱1ی نظر داریم استناد به بند دوم ماده ۱۹با وجود این، تا جایی که به سال 

، تا آن زمان. توانست داشته باشدنمیحقوقی چندانی  سودمندیدر مراجع قضایی کار 
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ی که یک خانوادهاستنادی از اینقابلتعریف حقوقی و حتی تا چند سال بعدتر، هیچ 

شد. در غیاب بتواند از پس مخارجش برآید ارائه نمی تادارد چقدر پول لازم کارگری 

اجع مربه تشخیص  فوق از این الزام قانونی، پاسخ پرسش مشخصی ی کمّسنجهیک 

 غزندگیلای از ناگفته پیداست که مفهومی از این دست چه درجه .قضایی بستگی داشت

ی قضایی به میان گاه که پای دادخواهآن. تواند از خود نشان دهدرا می و سیالیت

دازه ان ، همانقدر تأمین نیازهای خانواربه پرداخت دستمزدبه  قیدوشرطالزام بی ،آمدمی

 ی داشتپذیرانعطاف ای ازدرجهمندانه به نظر برسد، سخاوت توانستمیکه روی کاغذ 

 چهارصد و هشتاد و هفت هزار تومان از به کرسی نشاندن این کهحتی که ممکن بود 

 بازبماند، کافی نیست ی یک خانوار کارگریبرای اداره (۱۹)مبلغ مزد مصوب برای سال 

 چنان که بازماند.
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 ای به ماهیتگونه اشارهشود هیچکم تا جایی که به خود قانون کار مربوط میدست

کدام  کند کهی مخارج زندگی در میان نیست. قانون کار روشن نمییا چگونگی محاسبه

های زندگی خانوار متوسط را بر عهده دارد، محض ی برآورد و تعیین هزینهظیفهمرجع و

 بانک مرکزی تر هم اشاره شدکه قبلنمونه، در مقایسه با نرخ تورم که همچنین چنان

های اگرچه لزومِ در نظر گرفتن هزینه تعیین شده است. از این هم بالاتر، آن  مرجع اعلام

ی صریح به کند اشارهطور ضمنی بر ضرورت آگاهی از میزان آن دلالت میبهزندگی 

در قانون کار غایب است. این غیاب  ۱1ی سازی بند دوم مادهیالزام محاسبه و کمّ

کند که به یاد بیاوریم به تصریح همین بند، بُعد خانوار خصوصاً زمانی جلب نظر می

 مشخص شود. « مراجع رسمی»ت توسط بایس، میخانواریعنی تعداد متوسط اعضای 

ای که از چند سال گذشته به این سو شکل گرفته ارزش ریالی مطابق با رویه

 پیش از آغاز مذاکرات مزدی قانون کار، ۱1ی نیازهای خانوار، مندرج در بند دوم ماده

 ۹.۹که یک خانوار اعلام شد اواخر سال گذشته  محض نمونه،شود. میاحصا  پایان سال

آیا  داره کند.دارد تا خودش را ا نیازار تومان هز چهلری چهار میلیون و نهصد و نف

 اهمیت،بی صوری و یک ظاهرسازیکه این تحول را چیزی بیش از  وجود دارددلیلی 

 اثر بر معادلات واقعی، یا بدتر، نوعی تحریف و جعل واقعیت ارزیابی کنیم؟بینمایشی 

و به عنوان الزامی  «سبد معیشت»چند سالی که این رقم ذیل عنوان  طیهر چه باشد، 

گاه )ن بر آن منطبق نبوده استگاه هیچدستمزد حداقل رقم  شودتصویب می قانونی

 شود چه اهمیتی دارد؟. قانونی که اجرا نمیکنید به نمودار بالا(

 یاسیس رییتغ و ییقضا یدادخواه
صمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ت»مردمی از دیوان عدالت اداری مرجع دادخواهی 

ی حداقل دستمزد نظر داریم، هر ست. تا جایی که به مسئله«و مأموران این واحدها

شهروند عادی این حق را دارد که از شورای عالی کار در مقام نهاد متولی حداقل 

 قضایی چهنظام . شود ی حداقل دستمزدمصوبهدستمزد شکایت کند و خواهان ابطال 

کند؟  آفرینیاندازه قابلیت دارد که در هیئت عامل تغییر سیاسی اجتماعی مثبت نقش

تواند در سیاست به طور مشخص، دیوان عدالت اداری به شکل بالقوه چه نقشی را می

 حداقل دستمزد در ایران ایفا کند؟
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ای حصامن به یُ که شکی نیست شود،تا جایی که به دادخواهی قضایی مربوط می

