عليه بوروكراسي وهنجارها  ،به هواداري از آزاديِ مدلِ اوبِر

مواظب گاردِ جوانِ ليبراليسم باشيد...
آنتوان شوارتز،

نويسنده كتاب »ليبراليسم بوقلمون صفت  ،ليبرال ها در امپراتوري دوم ) ،«(١٨٤٨-١٨٧٠انتشارات دانشگاه

فرانش-كونته ،تاريخ نشر  ١٣ژانويه .٢٠٢٢

برگردان بهروز عارفي
نامزدهاي راست گرايان در انتخابات آينده ي رياست جمهوري فرانسه در ارائه ي پيشنهادهاي
اقتدارگرايانه با يكديگر رقابت مي كنند تا در انتخابات دروني حزب شان براي گزينش نامزد
برنده شوند .تاحدي كه مي توان گمان برد كه راست ليبرال ناپديد شده است .اما اين جناح راست
با تكيه بر چند رسانه ي بزرگ ،هنوز چند روشنفكر پُركار در ميان خود دارد .موضوع نبرد آنان،
ساده سازيِ اموراداري است.

روز  ١٥سپتامبر گذشته ،در بلوار مشهور پاريس ،در مقابل تئاتر واريته صفي طوﻻني ديده مي شد .انبوهي از
مردم كه بيشترازمردان تشكيل مي شد  ،صف بسته بودند كه نه در يك نمايش بلكه در يك نشسﺖِ سياسي
حضور يابند .سخنراني َ چهره برﺟسته ي ليبرال ها ،گاسپار كونيگ بسيار طوﻻني بود – هيچ كدام از مهمانان
صحبﺖ نكرد و هيچ بحثي نيز بين حاضران پيش بيني نشده بود – هدف او آغاز ﺟنبشي سياسي بود كه
نامش را »سَمپل« )ساده( گذاشته بود .بخش هايي از سخنراني اش لحني آتشين داشﺖ» :آن چه به من
ﺟان مي دهد ،شورشي اسﺖ راستين عليه آن چه بايد ستمِ بوروكراتيك ناميد« .اين موضوع داغ سخنران را
راضي مي كرد و به همه ،همه طبقه ها» ،از بانكدار تا خارﺟيان بدون مجوز« مربوط مي شد .پيچيدگي امور
اداري – عيب هايش ،نامعقولي هايش ،-گرفتاري هايش كه آزادي فرد و دموكراسي محلي را خفه مي كند،
به مدت يك ساعﺖ و نيم با شور و حرارات مورد حمله قرار گرفﺖ .كونيگ در پايان از همه دعوت كرد تا به
كار سياسي بپردازند »تااز يك زندگي بسته يعني آن زندگي كه هر فرد به فكر خود باشد ،بيرون آيند«.
انتقاد از بوروكراسي موضوع ﺟديدي نيسﺖ .از قرن نوزدهم ،اين يكي از نكات مشترك انديشه ي ليبرال اسﺖ
–كتاب »رژيم قديم و انقﻼب« اثر الكسي دو توكويل كه به مسئله تمركز )سانتراليزاسيون( مي پردازد  ،در
سال  ١٨٥٦منتشر شد .از سويي ديگر كونيك ،ساده سازي يي را تصور مي كند كه به عنوان محورِ بازگشﺖ
به سرچشمه ها ،يعني به سوي »ليبراليسم راستين« اسﺖ  .در واقع ،هيچكدام گمان نمي برند كه پافشاري
بر بازارِ آزاد به خاطرِ بارِ منفيِ آن ،چهره اي دروغين به آن مي دهد .اين پديده حاوي ﺟهﺖ گيري بيشتر
سياسي ،سوسيتال)شيوه زندگي افراد در ﺟامعه( ] ،كه اخيرا در ايران ﺟامعه گي نيز ترﺟمه شده اسﺖ[ و

