
  

 
 
 
 

 
 و حکومت قانون یبورژواز یدرباره

  
 عادل مشایخی

 

« 1858اکتبر  31بازرسان کارخانه ها...  یهاگزارش»از  یبه بخش هیسرما زدهمیدر فصل س مارکس
 یهااز بازرسان کارخانه یکی»: ویالکساندر ردگر. کندیاشاره م ویالکساندر ردگر ینوشته

 یشهرها نیتراز مهم یکی یِمحل یروزنامه کیدر  یآگه کی به امتوجه": دیگویانگلستان م
ها آن ینوجوان که چهره 20تا  12"شرح است:  نیما جلب شد.  رونوشت آن به ا یمنطقه یِصنعت

« .دیدر هفته. به آدرس .. رجوع کن نگیشل 4است. مزد  ازیسال نشان ندهد، مورد ن 13کمتر از 
موضوع  نیبه ا« سال نشان ندهد 13تر از ها کمآن یچهره»که عبارت  دهدیم حیمارکس توض

حق نداشته است کودکان  ییکارفرما چیکه بنابر قانون کار انگلستان در آن زمان، ه شدهیمربوط م
 یپزشک متخصص رسم کی. سن کودکان را ردیه کار بگساعت در روز ب 6از  شیسال را ب 13 ریز
 دنیبخشنیدر تع گرید یهاتهیتویاز نقش پوز یااست: نمونه کردهیم نییتع«( دهندهپزشک جواز)»

 اریرا در اخت «ریپذنیتع»است که امور  یاز سازوکار یعضو نجای: پزشک در ایگفتار ریغ وربه ام
ها اعطا کنند. ( به آنی: از نوع حقوقنجای)در ا نینماد یتا منزلت دهدیقرار م یگفتار یسازوکارها

دهند.  نشانسال  13است که باالتر از  یدار دنبال کودکانکارخانه ن،یبنابرا»: دهدیمارکس ادامه م
ها که در کارخانه یسال 13 ریها، کاهش پر نوسان شمار کودکان زکارخانه یهابنابر شواهد بازرس

انگلستان خود را  یگذشته یساله ستیب یدر آمارها یزیانگرتیو به نحو ح وندشیاستخدام م
 دارهیسرماحرص و طمع  یارضا یدهنده است که براپزشکان جواز تینشان داده، عمدتا با حما

. در دهندیگزارش م شتریقاچاق، سن کودکان را ب نیبه شرکت در ا نیوالد ازیاستثمار و ن یبرا
که در آن  شودیبرپا م یشنبه بازار عامدوشنبه و سه یهاصبح ن،یلندن، بثنال گر یمحله نیتربدنام
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 یِ سیرشمیابر یهاخانهکار در کار یسال به باال، شخصا خود را برا 9کودکان از هر دو جنس، از 
 یاز اعمال قدرت برا یاوهیو ش یریپذتیرؤ یاز عرصه یابا منطقه نجایا«  1.کنندیم لندن عرضه

)از « مناسب» یِ مقوالت قانون لیذ کهنیا یها برابدن یِدستکار یعنیکردن کودکان،  «ریپذنیتع»
که  یبارفضاحت« و زبان هاحنهص»مارکس از  ی. وقتمیبگنجند،  سروکار دار (یبورژواز دگاهید
از قلمرو  یادرواقع، دارد به منطقه د،یگویسخن م شودیم دهیو شن دهید« بازار نیا انیدر جر»

 . کندیاشاره م ،یقلمرو گفتار یبرسازنده یهاهخاص آن، و نه گزار یهاو گزاره یریپذتیرؤ
« حکومت قانون»به هنگام طرح مفهوم  بورژوازی. شودیمهم مطرح م یامثال مارکس مسئله با

تقابلِ  نی( است. اما ا illégalité)  یشکنن(  و قانوloiتقابل قانون   ) یاصل ینکته کندیوانمود م
 یطهتضاد، بلکه راب کیمطرح شده است که نه  گرید یاپنهان کردنِ دوگانه یصرفا برا یگفتار

؛ در  illégalismeو  loi «یِلیتکم» یرا در بردارد: رابطه گریکدیو مکمل  ریناپذییدو امر جدا
 یگریقائم به د یکیمعنا  کیو به  گرندیکدیمکمل  illégalismeقانون و  ییاوبورژ یجامعه