بر ، ۱۹شان در سال نسبت به همتایان ۱۱ی مزد معترضان به مصوبه ،«سبد معیشت»

ودگی ابهام و گش «سبد معیشت»تعیین اند. با وجود این، نه متکی تریمحکممستندات 

 سره ازبه تفسیرهای رقیب را یکنسبت  قانون کار، ۱1ی جا ماده، و در اینذاتی قانون

یاسی یک با تغییر سیهدادخواهی قضایی تناظری یک مستقیم یبرد و نه نتیجهمیان می

یکی از  ،بازگردیم ۱۹ی مزد اگر مجددًا به مورد شکایت از مصوبهاجتماعی دارد. و 

دو معیار مصرح در عنه از این قرار بود که در مقام متشکیشورای عالی کار دفاعیات 

 و نیترمهم صرفاً بلکهنیستند،  یانحصار قانون کار واجد جایگاهی ۱1ی ماده

در  شوند و از این جهت،محسوب می دستمزدبازنگری در  یبرا ارهایمع نیترشاخص

بایست همپای این دو عامل در نظر عوامل دیگری را نیز می تعیین حداقل دستمزد

ممکن است در مراجع  تا چه اندازه یتفسیر چنینکه  کاری به این نداریم گرفت.

توان می حتی. گذار انطباق داردبا مقصود قانون که چقدراین یا معتبر تلقی شود مختلف

تفسیر فوق تفسیر بسیار ضعیف و نامحتملی  ۱1ی با توجه به سیاق مادهمدعی شد که 

از عموماً در عمل ی بعد از انقلاب دستمزد در دوره حداقل مذاکرات با وجود این، است.

نین ی چو غلبه که نسبت این نگرش با قانون کار چیست )فارغ از آن رویکردی چنین

ر ی دستمزد دمصوبههمچنان که  .است تبعیت کرده( شدهرویکردی چگونه توجیه می

را تصریحاً تابع ملاحظاتی نظیر شده های بعد از انقلاب دستمزد تعیینغالب سال

مارد شبرمی« شرایط اقتصادی جامعه»و « و کارفرمایان های تولیدیمقتضیات بنگاه»

ا این ب .اندسادگی از متن قانون قابل استنباطبهاند و نه که نه در قانون کار ذکر شده

از سوی دیوان عدالت  ۱۱ی حداقل دستمزد درخواست ابطال مصوبه ، رأی به ردّحساب

حتی  ست کهآن ا ، در یک کلام،مقصود مکن است چندان دور از ذهن نباشد.اداری م

های از راه ممکن استهمچنان  ۱1ی ماده قطعیت ی نیازهای خانوار،با وجود تصریح کمّ

 این به آن معنا نیست که قانون بالکل از قدرت برسازنده ده شود.یدیگری به چالش کش

توجیه  کارکردی جزتهی است و بازتابی صرف از مناسبات ساختاری جامعه است و 

ن . واقعیت آن است که متنداردشده و صیانت از منافع مستقر گرفتههای از پیشتصمیم



 گوییم آقای قاضیمی 01 

شود و به این بازیگران مختلف به کار برده می از سویقانون همچون ابزاری سیاسی 

  دهد.و بعضاً متناقضی به واقعیت اجتماعی شکل می گوناگونوسیله به اشکال 

های اخیر تا احصای رسمی سبد معیشت در سال در هر صورت، تردیدی نیست که

جاست ی قانونی کاسته است. اما مسئله اینی تفسیرپذیری این مادهحد زیادی از دامنه

 را نجات روزتنهایی نخواهد توانست بهکه حتی رأی مثبت دیوان عدالت نیز احتمالًا 

ی مزد رأی ال مصوبهدیوان تنها قادر است به ابطال یا عدم ابطاز حیث حقوقی، دهد. 