حتي اخﻼقي تر اسﺖ كه بر »آزادي فرد« تكيه مي كند .لذا كونيگ در روزنامه اِكو ) ١٨دسامبر  (٢٠١٩در
تحليل هفتگي اش ترديد نمي كند كه بنويسد» :ليبرال ها براي تجديد رابطه با ميراث انساني شان مي
بايسﺖ با خاكسپاري محترمانه وبدون تاسف نئوليبراليسم شروع كنند«.
ليبرال ها ناراضيان ابدي اند .پاسكال سالَن با اشاره به حكومﺖ هاي پي در پي كه در فرانسه قدرت را در
دسﺖ داشتند ،آهي كشيده مي گويد »شوربختانه هرگز سياسﺖ ليبرالي واقعي نداشتيم ،بلكه فقط
سوسياليسم چپ يا راسﺖ داشتيم .(١) «.اين گفتار ممكن اسﺖ مايه ي خنده شود ،اما سالَن به هيچ وﺟه
يك كله پوك نيسﺖ .او كه در سال  ١٩٣٩چشم به ﺟهان گشوده از كاركشته هاي نبرد ليبراليستي اسﺖ.
اين اقتصاددان و استاد پيشين دانشگاه پاريس-دوفين ،ستون نويس محبوب مطبوعات محافظه كار از سال
 ١٩٩٤تا  ١٩٩٦و رئيس ﺟامعه مون-پِلِرَن بود .اين سازمان را فردريش هايِك در سال  ١٩٤٧براي مبارزه با
سوسياليسم در همه ي شكل هاي آن تأسيس كرد.
قدمي بيشتر به سوي گوﻻگ
يك روشنفكر به سبك خود ،يك راديكال اسﺖ .در كتاب ِ سالَن »ليبراليسم« ،به سختي مي توان در زمينه
ي زندگي اﺟتماعي و اقتصادي حوزه اي يافﺖ كه مي بايسﺖ اداره اش به بخش دولتي سپرده شود.برعكس
هر مقرراتي را مُضر و حتي منبع دردسرهايي ارزيابي مي كند كه مدعي حل كردن آن هاسﺖ :آيا بيكاري در
واقع »ميوه ي مداخله گري دولتي« نيسﺖ ؟ تقسيمِ دوباره ي ثروت ها خشونﺖ اسﺖ )»سياسﺖ اﺟتماعي،
ﺟنگ يكي عليه ديگري اسﺖ«( ،قدمي اسﺖ به سوي گوﻻگ .حتي ﺟداكردن زباله ها را به مثابه نقض تحمل
ناپذير آزادي هر فرد تلقي مي كند ،زيرا ]به عقيده ي او[ به اين منجر خواهد شد كه در هر خانه اي»يك
كارخانه ي تفكيك زباله ايجاد شود كه كارگرانِ آن دانشگاه ديده ها ،هنرمندان و شركﺖ ها خواهند بود )(٢
– اين يك آبروريزي اسﺖ.
به سادگي مي توان سالَن را يك اولترا ليبرال شمرد .اما ،كساني كه خود را ليبرال معرفي مي كنند ،چه ميانه
رو باشند يا راديكال ،به يك ﺟريان فكري تعلق دارند ،به نويسندگان مشتركي رﺟوع مي كنند ،كمابيش به
مجموعه اي از اصولِ ارﺟاع مي كنند كه خواهان آزادي همه چيز هستند ،و پيش از همه ،آزادي اقتصادي.
به زعم آنها  ،ﺟاي ترديدي در پيروزي ايدئولوژي نئوليبرال وﺟود ندارد .درسﺖ اسﺖ كه آن دوره كه فردريش
هايك در »ﺟاده بندگي« اژدهاي نُه سر كلكتيويسم و سرهاي گونه گون آن )كينِزي گرايان ،سوسياليسﺖ ها،
اقتصاد مداخله گر دولتي (...را به سختي سرزنش مي كرد ،بسيار دور به نظر مي رسد .در فرانسه نظير
ﺟاهاي ديگر برنامه ريزي به فراموشي سپرده شده اسﺖ ،پيوستن به اروپا و خصوصي سازي ها محدوده ي
مداخله ي دولﺖ را از نو مشخص كرده اند .اولويﺖ رقابﺖ حتي به بخش هاي دولتي نيز سرايﺖ كرده اسﺖ.
نتيجه روشن اسﺖ ،حتي بحران مالي سال  ٢٠٠٨به هيچ گونه ترديد بنيادي در اين باور ها منجر نشد ).(٣