.  کندیمطرح م هیاست که فوکو در مراقبت و تنب یانکته نیاست. ا یگرید یجهینت یکیاست، 
را با  یشکنقانون-قانون« تقابل موالرِ»که فوکو  دهدیم حیتوض 14/1/1986دلوز در درسگفتار 

 یشکنقانون  illégalisme.  پس کندیم نیگزیجا illégalismeقانون و  «یِمولکول تِیمکمل»
از مراقبت  یاست، موضوع فصل دیجد اریکه به نظر من بس ی، مفهومillégalismeو ». دلوز: ستین

 ،یکیزیکروفیدر سطح م قای... دق دیبگو خواهدیجالب که م اریبس یفصل دهد،یم لیرا تشک هیو تنب
 یجهیبلکه نت ،یشکن. قانون نه در تقابل با قانونمیستیمواجه ن یزیگربا تقابل قانون و قانون

illégalisme.انیم دیبا ن،یبنابرا«  2هاست illégalisme  وillégalité  میشو لقائ زیتما .
از  یوقت کنم،یعبور م یمولکول تِیاز تقابل موالر به مکمل یاست که وقت یهیبد»: دیگویدلوز م

همان اصطالحات  گریاصطالحات د کنم،یعبور م لیفرانسیموجودات موالر به سمت نسبت د
حتا اگر در سطح  یعنی« حتا اگر کلمات همان کلمات باشند. ستند،ی]مربوط به سطح موالر [ ن

به  دیبا م،یکار ببر( همان کلماتِ مربوط به سطح موالر را بهروهایسطح مناسبات ن یعنی) یمولکول
 ای یلفظ یمتفاوت از معنا یدیجد یِاصطالح یکار رفته معناکه کلماتِ به مینکته توجه کن نیا

 خطرفوکو  دهدیم حی. اما خوشبختانه چنان که دلوز توضکنندیم دایپ نیشیپ یِاصطالح یمعان
 یمتفاوت یکلمه «کرویم»در سطح  لیرا احساس کرده است و هنگام تحل کسانی یکاربرد کلمه

 illégalisme( و   یشکن)قانون  illégalité انیم زی. اما تما illégalismeکار برده است: به
 نشان داد؟   توانیچگونه م یرا در زبان فارس
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 یمناسب برا یهامعادل افتنی گریبه زبان د یاز زبان یترجمه متون فلسف یِشگیاز مشکالت هم یکی
حق  ییتنهاواژه در زبان مقصد از همان آغاز کار به کیکه  افتدیکم اتفاق م یلیاست. خ  میمفاه

که فوکو به  یاوهیبه ش«  illegalism» نکته در مورد  نیمفهوم ادا کند. ا کیمطلب را در مورد 
 نیاز ا یو خزعبالت «یضعف زبان فارس»به  یربط چیمشکل ه نیصادق است. ا زیبرد ن یکار م

 نیبه هم کند،یابداع م دیجد یخود زبان یدر زبان مادر «سندهینو»مانند  زین لسوفیدست ندارد. ف
اما  زندیخود حرف م یدارد به زبان مادر سندگان،یدرست مانند نو رسد،یاست که به نظر م لیدل

 نیبه هم برد؛یبه کار م دیجد یاوهیموجود را به ش شی. او کلمات از پگانهیب یآموزمانند زبان
 ی. مشکلشودیاعطا م دیجد ییاست، که به کلمات معنا دیجد یکاربردها قیاز طر یعنی ق،یطر

 یست؟ چه می. چاره چردیگینشئت م جانیاز هم م،یدار یادب ای یفلسف یهامتن یکه در ترجمه
 یکل یابتوان در مقام آزمون  قاعده دیشا یول ست،ین یاها کار سادهپرسش نیتوان کرد؟ پاسخ به ا

 زهایتما دی. در گام نخست بافتدیب یاتفاق مشابه دیبا زیمتن ترجمه ن یمورد مطرح کرد: برا نیرا در ا
به کار برده است. درک «   illégalité» با  زیرا در تما«  illegalism» کرد. مثال فوکو  تیرا رعا

 نیکامال اشتباه است. با چن «یشکنقانون»به « illegalism»  یکه ترجمه سازدیروشن م زیتما نیا
فقط گام نخست  نی. اما ارودیم نیکه فوکو ساخته است از ب یمفهوم یکل بار انتقاد یاترجمه