جا به بعد، ضمانتی در کار نیست که مذاکراتی که متعاقباً بر سر حداقل دهد. از آن

 شود دستمزدی مطابق با نرخ رسمی سبد معیشت را مصوب کند.دستمزد برگزار می

ی اختیارات دیوان عدالت از حوزه در واقع، اتخاذ تمهیداتی معطوف به اجرای قانون

 .اداری خارج است

ز بسیاری احداقل دستمزد و نظام قضایی ایران نیست.  این محدودیت البته خاصّ

فاقد پتانسیل مستقل برای تغییر اجتماعی  به طور کلی پژوهشگران نظام قضایی را

امید »کایت قضایی ی اصلاح اجتماعی از طریق شها وعدهاز دید آن 1.کنندقلمداد می

ر تزمانی بیش قضایی دادخواهی ،«بسیج قانون»از منظر سنت  ۹.ی بیش نیست«پوچ

ود سیاسی به کار گرفته ش بسیجیابد که همچون عامل بار آوردن تغییر توفیق میبهدر 

گیرد. کرسی نشاندن و تحقق مستقیم قانون صورت میزمانی که با هدف به  نسبت به

 تر بسط داده خواهد شد.این ادعا در بخش بعد بیش

 

  

                                                      

 برای بحثی متفاوت در همین زمینه، ر.ک. 1 

McCann, M. W., & G. I. Lovell (۹7۹7). Union by Law: Filipino American 

Labor Activists, Rights Radicalism, and Racial Capitalism. University 
of Chicago Press. 
 

۹ Rosenberg, Gerald N. 1۱۱1. The Hollow Hope: Can Courts Bring 

About Social Change. Chicago: University of Chicago Press. 
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 قانون بلند یهیسا
 یبه نشانه تپههفت شکرین مجتمع کارگران ازجمعی  1۹۱۱ماه وششم فروردینبیست

 کار قانون کتاببه طور حضوری یک نسخه از  ۱۱ حداقل دستمزد یهمصوب به اعتراض

متنی به شرح زیر بر جلد قانون کار  «.تحویل دادند» شوش شهرستان کار یاداره به را

 پیوست بود:

 کار، توزار یبندیپا عدم لیدل به تپههفتاینجانبان جمعی از پرسنل نیشکر »

 تابک لهینوسیبد کار، قانون به تپههفت شکرین یکارفرما و کار یعالی شورا

 روابط در که میبدان تا داده لیتحو شوش شهرستان کار یاداره به را کار قانون

 انیکارفرما منافع و مصلحت و ندارد ییمعنا ییگراقانون ییکارفرما و یکارگر

 خصوص در کار یعالی شورا میتصم به نسبت نکهیا ضمن. است عمل ملاک

 در شورا آن دنظریتجد خواهان و میمعترض کار قانون ۱1 یهماد نکردن اعمال

 «.میهست قانون مطابق کارگران یهانیماه حقوق شیافزا

برای رسیدن به توانند از قانون شده میراندهحاشیههای اجتماعی بهگروهآیا 

ت قادر اس ، تا چه اندازهقدرت حاکم بر پیشانی هر، با مُقانونکنند؟  استفادهشان اهداف

 مترصدهای اجتماعی که به حکم ماهیت جنبشو آیا  ؟مناسبات موجود را متزلزل سازد

ز کنند؟ دست درانظم و ثبات نماد  مثابهبهقانون  سویتوانند به میتغییر وضع موجودند 

های بندیدامنه، متکثر و تودرتو شکل داده است. صورتاین پرسش به ادبیاتی پهن

د امتیاز با های فاقتمامی به سودمندی قانون در نیروبخشی به گروهبهتر تقریباً کلاسیک

طبقات حاکم با وضع قانون  ها،مجموعه دیدگاه مطابق با ایننگرند. می تردیدی دیده

گر و خطرآفرین برای نظم موجود های چالشیا ادغام گروه سازیبه سرکوب، خنثی

 ازیس، عقلانیگرییانجیمعبارت است از  عمدتاً کارکرد قانون کنند. در عوض،اقدام می

 به مناسبات اجتماعی موجود. بخشی مشروعیتو 

 هایی اخیر است که دیدگاهی رقیب در مطالعات حقوقی و جنبشتنها در چند دهه

های حقوقی برای که از سودمندی استراتژیاجتماعی سربرآورده و قوام یافته 
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ادبیات اش، مفروض کلیدی رغم تنوع درونیبه 1کند.های اجتماعی دفاع میجنبش

هایی برای تغییر ند حامل ظرفیتتوااز این قرار است که قانون می «بسیج قانون»

ممکن است در شرایطی در خدمت تثبیت  که به همان اندازه ،اجتماعی باشد

هم فبه نوعی « بسیج قانون»ادبیات به این معنا  .های موجود قرار گیردمراتبسلسله

رزی های قانونی به طپتانسیل. گرایدمیاز نسبت میان قانون و تقلاهای مردمی  ۹مشروط

بندی و ورتصنفع کشف، بایست توسط بازیگران ذیبلکه می یابند،خودکار فعلیت نمی

ی محور مبتنبر دستورکاری عاملیتادبیات بسیج حقوقی  عمومی شوند. از این زاویه،

 است. 

