ســازمان جهانی کار در مفاهیم جدید خود
بر اقتصــاد دانشبنیان ،آینــده و الزامات
کار درون آن بحث میکنــد .این مفهوم در
ایران بیشتر به عنوان یک مفهوم جدید در
زمینه توسعه مطرح است اما کمتر در مورد
الزامــات ،جوانب و راههای رســیدن به آن
بحث میشود« .کمال اطهاری» معتقد است
اقتصاد دانشبنیان به یــک تحول دورانی
اشاره دارد و پیوستن به آن همانقدر اهمیت
دارد که دوران صنعتی در رویارویی با دوران
پیشــاصنعتی اهمیت داشــت .به باور وی
کشورهایی که دارای نظام رفاهی و حمایتی
کارآمــدی هســتند اقتصــاد دانشبنیان
قویتری دارنــد و گفتوگــو در مورد این
نوع از اقتصاد باید در راس برنامه پژوهشی
صاحبنظران قرار گیرد .در ادامه مشــروح
گفتوگوی قلمرو رفاه با او میآید.

تحریریه قلمرو رفاه

سازمان جهانی کار به مناسبت صدمین سال تاسیس
خود در مورد آینــده کار و تغییراتی که در مختصات
و ویژگیهای کار در قرن جدید رخ داده ،گزارشی را
منتشر کرده است .مهمترین محورهای این گزارش به
چه نکاتی تاکید د ارد و در اساس کار و مناسبات مربوط
به آن در قرن جدید چه تغییراتی به وجود آمده است؟

ســازمان جهانی کار از سال  ،2000هوشــمندانه دگرگونی
در مفهوم کار و تفــوق اقتصاد دانش یا اقتصــاد دانشبنیان
( )Knowledge-based economyرا دنبال میکند .در این
نوع اقتصاد ،دانش نقش پیشران را دارد و در واقع به آن اقتصاد
ح شدن بحث اقتصاد
پساصنعتی نیز گفته میشود .پیش از مطر 
دانش ،تاکید اساســی در اقتصاد بر صنعتیشدن بود و حتی
گزینههای بدیل ضدســرمایهداری نیز بر این تاکید میکردند
که با برنامهریزی برای صنعتیشدن سریعتر جلوی اتالف منابع
و موانع رشد نیروهای مولد را میگیرند .کشورهای جهان سوم
نیز با امپریالیسم قدیمی روبهرو بودند که اجازه صنعتیشدن
را به آنها نمیداد .شــکلگیری جنبشهای رهاییبخش در
این کشــورها به همین دلیل بود تا بتواند بر وابستگی و موازنه
نابرابر غلبه کنند و به همین منظور راهبرد جایگزینی واردات
را پیش گرفتند.
بنابراین در دوره اقتصاد صنعتی اکثر مفاهیم از جمله قلمرو رفاه
اجتماعی در ارتباط با سطح صنعتیشدن جوامع تحلیل میشد.
اما در دوره پساصنعتی و اقتصاد دانشبنیان ،قلمرو رفاه با سطح
پیشرفت این نوع اقتصاد تعریف میشود.
سازمان جهانی کار از سال  2000مبنای مباحث خود را بر این
اساس تعریف کرده و متاسفانه این موضوع در بحثهای داخلی
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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