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طرح مسئله
داری امروز واجد دو نکتهی نهفته است:
اقتصادی سرمايه
»مالکيت خصوصی بر وسائل توليد« در نظام
ِ
ِ
ت اين وسائل حاصل میشود؛ منهای همهی مخارجی که
 .1حق اختيار و تصرف بر بازده خالصی که با استفاده و کاربس ِ
برای مواد خام ،مزدها ،مالياتها و غيره ﻻزم است) .همانکه مارکس حق غاصبانهی تصرف و اختيار سرمايهداران بر
»ارزش اضافی« مینامد(.
عمومی حاکم بر جامعه ،بهويژه قوانينی که بهاصطﻼح
 .2حق تسلط و اِعما ِل اقتدار بر فرآين ِد توليد ،که حقوق رسمی و
ِ
ين خدمات اجتماعی ناميدهمیشوند ،آن را محدود میکند.
قانون تأم ِ
ت خصوصی بر وسائل توليد« و
در مقاب ِل آن مالکيت و ايندو حق ،جنبش کارگری از طريق مطالبهی »لغو مالکي ِ
سازی وسائل توليد« خواستار دو چيز است:
»اجتماعی
ِ
 .1حق کارگر نسبت به بازد ِه کار؛
ت جايگاهی که کار برای ]فرآيند[ توليد
شدن کارگر در تسلط و اِعما ِل اقتدار بر فرآين ِد توليد ،متناظر با اهمي ِ
 .2سهيم ِ
دارد.
 .Iسهيمشدن در بازده
اينک بپردازيم به شکلهای گوناگونی که امروزه برای اجتماعیسازی پيشنهاد میشوند؛ آنهم نخست از اين زاويه که:
بازد ِه توليد چطور بايد تقسيم شود؟ به اين پرسش ،پاسخهای زير وجود دارد:
سازی وسائل توليد ،از منظر کارگر توليدکننده:
اجتماعی
ِ
داران خصوصی منتقل میشود به (1 :دولت؛ يا (2
الف( يا غيرمستقيم است] ،يعنی[ مالکيت وسائل توليد از سرمايه
ِ
کارگر مزدی باقی میماند.
کارگر
مﺠتمﻊهای محلی ]کمونها[ ،يا  (3تعاونی مصرف .در هر سه حالت،
ْ
ِ
ب( يا ،مستقيم است] ،يعنی[ همهی وسائل توليد کارگاه يا ک ِل واحدهای يک شاخهی توليدی منتقل میشوند به کسانی که
تصرف
ق
ِ
ق برخورداری از بازده ]توليد[ میگيرد .البته نه ح ِ
در توليد شرکت دارند .در اين حالت ،جای مزد را ح ِ
اندکاران يک کارگا ِه منفرد )يا يک شاخهی توليد( تعلق میگيرد ،فقط سهمی از
کامل« بازد ِه ک ِل توليد؛ آنچه به دست
» ِ
ِ
ً
ارزش زمين و
کار انﺠامشدهی[ آنها متناظر است .مسلما هرچه نسبت
ِ
محصول است که با بازد ِه کاری ]يا مقدار ِ
اندرکاران يک بنگا ِه منفرد
تأسيسات بنگاه به تعداد کارگران بزرگتر باشد ،اين سهم کوچکتر است .برای اينکه دست
ِ
ب گرو ِه
)يا شاخهی توليد( دوباره خودشان به سرمايه
سهم باقيمانده از ک ِل محصول نصي ِ
داران خصوصی تبديل نشوندِ ،
ِ
کنندگان ]جامعه[ تعلق میگيرد .به سخن
توليدکنندگان همين بنگاه نمیشود ،بلکه به کل توليدکنندگان و مصرف
خاصی از
ِ
ِ
سازی مستقيم ،زمين و تأسيسات تنها بهصورت عاريه و امانت دراختيار توليدکنندگان
ت اجتماعی
ديگر :حتی در حال ِ
ِ
مشترک ک ِل توليد و ک ِل مصرف باقی میمانند ،يعنی نه به اين
بنگا ِه منفرد )يا شاخهی توليد( قرارمیگيرد و آنها شالودهی
ِ
يا آن گروه خاص ،بلکه به کل مﺠتمﻊ انسانیای که دربرگيرندهی همهی اين گروههای خاص است ،تعلق خواهد داشت .