. ترجمه  شودیمشکل به طور کامل حل نم زین «یزیگرقانون». با انتخاب معادل زهایتما تیاست: رعا
حتا اگر  ،یآن به زبان فارس« گرداندنبر»و  گرید یمتن از زبان کیانتخاب  یعنیمرسوم،  یبه معنا

است. چرا؟ چون مترجم اگر  ندیفرا کیهم باشد، همچنان آغاز  میکه گفت ییهااز اشتباه یخال
ندارد جز  یا( چارهستیاز آن ن یزیاوقات گر یشود )که البته گاه یسازواژه یِنخواهد غرق باز

 ند؛یبرگز کندیکه ترجمه م یمتن میمفاه یموجود را به عنوان معادل برا شیاز پ ییهاکه واژه نیا
مندرج و گاه منجمد در زبان  یهااز سنت یخیتار یها همواره بارواژه نیا میدانیکه مو چنان

 ریرناپذییتغ یریسنت چون تقد نیکه ا ستیوجه بدان معنا ن چیبه ه نیمقصد را بر دوش دارند. البته ا
 رشییتغ« اثرات اکنون»با قراردادن آن در معرض  توانینم گاهچیو ه کندیم ینین سنگبر دوش زبا

ها با از آن شیاست که همه کماب ییهاینکته فقط برجسته کردن دشوار نیداد. هدف از اشاره به ا
ها فقط معادل نیو انتخاب بهتر زهایتما تیرعا یضمن تالش برا رجم: متکهنیا جهی. نتمیخبر

مانند  زیحساب کند و خودش ن کندیم شنهادیکه پ ییهامعادل یآت یکاربردها یرو دیو با تواندیم
مستقل بکوشد  یهامقاله ایمشارکت کند و با نوشتن مقدمه و مؤخره  ندیفرا نیدر ا تواندیم گرانید

 یمیقد یاست که واژه بیترت نیسازد. فقط به ا عیموجود را شا شیاز پ یهاهواژ دیکاربرد جد
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 یبرا ن،ی. بنابراشودیم لیمفهوم مورد نظر تبد یبرا یو به معادل مناسب کندیم دایپ یدیجد یمعنا
 زین یخود را در زبان فارس یشود، و کارکرد انتقاد لیتبد یمناسب یبه واژه «یزیگرقانون» کهنیا

مشروط به داشتن  ندیفرا نیکند. البته کل ا دایپ «وعیش»آن  یِکاربرد انتقاد دیبا در آورد جرابه ا
موجود بلکه  تیاش از ترجمه نه نقد وضعکه هدف یدر ترجمه است، مترجم یانتقاد یازهیانگ

 خواهد کرد.  یمعنا تلق یو حتا ب هودهیها را بحرف نیا یاست، همه «ییخودنما»
در  ،«یزیگرقانون» مینیبب دینخست با ست؟یچ یزیگرقانون و قانون «ِیلیتکم» یمنظور از رابطه اما
«: دور زدن قانون»جز  ستین یزیساده، چ یلیخ «یزیگرقانون»دارد.  ییچه معنا ،یشکنبا قانون زیتما

 کندیمچه فوکو کشف کرده باشد. آن «یکار حقوق» یکه در هر سطح یهرکس یآشنا یتجربه
که  دهدیفوکو نشان م تر،قیدق انی. به برودیآشناست، اما از آن فراتر م یتجربه نیبر هم یمتک

است  نیبزرگ فوکو ا یبا قانون دارد. ادعا یو چه نسبت شودیدور زدن قانون چگونه ممکن م نیا
 یِ در سطح مولکول»] ،دلوز ریبه تعب ای ها،یزیگرقانون یِبندو طبقه عیجز توز ستین یزیکه قانون چ
 یست... قانون ساخته شده است برارا ممنوع نکرده ا زیچ چی[ قانون هرگز هروهایمناسبات ن

 یزگذاریتما ای عیتوز نیهم یبزرگ اجتماع راتییدر تغ. «هایزیگر]اقسام[ قانون انیم یزگذاریتم
گرفته و تحمل  دهیناد هایزیگرکدام دسته از قانون کهنی. اکندیم رییاست که تغ یبندو طبقه