اوضاع از نگاه ليبرال ها به گونه اي ديگر اسﺖ .ابتدا ،اين »پيروزي« نسبي و گذراسﺖ ،به ويژه كه بخش هاي
مهمي از آئين نامه هاي »كلكتيويسﺖ« ايجادشده پس از ﺟنگ ﺟهاني دوم  ،هنوز به قوه ي خود باقي اسﺖ
– از ﺟمله تامين اﺟتماعي ،بازنشستگي ،وضعيﺖ كارمندان دولﺖ .گسترش دولﺖ متوقف نشده اسﺖ ،بخش
اداري همچنان »ابتكار« را خفه مي كند ،ماليات همچنان هرج و مرجِ ناشي از هزينه هاي دولتي را تغذيه مي
كند .درحالي كه يكي از مشخصه هاي آموزه ي نئوليبرال دقيقاً سازش ناپذيري آن اسﺖ :اين دكترين نوعي
برنامه حداكثري پيشنهاد مي كند و الگويي براي واقعيﺖ ،فاصله ي اين دوعظيم اسﺖ ولي اين شكاف
فاحش هرگز پر نشده اسﺖ.
سپس ،از نگاه طرفدران آن ،آموزه ي ليبرال از عدم محبوبيتش رنج مي برد كه بخاطر تصوير ايدئولوژيِ
بورژوايي آن اسﺖ كه به سختي مي تواند منافع شديدِ محافل بازرگاني را مخفي كند – امري كه موﺟب
حمله ي شديد به آن هم از سوي چپ و هم از سوي راسﺖ ميگردد  .وانگهي ،ليبرال ها يك نيروي سياسي
سازمان يافته را تشكيل نمي دهند .در صحنه ي سياسي ،سازمان هايي كه ليبراليسم پرچم شان بود ،ناپديد
شده اند مثل »دموكراسي ليبرال« با رياسﺖ آلن مادلن و آلترناتيو ليبرال كه ادوآر فيلياس و خانم سابين
هرولد تاسيس كرده بودند .مسلم اسﺖ كه هنوز شبكه اي مستحكم از ﺟمله در درون حزب "ﺟمهوري
خواهان"وﺟود دارد؛ به يقين ،شخصيﺖ هاي رده اول – ازﺟمله رئيس همين حزب ﺟمهوري خواهان -خود
را متعلق به ايده هاي آن مي دانند؛ اما ،هنوز حكومﺖ شجاعي كه بايد اصﻼحات ضروري را به انجام رساند
روي كار نيامده اسﺖ :طبق اصطﻼحي كه ماتيو لِن به كار مي برد »نيا ِز مبرم به تاچريسم« رفع نشده اسﺖ.
)(٤
با ا ين همه ،نفوذ كهكشان ليبرال در بحث هاي عمومي انكارناپذير اسﺖ ،گرچه مرزهاي آن كمي ناروشن
اسﺖ .شبكه هاي اطلس كه براي ﺟذب گروه هاي هوادار مبادله آزاد در سراسر ﺟهان تﻼش مي كند ،شش
سازمان را در فرانسه گردهم آورده اسﺖ :انجمن براي آزادي اقتصادي و پيشرفﺖ اﺟتماعي )آلِپس( ،كه
سازماني پيشگام در ترويج نئوليبراليسم اسﺖ و ژاك گارِللو مدت هاي درازي رئيس آن بود و اكنون سالَن
رياسﺖ آن را به عهده دارد؛ اتستيتو كُوپه كه آقاي لِن رئيس آن اسﺖ و مدعي حفاظﺖ از ميراث روشنفكري
اسﺖ؛ سايﺖ  liberux.orgكه روزنامه ي اينترنتي  Contrepointsرا منتشر مي كند كه مدعي اسﺖ يك
نوع »ساميزدات ليبرال« اسﺖ ]ساميزدات به روسي به نشريه هاي زيرزميني گفته مي شد كه در شوروي و
»اقمار« آن منتشر مي شد[؛ و آخر سر ،سه انديشكده اي كه سبك تحليل و كارشناسي كﻼسيك تري دارند:
انستيتوي اقتصادي موليناري و انستيتو براي مطالعات اقتصادي -اروپا كه رياسﺖ آن ها با دو اقتصاددان ،به
ترتيب سسيل فيليپ و پييِر گارِللو اسﺖ و نيز موسسه »نسل آزاد« .نهادهاي ديگري نظير انستيتو مونتِين با
امكانات بيشتر مي توانند در اين فهرسﺖ قرار گيرند ).(٥