به اين ترتيب ،نتيﺠهی همهی اين شکلهای اجتماعیسازی ،چه مستقيم ،چه غيرمستقيم ،سرآخر اين استکه :جای
مبارزهی طبقاتی بين »سرمايه« و »کار« را ،تقابل و تضاد بين توليدکنندگان در يک بنگاه )يا شاخهی توليد( معين از
يکسو و کل بقيهی توليدکنندگان و مصرفکنندگان ]جامعه[ از سوی ديگر ،میگيرد .فرق قضيه در مقايسه با حالت
ت »الف« و »ب« ،سرمايهدار خصوصی حذف شدهاست ،يعنی کسیکه خود را
پيشين فقط اين است که در هردو حال ِ
الف( نمايندهی منافﻊ مصرفکنندگان در مقابل کارگران ،و
مقام توليدکننده ،در مقابل مصرفکنندگان
ب( نمايندهی منافﻊ کارگران در ِ
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کارگران توليدکنندهی سهيم در توليد و تکهای از سهم ک ِل
معرفی میکرد ،حال آنکه در حقيقت با بريدن تکهای از سهم
ِ
مصرفکنندگان ،بدون انﺠام هيچ کاری ،درآمدی به جيب میزد .با حذف اين حلقهی زائد ،اينک تقابل طبيعی و
اجتنابناپذير منافﻊ توليدکنندگان و مصرفکنندگان ،بين کارگران و متلذذشوندگان ،تازه برای نخستينبار آشکار میشود.
سازی غيرمستقيم ،صادق است .زيرا،
ديگر اجتماعی
سازی مستقيم و هم همهی شکلهای
اين وضﻊ هم در مورد اجتماعی
ِ
ِ
ِ
سازی مستقيم( را بايد
ظاهری بين اين دو سؤال که :چه سهمی از محصو ِل ک ِل بنگاه )در حالت اجتماعی
ت
با همهی تفاو ِ
ِ
ِ
سازی غيرمستقيم( سطح
ت اجتماعی
به دولت ،کمون يا ارگانهای ديگر ]نمايندهی[ تماميت جامعه واگذار کرد؛ يا )درحال ِ
ِ
مزدها در يک بنگا ِه توليدی دولتی ،يا تعاونی چقدر بايد باشد ،دراساس و در حقيقت ،قضيه در هر دو حالت و هميشه
عبارت است از پيداکردن راهحلی برای اين معضل که :چه سهمی از ک ِل محصول بايد به توليدکننده برسد و چه سهمی به
تماميت ]جامعه[ تعلق بگيرد؟ اين سهمبندیها را بههيچوجه نمیتوان از طريق محاسبه تثبيت کرد .چه در اجتماعیسازی
سازی مستقيم ،اين
داری تعاونی و چه در اجتماعی
داری مﺠتمﻊهای محلی يا سرمايه
داری دولتی ،سرمايه
بهشکل سرمايه
ِ
ِ
ِ
ِ
کنش جمعیشان حق و حقوق خود را نسبت به سهم کاملشان از
وظيفه بر
دوش خو ِد کارگران باقی میماند که با ِ
ِ
ماحص ِل کار خويش تا سرح ِد امکان تأمين کنند.