خت وفرایند تغییر سی کدام سازوکارها ممکن است به اما قانون چگونه و به واسطه

ی توسط نظام سیاس کم در اصولگفتاری که دست در مقام قانونکه نخست آنبرساند؟ 

و قانون، در پرتآید. سیاسی به شمار می مشروعیت بدیلبیمنبع  شده،و درونی  پذیرفته

گران بالقوه ها هم در دید نخبگان ناراضی و هم به چشم چالشها و نارضایتیمطالبه

ه ک هر اندازهدهند. تری خبر میرسند و از ریسک سیاسی پایینتر به نظر میمشروع

ظام ن استمراراقتضائات درونی اعتنا باشد نسبت به قانون بیدر عمل نظام سیاسی 

کم در سطح دست راقانون  کم صوریدست حکمیت و محوریتِاز ای حقوقی درجه

ری کنند شانس بالاتگران احساس میدر بسیاری مواقع، کنشکند. تضمین می گفتار

اد مفخواهند داشت اگر بتوانند سیستم را به زبان خودش مخاطب قرار دهند، بر حسب 

 د.هایش را برملا سازنقرارداد خودش به چالشش بکشند و تناقض

های فقط به نارضایتینهدهند قوانین شماری از مطالعات نشان می گذشته از این،

کنند بلکه حقوقی متحد می ها را حول نوعی دالّبخشند و آنمی «مشروعیت»موجود 

                                                      

1 McCann, M. W. 1۱۱۱. Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics 

of Legal Mobilization. Chicago: University of Chicago Press. 
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این  1های جدید خلق کنند.های افراد نارضایتیسازی نگرشتوانند با دگرگونحتی می

توان به همبستگی نزدیک قانون با پنداشت عمومی از مفهوم حق نسبت مسئله را می

تواند به داد. وضع قوانین جدید یا تغییر قوانین موجود، خاصه در دراز مدت، می

 دگرگونی فهم حق در جامعه منجر شود. 

ه کشوند در بسیاری مواقع کُدها و هنجارهای قانونی به مخرج مشترکی تبدیل می

ای البهگرد مط را با نخبگان ناراضی درون سیستم گران خارج از سیستمتوانند چالشمی

ی تغییر را افزایش دهند و رانندهنیروی پیش و به این وسیله، تراز کنندمشخص هم

د. نفراهم آور گران خارج از سیستمدسترسی نهادی را برای چالش ای ازهمچنین درجه

 های موجود بیانجامد.وانین ممکن است به بازآرایی کامل ائتلافاز این زاویه، تغییر ق

ی سازوکارهایی که برای تأثیرگذاری قانون بر تغییر اجتماعی عمده طور کلی،به

د. به بیان دیگر، ندار تکیه ۹ای از فرایندهای شناختیبر مجموعهشوند بندی میصورت

های اجتماعی را به میانجی اثر قانون اثر قانون بر جنبش« بسیج قانون»گران پژوهش

است  ی اتصالیاین نقطه د.نکنمی تبیینشناختی افراد سوبژکتیو و های بر چارچوب

ادبیات  ۹دهد.های اجتماعی پیوند میکه مطالعات حقوقی را به ادبیات جنبش

گیری تفصیل اهمیت فرایندهای نگرشی را برای شکلبه های اجتماعیجنبش

قوانین در پیوند طور که اشاره شد، هماناند. مستند کرده و های اجتماعی طرحجنبش

استدلال گران این جریان برخی پژوهش با تصور عمومی از حق قرار دارند.تنگاتنگ 

سازد در قانون آگاهی حقوقی افراد را متأثر می شدهحمایت کنند که احضار حقوقِمی

 . بخشدمیسیاسی  ایجنبهآرزوهایشان نیازها و به و 

                                                      

1 Zemans, F. K. (1۱9۹). Legal mobilization: The neglected role of the law in 

the political system. American Political Science Review 77: 0۱7–77۹.  