پشتيباني فوجي از سرمقاله نويسان

اگر انتشار شمارِ زياد مجموعه هاي تخصصي – از ﺟمله گزيده ي ممتازِ انتشارات بِل لِتر با مديريﺖ آلن
لوران -را مﻼك قرار دهيم ،ﺟنب و ﺟوشِ اين ﺟريان از نظر روشنفكري انكارناپذير اسﺖ به ويژه با انبوهِ
كارهايي كه زحمﺖ زيادي مي كشند )بازهم!( تا حُسنِ ارتدكسي در اقتصاد يا هوشمنديِ سياسيِ توكويل را
خوب ﺟلوه دهند» .ديدارهاي اقتصادي« شهر اِكس آن پرووَنس هميشه پر اسﺖ ،كﻼس هاي ميكرو-اقتصاد
همين طور .به عﻼوه  ،نقطه نظر ليبرالي داراي شبكه ي تقويﺖ كننده نيرومندي در رسانه ها از ﺟمله يك
روزنامه رسمي ،با عنوان اوپينيون اسﺖ و در هر لحظه اي مي تواند با كاربر ِد ترﺟيع بندِ تكراري در مورد
عﻼج ناپذيري دولﺖ و تقلب در عرضه ي خدمات اﺟتماعي بر روي فوﺟي از سرمقاله نويسان حساب كند.
در اين خانواده ي بزرگ» ،نسلِ آزاد« به مثابه يك الكترون آزاد قادر به دادن ﺟاني دوباره به نبرد ليبرال
اسﺖ .آزمايشگاه ايده ها به صورت تنگاتنگي به شخصيﺖ بنيادگذار آن ،كونيگ وابسته اسﺖ .او در مدرسه
عاليِ نامدارِ »نرمال« تحصيل كرده و اگرژه فلسفه ]معادل پرفسوري[ اسﺖ .سپس ،در دفتر كريستين ﻻگارد
وزير دارائي در دوران رياسﺖ ﺟمهوري نيكوﻻ ساركوزي كار كرده و پس از آن به يك سازمان بين المللي
پيوسﺖ .پس از استعفا از اين سازمان ،او به تدريس و كنشگري پرداخﺖ .پس از شكسﺖ در انتخابات به
عنوان نامزد حزبِ ليبرال دموكرات كه مي خواسﺖ ﺟايگزين ﺟنبش دموكراسي ليبرال شود ،در سال ،٢٠١٣
در سي سالگي اين انجمن را تأسيس كرد.
نخستين گرد هم آئي براي ﺟمع آوري كمك مالي در محل ) Center of Policy Studies (CPSيكي از
انديشكده هايي كه بازرگان بريتانيائي ،آنتوني فيشر بنياد گذاشته ،زير عكس بزرگ مارگارت تاچر انجام شد
]نمادين و معنادار![ ) .(٦در اين محفل ها ،بانوي آهنين ،چهره ي نماديني اسﺖ ،نوعي لنين راسﺖ گرايان
كه با سرسختي و قاطعيﺖِ روشنفكري و موفقيﺖ سياسي اش به شگفتي وامي دارد و رسيدن او به قدرت راه
را به روي محافظه كاري در سطح يك كشور و حتي فراتر از آن گشوده اسﺖ.
در سايه ي چنين حمايﺖِ خوش يُمني ،كونيگ از صحنه سياسي دور شد تا نبرد ايده ها را در ميان افكار
عمومي يعني در رسانه ها و پيش افراد صاحب نفوذ پيش برد  .در چند سال ،اين ساختار ﺟهشي كرد ،پشﺖ
سرهم گزارش منتشر كردند و حضور در رسانه ها نيز گسترش يافﺖ .گرچه امكانات محدود )بودﺟه سال
 ٢٠٢٠معادل  ٣٣٢٤٥٤يورو بود( و تعداد اعضا نيز كم بود ،سطح خود را حفظ كرده و حضور در رسانه ها نيز
تضمين شد .كريستف سِلتزِر مدير ﺟديد آن ،با سني حدود سي سال ،پيش تر از آن ،مسئول گروهكي بود با
ي سازمان آمريكائي  Students for Libertyبا
نام » «Affranchiesكه ويژگي اش نسخه ي فرانسو ِ
گرايش ليبرتارين )اختيارگرائي( ]با ليبرتر )نوعي آنارشيسم( اشتباه گرفته نشود[ -نوعي باشگاه دانشجوئي

طرفدار »  ،«Free Stateمخالف با همه شكل هاي همبستگي عمومي ،كه مديريﺖ آن با Cato Institute
وابسته به ميلياردرهاي محافظه كار ومخالف نظريه هاي مربوط به گرمايش آب و هوائي زمين اسﺖ ).(٧
بااين وﺟود ،آرزوهاي اعﻼم شده آن ها از محفل كمي تنگِ ﺟوانان مرفه  ،مشاوران شركﺖ ها و سينه چاكان
بانوي آهنين ﺟلو تر رفﺖ تا افكار عمومي را متقاعد سازد كه ليبراليسم نوعي فلسفه اسﺖ ،و مي تواند با همه
گفتگو كند و حتي براي همه سودمند باشد .اين استدﻻل كليدي بر يكي از پيشنهادهاي مهم »نسل آزاد«
يعني درآمد پايه ي همگاني اتكا دارد كه نقش آن تقويﺖ خودكفائي فرد در گزينش هاي زندگي و پايان
بخشيدن به نوعي اقدامات اﺟتماعي ،نظير »درآمد همبستگي فعال« ) (RSAاسﺖ ،كه آن را تحقير آميز
ارزيابي مي كنند .ميزان اين درآمد اندك خواهد بود – صحبﺖ از كمتر از  ٥٠٠يورو اسﺖ – كه به شكل
ماليات منفي به پيروي از سيستم ميلتون فريدمن  -دولﺖ پرداخﺖ مي كند .
از زمان بحران بهداشتي» ،نسل آزاد« در زمينه دفاع از آزادي هاي همگاني بسيار فعال تر شده اسﺖ» .ديده
بان آزادي هاي قرنطينه شده« كه اين انجمن برپا كرده ،مجموعه ي محدويﺖ هاي دولتي عليه آزادي هاي
همگاني و حقوق اساسي در اثر همه گيري كويد  ١٩را سرشماري مي كند  -و امكان مي دهد به صورت
دقيقي ادامه يا توقف اين محدوديﺖ ها را ثبﺖ كند ).(٨
اين انجمن همچنين در زمينه هائي نظير مراقبﺖ ديجيتال يا بهره برداري شركﺖ هاي غول پيكر ديجيتال از
داده هاي شخصي بسيار درگير اسﺖ .در اين حوزه ،كونيگ ترديدي در حمله به اردوگاه خويش  ،به خود
راه نمي دهد .بدين ترتيب بود كه از طرح والري پِكرِس ،رئيس انجمن ايالتي »ايل دو فرانس« ]پاريس و
حومه بزرگ و نامزد انتخاباتي حزب ﺟمهوري خواهان[ درباره ي استفاده از هويﺖ ديجيتالي در وسايل حمل
و نقل همگاني انتقاد كرد – .مقاله نويس اِكو با كنايه مي نويسد »به پكن-در كنار -سن« خوش آمديد  .به
ديده او كه نظر ولتر را تداعي مي كند بهتراسﺖ كه يك مقصر يا شبيه آن را آزاد بگذاري تا » ميليون ها
انسان را زير مراقبﺖ قرار دهي« ).روزنامه اكو ٢٣ ،ژوئن (٢٠٢١
خﻼصه نظريات آنان چنين اسﺖ :مدرسه هاي آزاد ،قانوني كردن حشيش ،آزادي رقابﺖ حرفه هاي قانونمند،
آزادي كامل مبادﻻت ،قدرت عمدتا در دسﺖ مقام هاي محلي تا دولﺖ مركزي ،برقراري ماليات بر كربن و
غيره .فراتر از چهره ي عمدت ًا ﺟوان و آزادي طلب ،تصميماتي كه انديشكده اتخاذ مي كند به روشني حاوي
»برنامه اي به سبك فريدمن فرانسوي« ) (٩اسﺖ .توضيح مي دهند كه »شعار اصلي اين طرح ليبرال عبارت
اسﺖ از »اتونومي« ]خودمختاري[ و پيش از همه استقﻼل فردي .دفاع از »اتونومي « به معني حفاظﺖ از
حقوق ،وگسترش حوزه ي »مسئوليﺖ« فرد اسﺖ.