تقسيم ماﺣﺼ ِﻞ توليد مربوط میشود ،دراساس علیالسويه است که
بنابراين ،با عزيمت از موضﻊ کارگری ،تا آنﺠا که به ِ
سهم
سازی وسائل توليد به اين يا آن شکل صورت گرفتهباشد .اينکه در يک بنگا ِه
اجتماعی
تعاونی توليدی ،بعد از کسر ِ
ِ
ِ
قاب ِل مﻼحظهای از توليد و تحوي ِل آن بهصورت عوارض به تماميت ]جامعه[ ،باقيماندهاش بهعنوان سود بين افرا ِد سهيم
ت
در بنگاه تقسيم شود ،يا اينکه در يک بنگا ِه صددرصد دولتی ،به کارگران مزد باﻻتری پرداخت شود ،فقط يک تفاو ِ
توليدی کامﻼً دولتی )همانطور که تاکنون در برخی از بنگاههای توليد
فنی است .در حالتی استثنايی که در يک بنگا ِه
ِ
سرمايهداری مرسوم بودهاست( بخشی از سو ِد حاصلشده در بنگاه در قالب »سهيمشدن در سود« به مثابهی مقداری ثابت
ت فنی هم ناپديد میشود .تا آنﺠا که بهتقسيم ماحص ِل توليد
و مازاد بر مزد به
کارگران آن بنگاه پرداخت شود ،اين تفاو ِ
ِ
ً
سازی مستقيم و غيرمستقيم کامﻼ برهم منطبق میشوند ]و ديگر تفاوتی نخواهند داشت[.
مربوط است ،اجتماعی
ِ
)دمکراسی صنعتی(
 .IIمشارکت در مديريت
ِ
گوناگون اجتماعیسازی را از اين زاويه بنگريم که :تسلط و اِعما ِل قدرت بر فرآيند توليد را
اينک ،اگر ما شکلهای
ِ
توليدی دولتی و نيز در بنگاههايی
چگونه تقسيم میکنند ،آنگاه بهنتايج کمابيش ديگری میرسيم .تا امروز ،در بنگاههای
ِ
که از سوی نهادهای محلی و منطقهای ]کمونها[ اداره میشوند و واحدهای توليدیای که تحت کنترل تعاونیهای
داران خصوصی ــ
توليدی متعلق به سرمايه
مصرف هستند ،اغلب دقيقا ً چنين بودهاست که ــ درست مانند بنگاههای
ِ
ِ
کارگران از مشارکت در امر تسلط و ادارهی فرآيند توليد اساسا ً محروم و برکنار بودهاند .در هيچکدام از تصميمات يا
موازينی که ناظر بر ادارهی بنگاههای صنعتی است ،کارگران نفوذ و تأثيری مستقيم يا بیواسطه نداشتهاند:
 .1نه در تعيين اين امر شريک بودهاند که چه چيز بايد توليد شود ،يعنی چه کاﻻيی يا خدماتی بايد در اختيار
مصرفکنندگان قراربگيرد،
 .2نه در تصميمگيری دربارهی نوع و شيوهای که توليد صورتمیگيرد ،سهيم بودهاند ،يعنی در گزينش مواد و روند کار
و کارورزهای انسانی،
ت شرايطی که تحت آنها کارورزهای انسانی بايد بهکار گرفتهشوند) .درجه حرارت
 .3و سرانﺠام ،نه در تعيينوتثبي ِ
محيط کار ،فضای آن ،موازين و ملزومات بهداشتی ،شدت و مدت کار ،مزدها و بسياری امور ديگر(.
ت اين
برعکس ،چه در مورد مالکان خصوصی و چه در خصوص مالکان
همگانی وسائل توليد ،وظيفهی تعيين و تثبي ِ
ِ
حاکم بﻼمنازع بر کل روند توليد بودهاند .تاکنون ،تنها بهنحوی
امور را گماردگان و نمايندگان مالک بر عهده داشته و
ِ
کارگری واقعی ،يعنی از طريق اِعمال و اجرای موازين
غيرمستقيم و تنها از مﺠرای مبارزهی سياسی و مبارزهی
ِ
قانونی و قراردادهای جمعی کار ،کارگران موفق شدهاند بر محتوای شرايط کار )باﻻ ،مورد سوم( و ،شايد ،بر گزينش
روندهای کار نيز )باﻻ ،مورد دوم( ،تأثيری بگذارند ،آنهم تا زمانی و تا جايی که امکان اِعما ِل نظر بر شرايط کار را
داشتهاند .کارگر ،بيرون از چارچوب و فضای بنگاه توليدی ،بهعنوان شهروند و بهعنوان عضو سنديکا ،جايگاهی
کمابيش همتراز و با حقوق برابر با نمايندهی کارفرما داشت؛ اما در بنگاه توليدی ،کارفرما ارباب بود و کارگر برده؛
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حتی در بنگاههای توليدیای که بهلحاظ اجتماعی از عالیترين حقوق کار برخوردار بودند ،کارگر در بهترين حالت فقط
اين حق را داشت که بههنگام برکنارشدن )برکناری از کار يا اخراج از بنگاه( ،اگر درخواست میکرد ،کارفرما موظف
بود ،يک بار به حرفها و دﻻيل کارگر »گوش بدهد«.