 

۹ cognitive 

۹ Garth, B. G., & Sarat, A. ed. (1۱۱9). How does law matter? (Vol. ۹). 

Northwestern University Press. 
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تواند درک افراد از افق سیاسی را دگرگون احضار و بسیج قانون می به همین قیاس،

تر عینی محسوسیطرز بهی قانونی برخوردارند پشتوانه از که ها یا حقوقیآرمانسازد. 

تری را شان خشم و نارضایتی بیشو البته غیاب 1کنندپذیرتر جلوه میو دسترس

قانون  از مسیر اجرایعمدتاً تغییر « بسیج قانون»از لنز ادبیات از این زاویه، انگیزد. برمی

یر مثابه عامل تغیبهحول قانون است که خلاقانه  گریو کنشخورد. بلکه مانور رقم نمی

 یابد.مرکزیت می

محور وقیِ دادگاهحقشناسیر تمایز با مطالعات جامعهتوان دادبیات بسیج قانون را می

های اجتماعی را عمدتًا محور که تأثیر قانون بر جنبشبر خلاف جریان دادگاهفهم کرد. 

« بسیج قانون» ،گیردبه دادگاه پی می با تمرکز بر روند دادخواهی قضایی و شکایت

ه ب کند.سیاسی جستجو میهای قوانین را در طیف بسیار متنوعی از کنش ارجاع به

های اجتماعی عمدتاً به آثار مستقیم، نقش قانون در جنبش ،محورجریان دادگاهزعم 

ها بر رفتارهای پذیر احکام قانونی و آرای صادره از دادگاهفوری و سنجش

، در مقابل، احضار قوانین را در بسیج قانون شود.محدود می شدهگرفتههدف

انگارد. از این زاویه، ادبیات بسیج غیرنهادی نیز بااهمیت می های غیررسمی وچارچوب

 ۹.دهدهای اجتماعی مجال مینبشبر ج تأثیر قانون بررسی مرکززدوده از قانون به

. ت دادنسبتر قانون در ادبیات بسیج قانون عتوان به تعریف موسّرا می رویکرداین 

ی همثابه مجموعبهقانون محور که بر تعریفی پوزیتیویستی از برخلاف جریان دادگاه

 ،«بسیج قانون» گرانِپژوهش واعد و نهادها و بازیگران رسمی نظام حقوقی تکیه دارد،ق

. دهندگران غیررسمی نیز بسط میو هنجارها و کنش ای از معناهامجموعهقانون را به 

های بر جنبشنقش دادخواهی قضایی ران این سنت معتقدند که بر این اساس، پژوهشگ

شان طهو بلاواس احکام و آرای صادره و تأثیر مستقیمصرفاً با بررسی  تواناجتماعی را نمی

                                                      

1 Levitsky, S (۹71۵) Law and Social Movements: Old Debates and 

New Directions In The handbook of law and society, ed. A. Sarat & P. 

Ewick. John Wiley & Sons: ۹9۵. 

۹ McCann, M. W., & G. I. Lovell (۹7۹7). Union by Law: Filipino American 

Labor Activists, Rights Radicalism, and Racial Capitalism. University of 

Chicago Press. 
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های ای غیررسمی از آگاهی و ذهنیتهالهی رسمی قانون، گرداگرد هسته دریافت.

 ن قرار دارد. با آ یای دیالکتیکعمومی تنیده شده که در رابطه

بی شود که به استقلال نسدر متن سنتی تعریف می یبسیج قانون به این اعتبار،

ها و شکل»گونه که در بیان ای. پی. تامپسون منعکس است آنحقوق قائل است. 

 بلکه ندصرفاً میانجی مناسبات طبقاتی نیست «رتوریک قانون

گاه قدرت را محدود کند و بهگاهند که ممکن است نکهویتی مجزا کسب می»

ی سطوح جامعه های قانونی به همهو مقوله قواعدقدرتان را زیر پر و بال بگیرد... یب

د نسازتعاریف عمودی و افقی انسان از حقوق و منزلتش را متأثر میکنند و رسوخ می

 به اینند. آفریشان دارند نقش میاز خود یا درکی که از هویت هاآن و در تعریفی که

که  ایدگشای را میشود بلکه همچنین پهنهراد تحمیل نمیمعنا قانون صرفاً از بالا بر اف

  1«روند.در آن تعارضات اجتماعی به مصاف یکدیگر می

 ی تغییر اجتماعی و سیاسی سروکار داریم،تا جایی که با دغدغهبه این ترتیب، 

ی که برای اساس فضاهایهای اجرا بلکه بر نه بر حسب ضمانت بایستمی قوانین

 و صوری واکنشیروبنایی منفعل،  قانون،شوند. داوری گشایند می خلاقگری کنش

یق از طرشود، گاه که اجرا نمیحتی آن لکه به قدرتی برسازنده مجهز است وبنیست، 

شان حول دالی آوردن های غیرسیاسی، گردبسیج حاشیهدادن به ناراضیان، علامت 

در کار ساخت واقعیت اجتماعی شکل دادن به تصور عمومی از سیاستِ ممکن  مشترک و

 است. 