حذف مقررات موقعيت رسمي كارمندي دولت

در مقابلِ گرايشِ ) بد( به تامين امنيﺖ  ،ميل مخاطره پذيري و رقابﺖ را پيشنهاد مي كنند .اين برداشﺖ به
مسئله هاي اقتصادي خﻼصه نمي شود ،بلكه به همه ﺟنبه هاي سازماندهي اﺟتماعي ارتباط دارد .از اين رو،
موعظه ي آزادي انتخاب شامل همه چيزمي شود :مصرف ،مدرسه ،بازنشستگي )عنوان گزارش »نسل آزاد«
»بازنشستگي ،هر وقﺖ كه من بخواهم« اسﺖ( ،حتي ماليات – پس چرا نبايد ماليات را لغو و آن را به هديه
تبديل كرد؟
اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه ليبراليسم فايده ي دولﺖ را انكار نمي كند – حتي اگر براي حفاظﺖ از
حقوق فرد ،مالكيﺖ و براي برقراري و تضمين احترام به قانون هاي »رقابﺖ« هم شده باشد .اما ،دولﺖ عمدتاً
محدوديتي بر آزادي فردي به نام منافع عمومي اِعمال نمي كند تا ظن نقض آزادي فردي بر او نرود و راه
حلي ﺟمعي نيز ارائه نمي دهد كه قدرت حاكمه به نام اموال عموميِ دردسر آفرين در پشتش باشد.
بدين ترتيب ،براي مثال مسئله زيسﺖ محيطي )اكولوژيكي( بايد به روشني بر اصل عدمِ دخالﺖ در بازار تكيه
كند :در اينجا منظور تصحيحِ »اثرات خارﺟي منفي« وطرز رفتار بازيگران از طريق ايجاد انگيزه اسﺖ– ﻣانند
موردِ ماليات بر كربن  .فراتر رفتن از اين ،سيستمِ ايجاد انگيزه مترادف با با بازكردن ﺟعبه ي پاندور )بﻼهاي
چاره ناپذير( – يعني بازگشﺖ به برنامه ريزي و مداخله هاي غيرقابل پذيرش براي آزادي شركﺖ هاسﺖ .در
اين صورت ،مي توان قدرت غول هاي ديجيتالي را به طور گسترده اي افشا كرد و ﺟمع آوري معمولِ داده
هاي مشتريان از سوي اين كمپاني ها را »يك اخاذي« دانسﺖ ،پاسخ سياسي خيلي ساده استرداد مالكيﺖ
داده ها به صاحبان آن ها خواهد بود .سپس آنان آزاد خواهند بود كه ﺟمع آوري داده هاي خود را در قبال
پرداخﺖ پول بپذيرند .بازار همچنين راه حلي در زمينه ي مهاﺟرت ارائه مي دهد :چرا نبايد حولِ فروش ويزا
به كارگران ،يك »بازارِ مهاﺟرت« ايجاد كرد ؟
در زمينه ي اخﻼقيات  ،اصلِ در اختيارداشتن تنِ خويش به اين مي انجامد كه هر مرد يا به ويژه هر زني آزاد
باشد كه روسپيگري كند ،بُرقع به سركند يا براي ديگران در شكم خود نوزادي حمل كند بدون اين كه
مجازات شود .از اين رو» ،نسل آزاد« از بارورشدن براي ديگري  GPAپشتيباني مي كند .آيا نمي توان هر
چيزي از ﺟمله تن ديگري را فروخﺖ؟ دانيل بوريلو ،حقوقدان معتقداسﺖ كه » GPAبه عنوان فمينيسﺖ
ترين شكلِ بازتوليد مي باشد ،نه فقط به اين دليل كه حق زنان را براي داشتن اختيارِ تنِ خود تاييد مي كند،
بلكه امكان مي دهد براي كاري كه در گذشته مجاني انجام مي دادند ،مزد تعيين كرد ) .«(١٠چه پيشرفتي!
آزمايشگاه ايده ها به شناسايي اقداماتي مي پردازد كه امكان دارد نقاط عطفي را تشكيل دهد براي ايجاد
تغييراتِ عميق در سيستم ارزش ها و دگرگونيِ هاي عميق در سياسﺖ هاي عمومي  -بدين ترتيب مثﻼً ،از
حذف كمك هاي دولتي به مقامات محلي ]نظير شوراهاي شهرها ،انجمن هاي ايالتي... ،م[ گرفته تا حتي
صاف و ساده حذف مقررات انتصابات دستگاه دولتي (١١) .