سازی مستقيم ،هرکس که در بنگاه توليدی کار میکند ،بیاماواگر آقا و ارباب است و در
درعوض ،در حالت اجتماعی
ِ
ادارهی بنگاه شريک میشود .او ديگر بردهی کار نيست ،و در يک همکاری تعاونی در سلطه و حاکميت بر کل توليد
سهيم است.
سازی مستقيم بر همهی شکلهای
به اين ترتيب بهنظر میرسد که از اين زاويه و از موضﻊ جنبش کارگری ،اجتماعی
ِ
مدرن اروپای
سنديکاليسم«
سازی غيرمستقيم بهنحو تعيينکنندهای برتری دارد) .درخشندگی عظيم ايدهی »
اجتماعی
ِ
ِ
ِ
ت کارگران راهآهن!«؛ و اين،
ت معدنچيان!«» ،راهآهن ،بهدس ِ
غربی هم بر همين اساس استوار است» :معدنها ،بهدس ِ
نخستين و آشکارترين چيزی است که هر کارگر سادهی کارخانه که بتواند چشمهايش را باز کند و ببيند ،بايد حتما ً و قطعا ً
خواستارش باشد!( .با اينوجود ،اين برتری فقط مادامی صادق است که بنگاههای توليدیای که بهطور غيرمستقيم
دهی بنگاه توليدی ،که از سوی سرمايهداری طراحی شدهاست ،مقيد باقی
اجتماعی شدهاند بهشکل
ِ
غيردمکراتيک سازمان ِ
توليدی
بمانند .اما ضرورتی وجود ندارد که اين بنگاهها ،بنا به ماهيتشان در چنين انقيادی باقی بمانند .حتی بنگاههای
ِ
کردن کارگران در سود کارخانه« را
سرمايهدارانه نيز ،پيشتر از اين و در دوران قبل از انقﻼب ،اغلب اصل »سهيم
ِ
امدادی  1916و از زمان انقﻼب ،تحوﻻت تازهای بهنحوی توقفناپذير
ت
زمان
پذيرفتهبودند .ديدهايم که در
قانون خدما ِ
ِ
ِ
ِ
به پيش میتازند که براساس آنها ،همهی افرا ِد سهيم و فعال در بنگاه توليدی ،در بنگاههايی که پيشتر فقط مديريتی
سرمايهدارانه داشتند ،قويا ً در ادارهی شمار بزرگی از بنگاههای توليدی مداخله و مشارکت میکنند و اين مداخله و
مشارکت بهصورت مقاومتناپذيری به اين بنگاهها تحميل میشود .اين پيشرفت در سازماندهی در شمار بسيار بيشتری
از بنگاههای توليدیای که ديگر در دست سرمايهداران نيستند ،بلکه بنگاههای اجتماعیشده ،يعنی دولتی ،متعلق به
مﺠتمﻊ محلی و منطقهای يا تعاونیهای مصرف محسوب میشوند ،ساریوجاری است .تأثير تعيينکننده در وضﻊ و
تعيين نحوه و شيوهای که توليد بايد صورت بگيرد )باﻻ ،نکتهی
تثبيت شرايط کار )باﻻ ،نکتهی سوم( ،ايفای نقش در
ِ
دوم( و دستکم رأی مشورتی در تصميمگيری در اينباره که چه نوع و چه مقدار محصو ِل مصرفی میتواند يا بايد در
ی دولتی ،منطقهای
يک بنگاه توليدی توليد شود )باﻻ ،نکتهی اول( ،همهی اينها را کارگران میتوانند در بنگاههای توليد ِ
مطيﻊ ترحم يا خشم کارگران
کنندگان يک جامعه ،تابﻊ و
ت مصرف
يا تعاونی نيز داشتهباشند .اما ،اگر قرار است تمامي ِ
ِ
ِ
سازی
يک بنگاه توليد منفرد )يا يک شاخهی توليد منفرد( نشوند ،حاکميتی فراگيرتر از اين ،حتی در حالت اجتماعی
ِ
مستقيم )يا سنديکايیکردن( ،نبايد به کارگران آن بنگاه منفرد يا شاخهی توليد واگذار شود .حتی يک کارخانهی منفرد و
مستقل ،يا اتحاديهی توليدکنندگان در سطح ملی ،که اين کارخانه به آن تعلق دارد ،مﺠاز نيست بدون هيچ محدوديت و
