هر سطح از اتوماسیون یک درجه آزادی بشر را باال میبرد اما
سازمان کار نیز باید تغییر کند .صنعتیشدن نرخ استثمار را باال
برد و حامل صنعتیشــدن نه سوسیالیسم ،بلکه سرمایهداری
بود اما آیا به این دلیل باید صنعتیشــدن را کنار گذاشــت؟
اقتصاد دانشبنیــان نیز همینگونه اســت .عامل و حامل آن
ســرمایهداری اســت و نمیتوان به این تعبیر آن را نفی کرد؛
چراکه سرمایهداری به دلیل ضرورت منطق درونی خود نیازمند
انقالب پیاپی در تولید است .شرط بقای سرمایهداری این نوع
تحوالت درونی در سازمان تولید است و اگر این نوع تغییرات و
انقالبهای دورانی در آن صورت نگیرد از لحاظ منطق درونی
خودش و بدون فشار و مقاومت خارجی فرو میپاشد.
اقتصاد دانشبنیان یک درجــه از «ازخودبیگانگی» را کاهش
میدهد چون نیروی کار دیگر مجبور نیســت در آن فضاهای
کاری محدود و منظم مدل فوردیستی حضور دائم داشته باشد.
بنابراین ،سازمان کار و ســازمان تولید تغییر کرده و سازمان
جهانی کار نیز به همین موضوعات اشــاره میکند .این تحول
را نباید به صورت یکبعــدی ،اقتصادگرایانه و یا با مالحظات
سیاســی و ایدئولوژیک تحلیل کرد بلکه اقتصاد دانشبنیان
و الزامات آن بایــد در راس یک برنامه پژوهشــی جدید قرار
بگیرد و در مورد آن بحث شــود؛ اینکه چه تحولی در سازمان
کار در سطح جهانی صورت گرفته و کشور ما در این گسترده
چه جایگاهی دارد و چگونه میتواند در این تحول بنیادی در
سازمان تولید نقش خود را ایفا کند.
به ســه مقوله تولیــد ســرمایهبنیان ،کاربنیان و
دانشبنیان اشاره کردید .آیا دانش را میتوان اساسا
جدا از سرمایه و کار دانست؟ دانش مجموعهای از کار
فکری و جسمی بشر اســت که برای تحقق نیازمند
سرمایهگذاری نیز است .آیا این مقوالت را میتوان
تفکیکپذیر دانست؟

داراییهای فکری که به آنها داراییهای نامشــهود نیز گفته
میشود در بورس اوراق بهادار کشورهای غربی بهطور میانگین
 40درصد از ارزش سهام را شامل میشوند .این نوع داراییها،
داراییهای فیزیکی نیســتند .اما در ایران داراییهای فکری
در عرصه کار و قانون ثبت به رســمیت شــناخته نمیشوند.
ماده یک قانون ثبت اختراعات در ایــران میگوید این قانون
مشــمول فرمولهای ریاضی و روشهای نویــن در مدیریت
نمیشــود .برای مثال ،خانم «مریم میرزاخانی» نمیتوانست
فرمول ریاضیای را که کشــف کرده بود ،در ایران ثبت کند.
در حالی که در کشــورهای دیگر این نوع کشفیات به عنوان
داراییهای فکری نهتنها ثبت بلکه از آنها مالیات هم گرفته
میشود یا یک برند تجاری را میتوان به عنوان یک دارایی در
یک بانک ســرمایهگذاری و بابت آن ماهیانه مبلغی را دریافت
کرد .اگر دانش را به سه نوع دانش حصولی (اکتسابی) ،حضوری
(ضمن کار) و کدبندیشده (ثبتشده) تقسیم کنیم ،اقتصاد
دانشبنیان شکلی از دانش کدبندیشده یا آن نوع دانشی است
که به صورت یک دارایی ثبت میشــود .دانشی قابل ردوبدل
کردن اســت که ثبت شــود اما در ایران تنها دارایی فکری و
نامشهود که میتواند ثبت شود ،حق انشعاب آب و برق است .با
وجود این ،ایران در منطقه خاورمیانه از جمله کشورهایی است
که میتواند وارد این حوزه از اقتصاد شــود و از پتانسیلهای
خود استفاده کند.
در اقتصاد دانشبنیان از لحاظ کاربردی و عملی چه