با چننين فرضيات تخيلي ،غيرممكن اسﺖ پيش بيني كرد كه كارمندي دولﺖ يا قرارداد كار با دوره نامحدود
بتوانند به رهايي فرد به مثابه ي كارگر منجر شوند ،و آنان را آزادتر سازد چرا كه از قيد و بند دلواپسي هاي
مادي براي فردا رها شده اند يا آن ها را نسبﺖ به كارفرما يا نفوذ سياسي »مستقل«تر سازد .برعكس ،اين
موقعيﺖ ها) كارمندي دولﺖ و قراردادكار با دوره نامحدود( خيلي ساده به عنوان مانع يا اثرات گذشته ي
پايان يافته تلقي مي گردند .افق ترﺟيهي تازه را كارگري تشكيل مي دهد كه به »استقﻼل « ،ابتكارو نوآوري
شهرت دارد ،يا در نبود او ،خويش كارفرماي * ﻻيقي مرﺟح اسﺖ كه با دوچرخه به اين كارگر خﻼق و نوآور
هامبرگر تحويل مي دهد .اين عبارت اسﺖ آزاديِ مدلِ اوبر.
ﺟناب كونيگ در رُمان »ﺟهنم« كه در اوايل  ٢٠٢١منتشر شد ،يك اقتصاددان از طرفداران فريدمن را
مسخره مي كند كه به ﺟاي رفتن به بهشﺖ ،در فرودگاه ها سرگردان اسﺖ .فرودگاه در اين داستان ،نماد
عيب هاي نئوليبراليسم اسﺖ ،ﺟهاني كه به مغازه هاي شيك و كنترل هاي امنيتي كاهش يافته اسﺖ –
كابوسي »هاي تِك«).( high-tech
اين نقدِ بيهوده بازتابِ سفر چندماهه اي اسﺖ كه او با اسب و پاي پياده از بردو به رم كرده اسﺖ .او خواسته
مونتِين را تقليد كند كه سفر دور و درازمشابهي در قرن شانزدهم همزمان با همه گيري طاعون در فرانسه
انجام داده بود .اين فيلسوف كه دنبال ماﺟراﺟوئي و »ديدار با مردم« بود با گذشتن از سرزمين هاي
گوناگون ،عمدتاً در ناحيه هاي روستايي ،روايتي درون نگرانه ارايه كرده اسﺖ ) (١٢و فضيلﺖِ اخﻼقي زندگي
در دامن طبيعﺖ را برﺟسته كرده ،ﺟنونِ زندگي شهري و واگذاري به ابزار ديجيتال و انباشﺖ تجهيزات  ...و
به ندرت برخي زيان هاي آزادي اقتصادي را بيان كرده اسﺖ .از ﺟمله نويسنده در مورد رواج ناحيه هاي
بازرگاني كه زشتي ،سبقﺖ را از پوچي مي ربايد ،تغيير عقيده مي دهد» :از پشﺖ عينك  ٢٥سالگي ام ،مي
توانستم ببينم كه خود اهالي تصميم گرفته بودند مغازه ها]ي مركز شهر[ را رها كنند« .اما ،با همه اين ها،
رساله نويس ما ازپرسش بيشتر درباره ريشه هاي اين دردها و سياسﺖِ آمايش سرزميني كه مي توانسﺖ از آن
ﺟلوگيري كند ،خودداري مي كند.
او از اين ديدارها در زمينه ي سياسي چه درسي گرفته اسﺖ؟ كونيگ توضيح مي دهد» :همه داستان سياه
مشابهي براي من تعريف مي كنند .روايﺖ انسان هاي صادقي كه مي خواهند سرشان گرم كار و زندگي
خودشان باشد ،ولي در زير سنگيني مقررات خرد مي شوند .مقرراتي كه نمي توانند رعايﺖ كنند .اين
سنگينيِ بار ديوانه مي كند« )روزنامه وِسﺖ فرانس ١٧ ،ژوئيه  .(٢٠٢١در اين سفرنامه يك سلسله رويدادهاي
مثﻼً نمونه هم آمده اسﺖ :داستان صاحبِ تاكستاني كه قادر به ساختن تعداد ضروري دوش براي انگورچينان
نيسﺖ ،روايﺖ قصابي كه بخشنامه ﺟديد در مورد سردخانه تهديدش مي كند ،شكايﺖ يك مدير مهمانخانه
روستايي كه به خاطر فروختن يك گيﻼس الكل ﺟريمه شده يا داستان معماري كه قادر به ساخﺖ داربسﺖ
مطابق معيارها نيسﺖ ) .(١٣از نگاه آن ها ،رعايﺖ معيارها يك چالش اسﺖ و خبرنگار فيلسوف مي افزايد كه
همه دائماً در حال سُر خوردن در ميان شكاف هاي حقوقي هستند.