و به صورت  شوندیم شناختهتیو کدام دسته به رسم کنند،یها برخورد مبا تسامح با آن شوند،یم
 رسندیم یگذارمراجع قانون بیحتا  به تصو طیشرا یو در برخ ندیآیمجاز از قانون در م تیمعاف

 نی. همشوندیو قابل مجازات م مبه جر لیکدام دسته تبدو کنندیم دایپ یو منزلت قانون
است که بر خالف  نی. و جالب اشودیم رییدستخوش تغ یخیتار یکه در گذارها هاستیبنددسته

 .دهدیم حیتوض یطبقات یزهایرا براساس ست هایدگرگون نیفوکو ا ج،یتصور را
 حیاو گذار از قرن هفدهم به قرن هجدهم را چگونه تشر مینیبب دیفوکو با حاتیدرک توض یبرا

را  شانعیو توز «هایزیگرقانون»گذار است که بحث  نیهم حیو توض حیاو در تشر رایز کند؛یم
وار افتد؟  پاسخ خالصه و طرح یم ی. در گذار از قرن هفدهم به هجدهم چه اتفاقکشدیم شیپ

قابل  «یزیگرقانون یهیحاش» یاجتماع یاز قشرها کیقرن هجدهم، هر  یمهیاست: تا ن نیفوکو ا
 تیطبقات فرادست به صورت معاف یهایزیگرانونخود را داشتند و روشن است که ق یپوشچشم

عوارض  یها از پرداخت برخدهقان یبا خوددار یمثال مالکان اراض 3.آمدیمجاز از قانون در م
 دیمقررات تول تیاصناف عدم رعا یکارفرماها کردند،یسرسختانه برخورد نم  ییسایا کلی یدولت

قرن هجدهم ورق  یانهیاما در م 4بود. تیقاچاق مورد حما کردند،یم قیتوسط صنعتگران را تشو
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 ت،یمالک دیجد یِو منزلت حقوق دیتول دیمناسبات جد ه،یانباشت سرما دیجد یهابا شکل»برگشت. 
 یسرو صدا، روزمره و مورد مسامحه، و خواه در قالب یب یکه خواه در قالب یمردم مالتمام اع

بودند،  افتهیحقوق ارتقا  ینهی[ در زمرشی]قابل پذ یِزیگرقانون با فشار مردم[ به یعنی] زیخشونت آم
 یِ ریگلبا شک«.  5افتندیاموال تنزل  یطهیقابل تسامح[ در ح ری]غ یزیگربه ضرب و زور تا حد قانون

به  «هیکار از سرما یصور تیتبع»انباشت و گذار از  دیجد یالگوها نیو تکو یصنعت یدارهیسرما
 یمورد مسامحه یهایزگریکرد و قانون رییتغ هایزیگرقانون یِبندو دسته عیتوز ،«یواقع تیتبع»

 یهایزگریشدند و قانون لیتبد گردیمجرمانه و قابل پ یهایزیگرطبقات فرودست به قانون
طبقه بودند. مثال تمام  نیو در خدمت منافع ا بورژوازی یشکل گرفت که قلمرو اختصاص یدیجد

از  ییبودند، مانند رها کردهتیکه دهقانان چون حق خود تثب یامورد مسامحه یهایزیگرقانون
به  ره،یغ وچوب  یآورآزاد جمع یارباب و ...، حق چرا یبرا یگاریمانند ب یسنت یاجبارها یبرخ

مارکس بود(. از  یاز مقاالت دوران جوان یکیکه مورد آخر موضوع  میدانیشدند )م لیجرم تبد
بزرگ  یانبارها ها،نیها، ماش)کارخانه دیدر قلمرو تول هیگردش سرما دیجد یرهایمس گر،یطرف د

قابل  یهایزیگرنقانو رییتغ جه،یو در نت دیجد تیمالک نی( وضع قوانافتهیتوسعه  یکاالها، بندرها
بود. اما  تیاموال و مالک یطهیدر ح یزیگرقانون یسفت و سخت برا یهامجازات نییتحمل و تع

است  لیدل نیشد. به هم فیبازتعر بورژوازیمثابه قلمرو خاص حقوق به یطهیدر ح یزیگرقانون
مربوط به  یهایزیگراز قانون تیبه مالک طمربو یهایزیگرجداشدن قانون دیگویکه فوکو م

