قلمرورفاه

گفتوگو

ایران مفقود است و حتی فعاالن کارگری به این مبحث توجهی
ندارند و بیشتر در مورد تعیین حداقل دستمزد بحث میکنند.
در واقع بحث اصلی فعاالن کارگری ایران ،چانهزنی بر سر توزیع
ثروت و سهم بیشتر از کیک تولید است در حالی که نسبت به
بحث توسعه و الزامات آن توجه کمتری نشان میدهند .این نوع
تقلیلگرایی ،یعنی تقلیل قلمرو رفاه به بحث تعیین دستمزد
دارای دو ســویه متضاد است :از یکســو نوعی صنفیگرایی
محدود و در سوی دیگر نوعی پوپولیسم افراطی چپ.
همچنین این نوع تغییر پارادایم کــه از آن با عناوین مختلفی
مانند تغییــر از اقتصاد فوردی بــه اقتصاد پســافوردی یا از
سرمایهداری سازمانیافته به سرمایهداری منعطف یاد میشود
در اقتصاد عموما دولتی و رانتی ایران متاســفانه مفقود است.
پیشتر از دو واژه و مفهوم معمول «کاربر» ()labor intensive
و «سرمایهبر» ( )Capital intensiveدر بحث تولید استفاده
میشد ،اما با توفق اقتصاد دانشبنیان ،مفهوم سومی با عنوان
«دانشبر» ( )Knowledge intensiveنیز به مفاهیم گذشته
اضافه شــد که به برترییافتن نقش دانش در تولید اقتصادی
اشاره دارد.
دانش یا در ســرمایه منعکس میشــود مانند الیسنسها و
گواهیهایی که گرفته میشود و یا در کار متجلی میشود مانند
نیروی کاری که دارای مهارتهای مختلف و یا ارتباط عمومی
و روابط اجتماعی قوی است .اســاس اقتصاد دانش ،نوآوری و
خالقیت اســت و همانطور که مقوله مصرف متنوع شده ،در
این نوع اقتصاد ،تولید نیز منعطف و متنوع اســت .بنابراین در
اقتصاد دانشبنیان به جای دو عامل کار و ســرمایه ،سه عامل
کار ،سرمایه و دانش تاثیرگذار است و در نتیجه تضاد سنتی و
قدیمی کار و ســرمایه که مربوط به دوران اقتصاد صنعتی بود
از بین میرود.
شکل جدید مناسبات کار ،طبیعتا مدیریت جدیدی
را نیز به وجود میآورد .این اشکال جدید ،بهرهوری
بیشتری دارد و به نظر میرسد کمک بیشتر به خود
سرمایهداری است و میتواند ارزش اضافی بیشتری
خلق کند .از سوی دیگر به دلیل انعطافپذیری بیشتر
کار در این نوع اقتصاد ،ممکن است نرخ استثمار نیروی
کار بیشتر شود .فکر نمیکنید بهرغم اینکه شرایط کار
در اقتصاد دانشبنیان سادهتر شده اما سازوکار منطق
سرمایهداری و بهرهکشــی از نیروی کار همچنان به
قوت خود باقی است؟

به نکته خوبی اشاره کردید چون این از جمله مسائلی است که
در گفتوگو با به ویژه جوانان به آن اشاره میشود .وقتی شیوه
تولید از فئودالیسم به ســرمایهداری تغییر کرد ،نرخ استثمار
افزایش یافت .هرچه اتوماســیون افزایش یافت ،نرخ استثمار
بیشتر شد .اما آیا به دلیل باالرفتن نرخ استثمار ،باید اتوماسیون
را نفی کرد؟ به نظرم با تاکید بر نرخ استثمار نمیتوان یک شیوه
تولید و تغییر در مناسبات را نفی کرد.
درست است که با افزایش اتوماسیون ،نرخ استثمار
افزایش یافت اما باال رفتن نرخ استثمار ویژگی ذاتی،
درونی و اجتنابناپذیر اتوماسیون نیست بلکه این
نظام اقتصاد -اجتماعی حاکم بر آن است که تعیین
میکند این تحول موجب آزادی انسان شود یا استثمار
بیشتر.

آنچه مورد تایید اســت تغییر دورانی در مناسبات کار است.
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