تغییراتی رخ میدهد که آن را از اقتصادهای پیش از
خود متمایز میکند؟

در این زمینه الزم است به مسائلی مختلفی از وجوه گوناگون
توجه شــود .برای مثال در اقتصاد دانشبنیان محل کار دچار
تحول میشود .در کارخانههای بزرگ و وسیع مدل فوردیستی
امکان نــوآوری نیروی کار وجود نداشــت امــا در فضای کار
شرکتهای دانشبنیان به دلیل تعامل و رابطه نیروی کار در
یک فضای صمیمی با سلســلهمراتب افقی این امر امکانپذیر
است .به طور مثال در این نوع شرکتها ،پاگردها و ورودیهای
شــرکت به گونهای بزرگ ساخته میشــود که نیروهای کار
بتوانند با یکدیگر صحبت و دیگران نیــز بتوانند از کنار آنها
به راحتی عبور کنند .این تصویر را مقایســه کنید با تصویری
از فیلم «عصرجدید» ساخته «چارلی چاپلین» که در آن یک
کارخانه بزرگ مدل فوردیستی را نشان میدهد که کارگران
از طریق یک ورودی باریک و با تابخــوردن دور یک میله به
محل کار میروند.
به همین تعبیر در سیستم اقتصاد دانشبنیان ،سازماندهی شهر
نیز دچار تغییر میشود و الزم است شهر به گونهای طراحی شود
که متناســب با این نوع اقتصاد باشد .پیشتر ما با یک شهرک
صنعتی و یک شهرک علم و فناوری در کنار آن روبهرو بودیم
اما اکنون کل شهر باید بر اساس اقتصاد دانشبنیان بازآفرینی
شــود و بدون این امر ،اقتصاد دانشبنیان امکانپذیر نیست.
همانگونه که در گذر از اقتصاد فئودالی با آن بازار ســنتی و
کوچههای تنگ و باریک به اقتصاد صنعتی و مدرن ،سازمان کار
و شهر تغییر کرد در شرایط فعلی نیز همه چیز باید متناسب با
نیازهای جدید بازآفرینی شود .ما برای رسیدن به رشد اقتصاد
پایدار نیازمند این تغییــرات و الزامات اقتصــاد دانشبنیان
هستیم در حالی که در امر سیاستگذاری متاسفانه هنوز درگیر
دوگانه بازار -برنامه هســتیم و به چیزی بیرون از این دوگانه
فکر نمیکنیم.

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

الکس کالینیکوس در قســمت پایانی کتاب خود با
عنوان «نقد پستمدرنیسم» ،کسانی را نقد میکند
که بر مفهوم اقتصاد پساصنعتی تاکید دارند .به باور
کالینیکوس ،تحلیل این عده عموما تحلیلهای اروپا
و آمریکامحور اســت و به این مساله دقت نمیکنند
که پس از فرایند جهانیســازی ،کشورهای مرکز
سرمایهداری تولیدات صنعتی خود را به کشورهای
جنوب صادر کردند تا بتواننــد از نیروی کار و مواد
اولیه ارزان موجود در این کشــورها و همچنین در
سایه قوانین سهلانگارانه محیطزیست ارزش اضافی
بیشتری کسب کنند .از این رو ،کشورهای صنعتی
محل انباشــت فعالیتهای دانشبنیان و افزایش
ســهم بخش خدمات در اقتصاد شــدند .به عبارت
دیگر ،همچنان که دره سیلیکونولی در آمریکا مرکز
ابتکارات و نوآوریهای فنی است ،عینیتیافتن این
نوآوری و کسب ارزش اضافی اقتصادی از آن در گرو
کارگاههای عرقریزی در کشورهای پیرامونی است.
در این زمینه میتوان به گزارشهای متعدد رسانهها
در مورد وضعیت نامناسب کار در کارخانههای شرکت
اپل در هند و چین اشاره کرد .به رغم اینکه همگان این
شرکت را به عنوان قطب نوآوری و اقتصاد دانشبنیان
میشناسند اما همزمان نرخ اســتثمار کارگران آن
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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