ا هایی که بخاصه از سوی گروه در بسیاری مواقع،ممکن است  گیری از قوانین،بهره

یابی و فقدان دسترسی به مجاری مشارکت نهادی محرومیت منابع و ضعف سازمان

ی استناد به بند دوم ماده محض نمونه،. تلقی شود تر از ایدئالانتخابی پایین مواجهند،

ر وعنوان تعریف حقوقی آن عمدتًا با این بابهقانون کار و رقم رسمی سبد معیشت  ۱1

تر، در بیانی عام گیرد.ی واقعی مخارج خانوار را دربرنمیهمراه است که این رقم گستره

                                                      

1 Thompson, E. P. 1۱7۵. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. 

New York. Pantheon: ۹00-۹07. 
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ین، با وجود ا بینند ومی هاکاستیقانون کار موجود را دچار برخی گران بسیاری از کنش

که بالاتر طرح شد را دهند تا اثراتی سامان می حول همین قانونهایشان را فعالیت

 بناییاستراتژی زیرخوبی بهیکی از فعالان کارگری های فراز زیر از گفته متبلور سازند.

 کند:را خلاصه می هاییتصمیمچنین 

 عملیب و یریبگ قرار یانقلاب و کالیراد یشعارها و سخنان...  توانی پشتِمی»

 اعتراض یبرا ییروین که ن،یزم یرو و طیشرا نیا در است قرار گراما!  یبمان

 بهبود یبرا داده نشان یواکنش ست،ین موجود هم ابانیخ و کار محل در

 تاس روشن ی؟کردیم چه یبزن چانه مزد سر بر و یکن مبارزه و تلاش طیشرا

 ناداست موجود یهادستگاه و نیقوان به یادار جیرا اتیادب و ابزارها با دیبا که

 میبشو مشکل و اختلاف دچار مانهیهمسا با شما و من اگر که گونههمان. یکن

 تمسیس بر وارد راداتیا گرفتن نظر در بدون میریبگ قرار سرقت مورد ای و

 رد نشسته یِ قاض یقیحق تیشخص و دادگاه تیماه به توجه بدون ،ییقضا

 حل یبراما  لحظه آن در. ی... قاض یآقا مییگویم و میشویم وارد دادگاه،

 روکارس یصندل آن بر نشسته یحقوق تیشخص آن و گاهیجا آن با خود مشکلِ

 1«.حاضر اشخاص و یقاض یاخلاق اتیخصوص و یواقع تیشخص با نه میدار

 

 آمار از شیب یزیچ

های زندگی، مصرح در بود که معادل ریالی هزینه 1۹۱۵سال  پایانبرای نخستین بار 

 ی مزد شورای عالیقانون کار، تعریفی حقوقی یافت. به اعلام کمیته ۱1ی بند دوم ماده

میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار  ۹به  ۱۵نفره در سال  ۹.۵کار، مخارج یک خانوار 

حداقل مزد رسمی در همان سال. اگرچه زد، یعنی چیزی بیش از سه برابر می تنهتومان 

شان دخل کارگران به خرج»کس پوشیده نبود که قبل تقریباً بر هیچ هاسالاز 

مند ای رسمی و نظامو کارفرمایان به شیوه این نخستین بار بود که دولت« خورَدنمی

 کردند. می اقرارهای زندگی به شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه

                                                      

 .9/۹/1۹۱۱، تارنمای اخبار روز، «هر کسی از ظن خود دشنام داد!»اللهی، کاظم، فرج 1
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 بدس» اشیحقوق و یرسم اصطلاح به ای یزندگ یهانهیهز یمحاسبهه شد که اشارچنان