درنتيجه ،كونيگ ﺟنبش ﺟديدي ايجاد كرده اسﺖ .در ماه مه سال  ،٢٠٢١ابتكار عمل او با عنوان »دولتي كه
خُل مي كند .سفر به سرزمين بوروكراسي« در روي ﺟلد مجله ي »لو پواُن« چاپ شد .او همچنين از
موقعيﺖ مساعدي نيز بهره مند شد .در واقع ،چنين برمي آيد كه مديريﺖ دولﺖ در مورد همه گيري كويد-
 ١٩فرصﺖ طﻼئي براي افشاي بﻼهﺖ آئين نامه هاي نامفهوم ،وفور پروتكل هاي غيرقابل پذيرش و تصميم
هاي آزادي كُش به دسﺖ داد .كونيگ براي ناميدن اين ناروشني ها از »ساديسم بوروكراتيك« صحبﺖ كرد .او
از ﺟمله گواهي نامه ي تردد مجاز را تكان دهنده ترين نمونه خواند .هدف او به راه انداختن ﺟهشي براي
ساده سازي قانون ها اسﺖ .اين ابتكار عمل از همان آغاز با استقبال نمايندگان مجلس از گروه »اَژير« ]كُنِش[
)ﺟمهوري به پيش پيشين( روبرو شد .با دعوتِ نماينده مجلس والري پتي اينان به ﺟنگ » burn-out
] «adminstratifفرسودگي اداري[ رفتند .رسانه ها نيز استقبال خوبي كردند ،و پيش از همه راديوي
دولتي »فرانس اَنتِر« كه در برنامه صبحگاهي نيكوﻻ دُموران و لِئا سﻼمه با ايشان گفتگو كردند.
سپس »سَمپل« ]ساده[ در ماه نوامبر امسال »طرح پورتاليس« را معرفي كرد كه هدفش در مبارزه با »دوزخ
بوروكراتيك«» ،كاهش صد باره « مجموعه معيارهاسﺖ .اين يك بازي بزرگ درﺟهﺖ بهم ريختن و
زيروروكردن اسﺖ كه پيشنهاد مي گردد » ،يك ساده سازي به زور ضربه ي چكش« در حقوق فرانسه .بااين
وﺟود ،مسئله بسيار پردردسر حقوق اروپائي كه امروزه منشاء اصلي حقوق فرانسه اسﺖ تقريبا فراموش شده
اسﺖ ) – (١٤آيا قصد دارند با چرخش قلمي از كاربرد آن چشم پوشي كنند ...يا با ضربه ي يك چكش ؟
در بيشتر موردها ،به نظر مي رسد كه اين سنگيني مقررات وﺟود دارد .و از ﺟنبه نظري فراواني مقررات و
محدوديﺖ هاي دولتي و بخش خصوصي اسﺖ كه نشانه گرفته شده اند .بااين وﺟود در عمل ،طولي نكشيد
كه گفتمان سياسي چرخش ديگري يافﺖ و فقط يك ﺟنبه ي »ستم بوروكراتيك« را مورد اتهام قرار دادند.
در همايش  ١٥نوامبر كونيگ ،از زبان او پريد كه در شرايط فراوانيِ معيارها و آئين نامه» ،روشن اسﺖ كه
بخش خصوصي نقش خود را ايفا مي كند«  ...و سپس ديگر هيچ .با دقﺖ ،از اشاره به موضوع پرهيز شد.
گويي برقراري ارتباط دوباره با يك موعظه ي قديمي محافظه كارانه ،كه از نظر سياسي برد دارد ولي از نگاه
روشنفكري بسيار غلط انداز اسﺖ ،وسوسه انگيزاسﺖ.
آزادي در پشت در شركت ها متوقف مي شود
در واقعيﺖ ،اين انتقاد شركﺖ را از هر بارانتقادي مصون نگه مي دارد .كونيگ معتقد اسﺖ كه اين سازمان ها
كه ] Reportingتبادل داده ها[ در آن ها رايج اسﺖ ،آيا روند ارزيابي و كنترل از نقص هاي بوروكراتيك در
امان مي ماند؟ رساله نويس ما همچنين ترﺟيح مي دهد هر آنچه را كه فزوني معيارهاي دولتي مديونِ
مداخله ي گروه هاي داراي منافع خصوصي اسﺖ ،كه مشتركا قانون ها و آئين نامه ها را به سود خود مي
نويسند ،كوچك تر نشان دهند .با اين وﺟود ،اين نكته يكي از ﺟنبه هاي مركزي تحليل پيشنهادي درآثار
داويد گرابر ،مردم شناسِ مورد عﻼقه كونيگ اسﺖ ) .(١٥گرابر ميان بوروكراسي و نئوليبراليسم پيوندي