از  شتریکه ب یایزیقانون گر سوکیچون از » 6را در لفاف خود دارد. یطبقات زیست یاحقوق گونه
 زآمیخشونت انتقال—بود تی]معطوف[ به مالک یِزیگربود قانون نییهمه در دسترس طبقات پا

حفظ کرد،  خود ی]معطوف[ به حقوق را برا یِزیگرقانون بورژوازی گر،ید ی؛ و از سو--هاییدارا
از گردش  یمیبخش عظ نیخاص خود؛ امکان تضم نیامکان طفره رفتن از قواعد و قوان یعنی

از  شدهینیبشیپ یهاهحاشی—یگذارقانون یهاهی[ در حاشیا]ماهرانه یاز رهگذر باز یاقتصاد
 شدنیصرا در تخص هایزیگردوباره و بزرگ قانون عیتوز توانی. حتا میرسم ریغ یرهگذر تسامح

و  یعاد هایدادگاه—دزدی–اموال  یشکنقانون یمشاهده کرد: برا ییقضا یهاحوزه
طفره از پرداخت  ،یهبردارکال–]معطوف[ به حقوق  یزیگرقانون یشد؛ برا نییتع ییهامجازات

ها و ها و توافقنامهخاص همراه با مصالحه ییهادادگاه--- یقانون ریتجارت غ اتیعمل ات،یمال
به حقوق ]معطوف[  یِزیگرپربار قانون یحوزه بورژوازیشد.  نییتع رهیو غ افتهیفیتخف یهامهیجر

 « 7خود حفظ کرد. یرا برا
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 کهنیمگر ا ،یزواژبه نفع بور هایزیگرقانون عیجز توز ستین یزیقانون چ ییبورژوا یجامعه در
به انواع و اقسام  ،«عیتوز» نیکند. در ا لیروند را تعد نیکارگر ا یمقاومت طبقه یدر موارد

 و رندیگیقرار م رشیکه در سکوت مورد پذ ییهایزیگر( قانون1: میخوریبرم هایزیگرقانون
 تیو در نها ندیآیمجاز درم یهاتیکه به صورت معاف ییهایزیگر( قانون2 شوند،یگرفته م دهیناد
 یو ... . ممکن است خواننده شوندیشناخته م تیکه در قالب قانون به رسم ییهایزیگر( قانون3

بپرسد  رانهیگکند و خرده یتلق «یاقتباس»و  «یوارادات»را  میمفاه نیا «ییگرایبوم»معتقد و مؤمن به 
  ند؟یآیبه کار م« ما»و اکنون  جانیدر ا میمفاه نیا ایآ
  یبهتر باشد چند نمونه دیشا جه،ینتیو کشدار و احتماال ب یمیبحث قد نیوارد شدن به ا یجابه

قانون کار مصوب  191 ی: مادهمیکن یادآوریامروز را  رانیکارگر در ا یطبقه تیمربوط به وضع
 اریگذار در اختاست که قانون یزیگرقانون یهااز روزنه یکی یاسالم یمجلس شورا 1369

به  یقانون یماده کیکه در قالب  ییهایزیگراست از قانون یانمونه نیگذاشته است. ا یورژوازب
بر حسب مصلحت موقتاً  توانیا مکوچک کمتر از ده نفر ر یهاکارگاه -»اند: شناخته شده تیرسم

 بمصلحت و موارد استثناء به موج صینمود. تشخ یقانون مستثن نیاز مقررات ا یاز شمول بعض
« .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیکار به تصو یعال یشورا شنهادیخواهد بود که با پ یانامهنییآ

 نیرا از ا یبرداربه بعد حداکثر بهره« اصالحات»از دوران  ژهیوبه یبورژواز میدانیطور که مهمان
 ینامهنییآ رانیوز ئتیدولت اصالحات، ه نیدوم یدوره یعنی، 1381کرده است. در سال « روزنه»
کرد. به  بیرا تصو« از قانون کار یکوچک کمتر از ده نفر از شمول موارد یهاکارگاه تیمعاف»
 یاستحقاق یمرخص رینظ یو صد هزار کارگر از حقوق ونیلیچهار متعداد  1381در سال  بیترت نیا