قيدوشرطی تعيين کند چه چيز و چه مقدار از آن چيز بايد در اين شاخه از صنعت توليد شود )باﻻ ،نکتهی اول( .در اتخاذ
مردم توليدکننده و مصرفکننده بايد نقش تعيينکننده داشتهباشند .بنابراين در اينﺠا
ت
تصميم دربارهی اين پرسش ،تمامي ِ
ِ
ت بنگاه توليدی را
نيز از راههای گوناگون به نتيﺠهی واحدی میرسيم :آيا بايد قلمرو قدرت
کارگران مزدبگير بیقدر ِ
ِ
توليدی مستقل را محدود کنيم؟ اينکه در نهايت قلمرو
گسترش دهيم يا بايد قلمرو قدرت کارگران حاکم بر بنگاههای
ِ
قدرت و اختيار کارگران توليدکننده در فرآيند توليد چه اندازه خواهدبود ،هرگز بستگی به يک دستگاه مفهومی و نظری
ندارد ،بلکه متکی است بر نيرو و توانی که خو ِد کارگران با اتکای به آن ،تحقق حقشان را نسبت به مشارکت در
حاکميت بر فرآيند توليد تأمين میکنند .البته در اينﺠا نيز ،هنگامی که در مناقشه بر سر تسلط بر توليد ،سرمايهدار بيکاره
شدن اين
و صرفا ً حاکم بر توليد حذف شدهاست ،گامی بزرگ به پيش برداشته شدهاست .اما در اينﺠا ،ازميان برداشته ِ
ميانی زائد ،تقابل و تضاد واقعی بين منافﻊ را بيش از پيش آشکار کردهاست .اينﺠا ،نه کارگران رودرروی
حلقهی
ِ
کارفرمايان ،بلکه کل مﺠتمﻊ توليدکنندگان رودرروی کل مﺠتمﻊ مصرفکنندگان ايستاده است.
نتايج
بنابراين به اين نتيﺠه میرسيم که از موضﻊ کارگری ،حتی در عطف به تقسيم حق حاکميت بر فرآيند توليد ،شکلهای
مستقيم و غيرمستقيم اجتماعیسازی بر يکديگر ترجيحی شايسته ندارند .در نتيﺠه ،بايد هردو راه در کنار يکديگر پيموده
شوند .در بنگاههای توليدی ،بههر اندازه هم که اجتماعی شدهباشند ،بايد هميشه خواستار شرايطی بود که در آن ،کارگران
در کنار مزد و مقدار و سهم معينی از سود ،همواره بهميزان معين و متناسبی در ادارهی بنگاههای توليدی مداخله و
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مشارکتی قطعی و تضمينشده داشتهباشند .از موضﻊ جنبش کارگری ،سهيمشدن در سود بدون مشارکت و مداخله در
مديريت تنها توهمی بیهوده است؛ کارگری که در مديريت مشارکت و مداخله ندارد ،دربرابر شيوهای از محاسبهی سود
که او از شالودهها و مبناهايش آگاه نيست ،موجودی است بیدفاع .حدی مکفی از مداخله و مشارکت در مديريت توليد و
حاکميت بر آن ،بردگان مزد را به شهروند کارگر ،با کاملترين حقوق شهروندی مﺠهز میکند ،و در اينﺠا فرقی نمیکند
که هر کارگر سهمش از ماحص ِل توليد را کامﻼً يا بعضا ً در شکل مزد ساعات يا هفتههای کار بگيرد .مسئلهی اصلی اين
نيست که او ماحص ِل کارش را تحت چه نامی دريافت میکند ،بلکه اين است که او اين ماحصل را بهطور واقعی و
بهطور کامﻞ بگيرد .برای تحقق و تأمين اين شرايط ،بايد هم بهطور غيرمستقيم و از طريق مبارزهی سياسی و سنديکايی
و هم بهطور مستقيم و از طريق شرکت مشورتی و تصميمگيرنده )»شورای کارخانه«» ،مﺠمﻊ عمومی«( در ادارهی
بنگاه توليدی بهطور اعم ،و در سامانبخشيدن به شرايط کار ،بهطور اخص ،در تﻼش بود.
