قرنبیستویکم
باشد و این در صورتی اســت که به جای اینکه کامپیوترها در
خدمت انســانها قرار گیرند ،کار انسانی را بر اساس مدل کار
کامپیوتر ســازماندهیم .به جای اینکــه فرمانبرداری جای
خود را به استقالل بیشــتر دهد ،کار به شکل حاکمیت اعداد
درخواهد آمد و تسلطی که زمانی تیلوریســم بر بدن اعمال
میکرد ،به ذهن نیز بسط داده میشود.
ن کیشوت»وار برای برنامهریزی انسانها ،آنها
این تالش «دو 
را از تجربه واقعیات دور میکند .این امر مشــکالت روحی و
افزایش دقیقــا همان نوع عددبازیهایــی را توضیح میدهد
که زمانی در اقتصادهای برنامهریزی شــده شــوروی دیده
میشد .کارگری که مسئولیت دارد به اهدافی ناممکن برسد،
انتخابهای اندکی دارد :یا به افسردگی پناه میبرد یا سیستم
را به بازی میگیرد تا شاخصهای عملکردی که از واقعیتها
به دور هستند را ارضا کند .وهم نهفته در حاکمیت اعداد کامال
با وعده نئولیبرال جهانیســازی از جمله خودتنظیمی یک
«جامعه باز و بزرگ» توســط نیروهای بازاری فراگیر ،همنوا
اســت .به همین دلیل اســت که این نوع از حکومت با وجود
آســیب به آنچه توســط بیانیه جهانی حقوق بشر ،حاکمیت
قانون نامیده میشود ،گسترش مییابد.
بنابرایــن ،برای اینکــه ایــن تکنولوژیها برای ذهن بشــر
رهاییبخش باشــد ،نه موجب ازخودبیگانگــی ،نمیتوانیم
امید داشته باشــیم ابزارهای قانونی برای مهار کردن فناوری
اطالعات و مدنی ســاختن اســتفادههای آنها را در قواعد
فرسوده نئولیبرالیســم بیابیم .این قواعد که به میزان بسیار
زیادی در طول  ۴۰سال گذشته توزیع شدهاند به شکل دادن
به جهانی که ما در آن زیست میکنیم کمک کردهاند؛ جهانی
با اســتفاده بیش از حد از منابع طبیعی ،حاکمیت امور مالی
بر اقتصاد ،افزایش شــدید تمامی انواع نابرابریها ،مهاجرت
گســترده مردمانی که از جنگ و فقر میگریزند ،بازگشــت
خشــونت مذهبی و ملیگرایانه ،نقصان دموکراسی و افزایش
قدرت مردانی با ایدههای ضعیف .عقل سلیم حکم میکند که
به جای پایبندی به خطا و بهکارگیری ماشینوار «اصالحات
ساختاری» به توصیه کسانی که مسئول این فاجعه هستند،
باید در عوض از این اشتباهات (بهویژه در حوزه حقوق) درس
بگیریم.
در این میان ،نکتهای از نئولیبرالیسم که منحصربهفرد است
و آن را از لیبرالیسم کالسیک متمایز میسازد ،شیوه برخورد
آن با قانون و به طور خاص قانون کار است که آن را به شکل یک
محصول رقابتی قانونگذاری در بــازار بینالمللی برای تنظیم
مقررات میداند که در آن رقابتی برای رســیدن به نازلترین
اســتانداردهای اجتماعی ،مالی و محیطزیستی حاکم است.
بنابراین «خرید کــردن» جایگزین حاکمیت قانون شــده و
قانون به فرمان محاسبات اقتصادی درآمده است ،نه بالعکس.

سادهســازان بزرگی که امروز علیه
قوانین کار انتقــاد میکنند همان
نگاهی فراتر از
کسانی هســتند که هر سال تمام
اشتغال
تالش خود را میکنند تا این قوانین
را هرچــه پیچیدهتر و ســنگینتر
کنند .پیش از اینکه جوهر آخرین
قانون خشک شــود ،آنان در حال نگارش پیشنویس قانون
بعدی خود هســتند .از آنجایی که حکومــت دیگر نمیتواند
هیچکدام از اهرمهای اصلــی اقتصاد کالن خود (کنترل ارز و
مرزها ،نرخ تبادل ،هزینههای دولتی) را که بر اشتغال تاثیرگذار
هستند به کار گیرد ،فشــار هرچه بیشتری بر تنها اهرمی که
برایش باقیمانده وارد میکند :قوانین کار که مانعی بر اشتغال
دانسته میشوند ،اما هیچ پژوهش جدی از این استدالل دفاع
نمیکند.
از زمان لغو الزام به مجوز قبلی برای اخراج کارکنان در ســال
 ۱۹۸۶در فرانسه (چیزی که هنوز در هلند با نرخ بیکاری ۵.۱
درصد باقی است) ،وعدههای شــگفت هر مورد قانونزدایی
از بــازار کار محقق نشــدهاند .در حقیقت ،نــرخ بیکاری در
اروپا در کشــورهای جنوبی که از قانونزدایی دفاع میکنند،
در بیشــترین حد خود باقیمانده اما هیچ بررســی در مورد
اصالحات مربوط به قوانین شــرکتها (به عنوان مثال اجازه
دادن به بازخرید ســهام که به سهامداران اجازه میدهد خود
را غنی سازند بدون اینکه چیزی در عوض بدهند که این کار
سرمایه را نابود و سرمایهگذاری را تضعیف میکند) ،صورت
نگرفته است .قوانین حسابداری (همچون ترک محافظهکاری
به نفع «ارزش عادالنه») یا قوانین مالی (از قبیل قانون وجود
بانکهای خصوصی که «بزرگتر از آن هستند که ورشکست
شوند» ،بنابراین از مصونیتی برخوردار هستند که دولتهای
مقروض از آن بیبهرهاند) اجرا نشده است.
تاثیرات منفی چنین تغییراتی بر ســرمایه و اشــتغال ثابت
شدهاند .در جنجالهای خبری اخیر ،محدود ساختن جبران
خســارت برای اخراجهــای ناعادالنه به عنــوان «اصالحی
متهورانه» توصیف شده در حالیکه محدود ساختن منافعی
از اختیارات خرید سهام که یک مدیر میتواند از طریق چنین
دستکاریهایی به دست آورد ،عوامفریبی محسوب میشود.
هرگونه اصالح جــدی قوانین کار باید به دنبال دموکراســی
اقتصادی بیشتر باشد ،وگرنه دموکراسی سیاسی هرز خواهد
رفت .به صورت ایدهآل این کار باید به همه اختیار و استقالل
بیشتری در زندگی کاریشــان بدهد .این کار با فراهمسازی
حفاظتهایی فعال انجام میشــود که مردم را قادر میسازند
تا ابتکار عمل را به دســت گیرند و مکملی برای حفاظتهای
منفعلی هســتند که از مدل «فوردیست» 5به ارث رسیدهاند.
اما این کار نمیتواند بدون در نظر گرفتن تغییرات عمیقی که
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انقالب دیجیتال
فرصتی برای
تمامی کارگران
فراهم ساخت
تا استقالل
بیشتری به دست
آورند اما به طور
همزمان همه
افراد (از جمله
طبقات حرفهای،
مدیران و افراد
خوداشتغال)
را در معرض
فرمهای بدتری
از کار غیرانسانی
قرار داد
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