در مقرارت  ندرجساعته، حقوق م 8 یِهمراه با مزد در روز جمعه، حداکثر روزِ کار یلیساالنه، تعط
طبق  یاز امکانات بهداشت یبرخوردار ،یلیتحص یمربوط به اخراج کارگران در قانون کار، مرخص

 8محروم شدند. گر،یحقوق د یاریاصول وزارت بهداشت و بس
موقت  یبه قراردادها رانیدر ا یبورژواز یشدهشناختهتیرسمبه یهایزیگراز قانون گرید یکی

 ها،نامهنییها، آنامهدر قالب بخش یدولت یهاتیاز حما یبورژواز نهیزم نی. در اشودیکار مربوط م
 یهاشم دولتر( برخوردار بوده است. در قانون کا 7 یدوم ماده یقانون کار )تبصره یهاابهام

. از آن دیبخش تیانعقاد قرارداد موقت کار را رسم یاوزارت کار با صدور بخشنامه ،یرفسنجان
شده است، بلکه  لیو مرسوم تبد یعاد یموقت به امر یزمان تا اکنون نه تنها انعقاد قراردادها

ماه سه ماهه،ششکار با مدت زمان  یقراردادهااد موقت کاسته شده و اکنون درفته از مدت قراررفته
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 1393در سال  ی. وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعشوندیم میامضا تنظ دیو حتا سف ماههکیو 
 رانیکار ار منعقدشده در بازا یدرصد قراردادها 93از  شیب»اعالم کرد  «یحیطور تلوبه»

 یرا برا سینوشیدولت نهم دو پ 9«.است هکسالیماهه، سه ماهه و بعضا  کی "موقت" یقراردادها
 اریبس یهامواجه شدن با مخالفت لیرساند، اما به دل بیدولت به تصو ئتیاصالح قانون کار در ه

 یخوددار یاسالم یبه مجلس شورا« اصالح قانون کار یحهیال»در قالب  سینوشیپ نیاز ارسال ا
موجود بودند  «یِ کارگر یهاکارگران و تشکل» سینوشیپ نیگروه معترضان به ا نیترکرد. عمده

 یحهیال»خود  اتیح یسرانجام، دولت دهم در اواخر دوره 10.دانستندیم یها را ضد کارگرکه آن
 نیدر آغاز دوران کار خود ا ازدهمیفرستاد. دولت  یاسالم یرا به مجلس شورا« اصالح قانون کار

 یبرا 11فرستاد. سرا به مجل حهیال نیهم 1395گرفت اما دوباره در سال  را از مجلس پس حهیال
ماده  1نکته اشاره کرد که در بند  نیبه ا توانیم حهیال نیا یاز حال و هوا یتصور داکردنیپ

 نیا یدر قالب تنها تبصره 2 یحذف و فقط تبصره 7 یماده 4، 3، 1 یتبصره حهیال نیا یواحده
 یماده یبه تنها تبصره هیحاصال یحهیقانون کار که در ال 7ماده  2 ی. در تبصرهماده ابقا شده است

 یکه مدت یمستمر دارد، در صورت یها جنبهآن عتیکه طب ییدر کارها»شده، آمده است:  لیتبد 7
است که حتا در  نیتبصره ا نیمفهوم مخالف ا« .شودیم یتلق یدر قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم

مدت، قرارداد موقت را به  نییدارد با تع ق، کارفرما ح«ها جنبه مستمر داردآن عتیطب»که  ییکارها
کار، در هر  یقراردادها یهمه حهیال نیا بیبدان معناست که با تصو نیکند. ا لیکارگر تحم

هنوز  حهیال نیالبته ا 12قرارداد موقت محسوب خواهند شد. بدون استثنا ،یو هر نوع کار یاحوزه
قانون صرفا عبارت خواهد بود از  نیا بیاست. اما تصو دهینرس بی( به تصو1399 نی)فرورد

چرا که  برد؛یاز دو دهه است از آن سود م شیب بورژوازیکه  یایزیگرقانون کردنِیقانون
است که  لیدل نی. به همشودیموقت منعقد م یمستمر قراردادها یاز کارها یاریاکنون در بسهم

 تیکه ماه ییموقت در کارها ردادسقف قرا نییتع یبرا 1398ماه اقدام دولت دوازدهم در بهمن
 تیدر عدم قطع یکارگر یِکار و فرو بردن زندگ یقراردادها کردنیمستمر دارند، مشکل موقت ریغ