ا ب ییشورا مزد یتهیکم. دارد قرار کار شورای عالی مزد یتهیکم یعهده بر ،«شتیمع

 1۹۱۹ سال در که کارفرماست و کارگر دولت، ندگانینما از متشکل جانبهسهساختار 

ای شور. شد سیتأس کار شورای عالی لیذبا هدف مشخص تدوین سند سبد معیشت 

 رد سالانه یبازنگر یفهیوظ کار قانون با مطابق که است جانبهسه ینهاد کار عالی

ی مزد به انتخاب گروه کارگری اعضای کارگری کمیته. دارد برعهده را دستمزد حداقل

شوند و مسئولیت رصد، گردآوری و پردازش آمارهای مرتبط کار تعیین می شورای عالی

 ،«تشیمع سبد» مورد در ب،یترت نیا هب قیمت اقلام مصرفی خانوار را برعهده دارند. با

صحبت از ترتیبات نهادی جدیدی است . ودب انیم در «آمار» از شیب یزیچ یپااز آغاز 

  .افتییم دستمزد نییتع آپاراتوس در یدائم ییپا یجا ۱۵که از انتهای 

عنوان بهها برآوردهایی نیز در بسیاری سال ۱۹باید توجه داشت که پیش از سال 

در سال « سبد معیشت»شد. با وجود این، معرفی سند متوسط مخارج خانوار اعلام می

 مرتبط بدیع قلمداد کرد:همتوان از چند جهتِ بهرا می ۱۵

 و در فرایندی «ارگریهای کتشکل»جانبه از سوی نخست، این برآوردها به طور یک

شد و معمولاً در جریان مذاکرات حداقل دستمزد از سوی غیررسمی تهیه و عرضه می

اش شد و صحت و دقت آمارها و منابعی دیگر به چالش کشیده میکنندهدو مذاکره

ی رقم معیشت در ظرفی محاسبه ۱0گرفت. فقط از سال موضوع مناقشه قرار می

ر شده اتفاق نظکننده بر سر رقم تعییند و سه گروه مذاکرهگیرصورت میجانبه سه

 دارند. 