ظريف برقرار مي كند كه مي توان در همه زمينه هاي زندگي اﺟتماعي از مديريﺖ بيمارستان ها تا خدمات
تحويل كاﻻ  ،رقابﺖ ،و روش هايي كه ﺟايگزين شكل هايي از همكاري مي شوند ،كه قلب زندگي در اﺟتماع
و شرايط يك زندگي آبرومندانه شمرده مي شوند ،را تشخيص داد .مگر فرد نيسﺖ كه بي وقفه حسابرس
عملكرد هايش تا در زندگي روزانه و خصوصي اش مي باشد )(١٦؟
كونيگ كه كتابي را به هوش مصنوعي اختصاص داده بود ،به از خود بيگانگي محصوﻻت ﺟديدي كه فناوري
توليد مي كند و به احساسات روزمره اي كه زير فرمول بندي هاي باطل ،كاربردهاي مزاحم ،مكالمه هاي با
تلفن هاي داراي پيام گيرخرد مي شود ،كامﻼ آگاه اسﺖ .اما درباره اين موضوع ،پاسخ اساساً اخﻼقي وشخصي
مي دهد :شايسته اسﺖ كه دانش استفاده از اينترنﺖ با تصميم »كُندتر كردن«  -در بدترين حالﺖ مي توان
شبكه هاي اﺟتماعي را براي كودكان ممنوع كرد ، -مسئوليﺖ داده هاي شخصي را به خود افراد واگذار كرد و
آن ها را اگر تمايل دارند بهتر زندگي كنند ،درياد گرفتن كمتر مصرف كردن آزاد گذاشﺖ.
اين كورچشمي سياسي مايه شگفتي نخواهد شد .در ﺟهان افسون شده ي ليبرال ها آزادي هميشه د ِم درِ
شركﺖ ها متوقف مي شود .در قرن نوزدهم نيز طرفداران اين ﺟريان با تمام نيرو و به نام »آزادي كار« عليه
هرگونه مداخله ي دولﺖ كه بخواهد از استثمار و رهايي فرد به عنوان كارگر ﺟلوگيري كند ،مبارزه مي
كردند .و اگر از همان دوران ،سوسياليسﺖ ها ضمن تاكيد بر ارزش هاي برابري و همبستگي با ايده هاي
ليبرال ها مبارزه مي كردند ،در نهايﺖ به نام برداشتي سخﺖ گيرانه تر از آزادي بود – ﺟستجوي برابري به
مثابه ابزاري ﺟهﺖ ارائه محتوائي واقعي به آزادي ها بود ،يعني آزادي براي همه وتسهيل تحققِ آمال هر كس.
امروزه از قدرت اين برداشﺖ ،هيچ كم نشده اسﺖ .پس چرا مي بايسﺖ اﺟازه داد كه ليبرال ها خود را نگهبان
آزادي هاي ما قلمداد كنند؟
لوموند ديپلماتيك ،دسامبر ٢٠٢١
* خويش كارفرما autoentrepreneur
در فرانسه به رژيم حرفه اي گفته مي شود كه از اول ژانويه  ٢٠٠٩ايجاد شده و به موﺟب آن ،اشخاص
فيزيكي داراي شركﺖ يا خواهان تاسيس يك شركﺖ مي توانند به فعاليﺖ بازرگاني يا حرفه اي پرداخته و يا
شغل آزاد داشته باشند .اينان كارفرماي خويش تلقي مي شوند .م
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