را گرفته است، حل  یرانیدرصد کارگران ا 95از  شیاکنون دامن برا که هم ندهیفزا یو ناامن
 . کندینم

فهرست  نی. به ابردیها سود ماز آن بورژوازیکه  ستیی اهایزیگراز قانون یفقط بخش هانیا البته
انواع و اقسام  ،یاتیمال یهاتیو وام و اعتبار، معاف یمربوط به امور مال یهایزیگرقانون توانیم
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سود را  یهیرا کاهش و حاش دیتول ینهیو هز ندشویم نیتام یکه از محل اموال عموم ییهارانت
 افزود.  زیو ... را ن هایسازیانواع و اقسام خصوص نی، و  همچن دهندیم شیافزا

پا گذاشتن  ریبرد، زیم که فوکو به کار ییبه معنا «یزیگرقانون»شود که به این ترتیب، روشن می
که  یقتی. حقکندیبرمال م یدارهیرا در مورد جوامع سرما یاساس یقتیمفهوم حق نی. استیقانون ن

اش در متفاوت اعمال قدرت یهاوهیو ش یو نقش متفاوت بورژواز گاهیبه جا شودیمربوط م
است که به  یدرواقع، تفاوت نی. انیشیسه با طبقات حاکم جوامع پیدر مقا یدارهیسرما یجامعه

 نی. بر اساس همگرددیقدرت برم-دیتول یهاوجه ریبا سا اسیدر ق یدارهیسرشت متفاوت سرما
 یجامعه یقانون است نه متضاد آن. نظام قانون یمکمل ضرور یزیگرتفاوت است که قانون

 کندیکار م بورژوازیشده به نفع  عیشده و توز یزگذاریتما یهایزیگرقانون نیبا هم یدارهیسرما
 یو فقط وقت ستین نیجز ا یزیمنظورشان چ ندیگویسخن م «حکومت قانون»از  یو بورژواها وقت

پا گذاشتن قانون تاسف  ریو از ز دهندیسرم یخواهقانون ادیفر ستین شانیبه نفع ا یزیگرقانون
 . خورندیم

 
منطق  اتیعمل مطابق مقتض یادر هر جامعه یبورژواز یهایزیگرقانون توان گفتبنابراین، می

در آن جامعه،  یطبقات یروهایتعادل ن ژهیوآن جامعه، به یِخیتار طیکه شرا ستیاوهیبه ش هیسرما
راه به  ییبه تنها یبورژواز یهایزیگرقانون یِگراست که افشا لیدل نی. به همدهدیم رخصت

 یها، رانت«ثمن بخس» هب ی، فروش اموال عمومتازه یبرد. هر روز خبر اختالسینم ییجا
 یامحکمه چی. گوش هافتدینم یاتفاق چیو اجحاف به کارگران و ... اما هرنگارنگ، انواع ظلم 

. شودیم «مجرم مجازات»در مقام  «دادخواه» بیشتر اوقات و حتا ست،یکارگران ن یبدهکار ادعا
در معرض  ای «یعموم» زیچ. به قول دلوز همهدر هیچ دادگاهی مسموع نیستند ادعاها نیاز ا کی چیه
است، چراکه  یقانون زیچهمه ،یریبه تعب 13.ستیقابل طرح در محکمه ن زیچ چیعموم است، اما ه دید

است که  یدیجد یمعنا نیقانون و شرط عملکرد آن است )ا یِ مکمل ضرور یزیگرقانون
 برآمده از بطن چپِ یفهیکارگر، وظ یطبقه یفهیوظ ل،یدل نیم(. به هکندیم دایپ «یزیگرقانون»

انباشت  ندیفرا زیآمتیبرمالکردن سرشت جنا زی، قبل از هرچی کارگری طبقهزیسته یتجربه
در  «ینیدادآفر»خود را به  یجا ،ییدر محاکم بورژوا «یدادخواه» ،قیطر نیاست تا ازا هیسرما

 دیبا اند،دهکر نییتع شیبرا گرانیکه د یحقوق یاستدعا یجاکارگر به یبدهد. طبقه روهاین دانیم
 . ندیافریحقوق خود را ب
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