 ۱0های خانوار پیش از سال های کارگری رسمی از هزینهدوم، برآوردهای تشکل

های مختلف مند داشت. غیرمعمول نبود که تشکلعمدتًا وجهی غیرنهادین و غیرنظام

های زندگی اعلام کنند. ینهدر یک سال چند رقم متفاوت را به عنوان سطح معمول هز

می و کاری غیررساز این گذشته، استخراج سبد مصرفی خانوار عمدتًا به اتکای تقسیم 

سازی و پذیرفت. تلاش برای همگنهای رسمی صورت میغیرنهادمند در درون تشکل

های احصای سبد معیشت آماری، و روش های مورد استفاده، منابعاستانداردسازی داده

 کار بود که آغاز شد.  شورای عالیی مزد و در ظرف نهادی کمیته ۱۵از سال تنها 



 گوییم آقای قاضیمی 08 

از حیث حقوقی از ماهیتی  ۱۵های کارگری پیش از سال سوم، ارقام اعلامی تشکل

ی مزد شورای عالی کار آور برخوردار نبود. در مقابل، خروجی مذاکرات کمیتهالزام

که تا چه ار واجد شأنیتی قانونی است. اینقانون ک ۱1ی عنوان مصداق بند دوم مادهبه

اندازه بتوان در به کرسی نشاندن قانون توفیق یافت بحث دیگری است. به همین سیاق، 

 ی رقم سبد معیشتای است که تعیین فرضی حداقل دستمزد به اندازهموضوع جداگانه

ی میان فاصلهتواند چه تبعاتی در خود حمل کند. اما در هر روی، از حیث اقتصادی می

توان نوعی تخطی آشکار از قانون برشمرد. رقم سبد معیشت با حداقل دستمزد را می

تر که پیش ۱۹ی مزد ی دادخواهی در دیوان عدالت اداری علیه مصوبهکه نمونهچنان

 تر از نرخ تورم نیزتر حتی افزایش حداقل دستمزد کمدهد قبلشرح داده شد نشان می

قانون کار که به الزام  ۱1ی نی تلقی نشود. در مقابل، بند دوم مادهممکن بود غیرقانو

از ابهام و تفسیرپذیری  کند تا حد زیادیمطابقت دستمزد با نیازهای خانوار اشاره می

 د مربوط به معیار تورم عاری است.بن

 سخن آخر
ورای شی مزد از سوی کمیته« سبد معیشت» سندذیل  گذشتهچند سال  طیرقمی که 

ای از پازل قانون شود در حکم قطعهمی اعلام به عنوان ورودی مذاکرات مزدی کار عالی

از این حیث جایگاهی قانونی دارد. در آید و آن به شمار می ۱1ی کار و مشخصاً ماده

دارد که موضوع های جذابی پرده برمیمقام فرایندی ریزمقیاس، این تحول از پویایی

ردند ککارانه ارزیابی میغیرواقعی و محافظهبرآوردی چه بسیاری آن ی حاضر بود.مطالعه

ز نی برای به چالش کشیدن سیاست حداقل دستمزدزمان به چشم نوعی ظرفیت هم

در  قانون کار، ۱1ی ماده تر،عامبه طور و « سبد معیشت»به رقم ارجاع  .نگریسته شد

ه متعاقب تصویب دستمزد ب گونتوسط بازیگران گونا بسیاری از اشکال اعتراضی که

دهند طالعات نشان میماگرچه برخی . شودرسند به وضوح دیده میی ظهور میمنصه

 ،با این حال ،اغماض بر مناسبات اجتماعی داردقابلقضایی اثری محدود و  آرای

که همچون بُعد نمادین  نمادین نیز دانستتوان واجد وجهی دادخواهی قضایی را نیز می

های نو ها را به حرکت دربیاورد، هویتتواند نارضایتیسایر اشکال احضار قانون می

ت از این منظر، حرک .برای مبارزات آتی خلق کند استنادقابلای بیافریند، و پیشینه
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لت علیه ی دعوا در دیوان عدای کار و اقامهنمادین کارگران در ارسال قانون کار به اداره

توانند تأثیرات مشابهی را البته به درجات هایشان میی تفاوتی مزد به رغم همهمصوبه

 مختلف بر جای بگذارند. 

بیش از هر چیز در تکاپوهای ضلع کارگری شورای « سبد معیشت»تکوین و استقرار 

ن تواعالی کار با هدف تقویت موضعش در شورا ریشه دارد. به این معنا، اگرچه نمی

ورای شزا در کلی عوامل بیرونی را منکر شد، معرفی سبد معیشت عمدتاً تحولی درونبه

این تحول بیش از  تر هم ذکر شد،که قبلباوجوداین، چنان .آیدکار به حساب می عالی

منتقدان برای به چالش کشیدن  در دست که امتیازی برای دولت محسوب شود،آن

نند در کها وضع میقوانینی که دولت»م با گفتن این که جان بریگا دولت به کار رفت.

و مرزهای  از اندیشه و هویتجزئی کنند و به های اجتماعی رسوخ میجنبش

 به تواندیم یرسم استیس 1د.به همین پویایی اشاره دار« شوندشان بدل میاجتماعی

به این اعتبار، . شود منجر جامعه در یاسیس نزاع دیتشد به رمنتظرهیغ ییهاوهیش

تحولات برآمده از درون نهادهای  تبعات و هادلالت برخلاف گرایش غالب به طرد پیشینیِ

 رد.ک مطالعه اندشده صادر آن از که ییمنشأ از فارغ ستیبایم ها رانهاد رییتغ  رسمی،

مهارشان کند. های اجتماعی نیرو برساند یا برعکس، قانون ممکن است به جنبش

کوشند با چنگ انداختن بر گفتار و کُدهای قانونی بسیاری از بازیگران سیاسی که می

ام شان با این اتههایشان مشروعیت مهیا کنند از سوی همتایانها و نارضایتیبرای آرمان

ین ابخشند. شوند که در واقع آنها نیز به نهادها و قواعد قانونی مشروعیت میروبرو می

چه اهمیت دارد تلاش برای مجزاسازی و املًا بیراه نباشد. اما آناتهام ممکن است ک

ا با یکدیگر و همچنین بشان ها و شناخت روابط متقابلتدقیق هر یکی از این پویایی

ند اگر یک مشاهده بتوا. از یکی به ضرر دیگری مطلقنه دفاع  استشان بستر تاریخی

 ندشوند آشتی برقرار کجایابی میت حقوق و سیاس در تلاقیکه  میان مطالعات متنوعی

                                                      

1 Brigham, J. (1۱97). Right, rage, and remedy: Forms of law in political 

discourse. Studies in American Political Development, ۹, ۹7۹-۹10.  
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ی و مشروط رابطهترکیبی  ، بافتارمحور،خصلت پیچیده پذیرشآن مشاهده چیزی جز 

 .نیست های اجتماعیقانون با جنبش
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