بنابراين ،هرنوعی از اجتماعیسازی ]توليد و بازتوليد اجتماعی[ که بخواهد منافﻊ طبقهی مولد ،طبقهی کارگر ،را تأمين
کند ،هر شکل و شمايلی که داشتهباشد ،بايد اين خواسته را متحقق کند :شرکت و مداخلهی کارگران در مديريت بنگا ِه
تعيين نوع و
شدن کارگران در امر
ِ
توليدی ،همانا چون ادارهی امور کارگری بهدست کارگران ،و فراتر از آن ،سهيم ِ
شيوهای که از طريق آن ،سفارش کليت جامعه به بنگاه توليدی برای تولي ِد آن محصول ،بايد صورت پذيرد.
مﺠتمعی کارگری که رتق و فتق امورش به دست خودش است ،از طريق چنين شيوهی درستی از تقسيم قدرت ،میتواند
دربارهی مسائل مهمی تصميمگيری کند که تاکنون ﻻينحل ماندهاند ،زيرا چنين مسائلی از سوی هيچ مرجﻊ ديگری
بهنحوی رضايتآميز قابل حل نيستند .مهمتر از همه ،منظورم اين پرسش است که کل افراد فعال سهيم در بنگاه توليدی
)مدير ،کارمند ،کارگر( ،کل ماحصل توليد را که بهعنوان نتيﺠهی کار مشترکشان در اختيار آنها قرار دارد ،براساس
چه معيار و سنﺠهای میخواهند بين گروههای گوناگون تقسيم کنند؟ براساس چه قاعدهی بنيادينی میخواهند استلزام اصل
يکسان همگان از امتيازات کار اشتراکی
نامشروطبودگی ]قاعدهی تﺠربی/استقرايی جان استوارت ميل[ در »سهمبری
ِ
جمعی« را جامهی عمل بپوشانند؟ اينﺠا نيز ،دوباره آن اصل آشنا و پذيرفتهی خاص و عام ،غايب است .همانا ،شيوهی
بنيادين برابری ساده ،قاعدهی »مزد برابر برای کار برابر« ،و آری حتی فراتر از آن ،قاعدهای که
تقسيم عادﻻنه .اصل
ِ
خواستار در نظرگرفتن تماير نيازهاست )يکی مﺠرد است ،ديگری پدر خانوار است!( ،میتوانند بهکار آيند .اينکه
ِ
امروز کداميک از اين قاعدهها يا چه ترکيبی از قاعدههای متعدد بايد بهکار بسته شوند ،پرسشی است که در بهترين حالت
کسانی میتوانند به آن پاسخ بدهند و در بارهاش تصميم بگيرند که آگاهی و منش و وجدان حقوقیشان با اين پاسخها و
تصميمات ارضاء میشود .در اين راه ،منفعت خودشان در حفظ و استمرار بنگاه توليدیشان ،از يکسو ،و احساس
همبستگیشان با برادران کارگرشان ،از سوی ديگر ،راهبر امين و مطمئن آنها در اتخاذ اين تصميم خواهد بود.
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