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اقتصاد دانس به مثابه تحول
دورانی

تحول در فناوری تولید ،سازمان
تولید و فضای تولید به تحول
دورانی منجر میشود و به
صرف نقدهای موجود نمیتوان
تحوالت دورانی را کتمان کرد.
حتی نظریات انتقادی توسعه
در تحلیل مسائل جهانی مدام
در حال خودانتقادی و بازنگری
در نظریات خود هستند
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قابل توجه است .همین وضعیت در مورد کارخانههای
تولید پوشاک معروفترین برندهای جهانی در هند و
بنگالدش نیز وجود دارد .اگر بخواهیم از موضوعات
نظری فاصله بگیریم و پای بر زمین واقعی مناسبات
کار در جهان بگذاریم ،اقتصاد دانشبنیان چه تاثیری
روی زندگی و معیشت کارگر جهان سومی گذاشته که
امروز همچنان در یک واحد صنعتی همچنان بزرگ و
با الزامات سیستم فوردیستی کار میکند؟

وقتی بــه مقوله تحــوالت دورانی مواجه میشــویم نباید در
ابتدا نکات منفی آن دیده شــود .این نوع تحــوالت همواره از
کشورهای مرکزی آغاز میشــود و ما با ناهمزمانی پدیدههای
همزمان روبهرو هســتیم؛ چراکه توســعه نامتوازن ذات نظام
سرمایهداری اســت .رابطه نامتوازن مخرب اســت اما اینکه
چگونه میتوان بدیل بهتــری برای آن طراحی کرد ،ســاده
نیست .بدیل انســانیتر از درون نظام کنونی خارج میشود،
اما ما با نوع جدیدی از سرمایهداری روبهرو هستیم .زمانی در
دوره امپریالیسم قدیم ،مزیت سرمایهداری در این بود که تولید
انبوه را در انحصار خودش داشته باشد و کاالهای سریشده را
به کشــورهای پیرامون صادر کند .آن نوع سرمایهداری حتی
اجازه نمیداد یک کارخانه ذوبآهن در کشورهای جهان سوم
تاسیس شود .همچنان که رابطه کار و سرمایه از رابطه زمیندار
و رعیت پیشروتر بود ،ما با تفوق اقتصاد دانش نیز شاهد روابط
پیشروتری هستیم.
تحول در فناوری تولید ،سازمان تولید و فضای تولید به تحول
دورانی منجر میشــود و به صرف نقدهــای موجود نمیتوان
تحوالت دورانی را کتمان کرد .حتی نظریات انتقادی توسعه
در تحلیل مسائل جهانی مدام در حال خودانتقادی و بازنگری
در نظریات خود هستند .برای مثال ،نظریه وابستگی وقتی در
مورد دهه  60میالدی بحث میکند میگوید ما شاهد توسعه
توسعهنیافتگی در برزیل هستیم اما در دهه  70قائل به توسعه
وابسته و توسعه پیوسته است« .سمیرامین» در ابتدا به توسعه
توسعهنیافتگی باور داشت اما بعدها این باور خود را کنار نهاد و
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

به امپریالیسم کهنه و امپریالیسم نو باورمند شد .طبیعی است
که هر کاری نظام سرمایهداری انجام میدهد برای سود بیشتر و
دوام این نظام است اما ما به ثنویت مانوی معتقد نیستیم .یعنی
به این موضوع باور نداریم که بایــد الزاما با هر تحولی در نظام
سرمایهداری مخالف باشیم.
از چه تجربههای موفقی در کشورهای دیگر در زمینه
اجرای اقتصاد دانشبنیان میتــوان یاد کرد و چه
درسی میتوان از آنها گرفت؟

کشور چین یکی از موفقترین کشــورها در این زمینه است.
با مطرحشــدن بحث اقتصاد دانشبنیان ،چین مناطق آزاد را
تشــکیل داد برای اینکه کل اقتصاد را نمیتوان بدون برنامه
تغییر داد .این کشور سرمایههایی را که میخواست الیسنس
آنها را خریداری کند جــذب این مناطق کــرد .نیروی کار
مناسب اقتصاد دانش را تربیت و یک سیستم آمایش سرزمین
طراحی کرد که به هر منطقه آزاد ،سه استان وابسته است .من
در برنامهریزی منطقه آزاد بندرانزلی این الگو را طراحی کردم
اما سیاستگذاران دولت قبلی آن را تایید نکردند چون معتقد
بودند هدفشــان از منطقه آزاد رونق تولید نیست بلکه قصد
رونق گردشــگری را دارند .چین به جای اینکه اول به رقابت
بخش بــازار بپردازد ،بــه رقابت بخش عمومــی و رقابت بین
کمونهای خود پرداخت .ویتنام نیز از جمله نمونههای دیگر
است که میتوان به آن اشاره کرد.
تحوالت رخداده در دوره اقتصاد دانشبنیان همانند رویارویی
صنعت کارخانهای بــا صنعت دســتی در دوران ابتدای عصر
صنعتیشدن است .زمانی که صنایع کارخانهای رشد میکرد
عدهای برای دفاع از صنایعدستی گذشته ،ابزارها و ماشینهای
کارخانه را خراب میکردند .آیا باید همانند آنها برخورد کرد تا
صنایع گذشته باقی بمانند؟ سازمان جهانی کار در این مورد چه
میگوید؟  40درصد از نیروی کار آمریکا در حال از دستدادن
کار خود هســتند .در مالزی این میزان به  50درصد میرسد.
شهر دیترویت زمانی مرکز کارخانههای فورد بود اما االن مرکز
اجتماع بیکارانی است که عموما طرفداران ترامپ هستند.
بنابراین این تحول در خود آمریکا هم ایجاد شــده یعنی هم

