
1 
 

  

  سازي چيست؟ اجتماعي

  كارل كُرش
  دلشاد عبادي :ي ترجمه

  
  1397ماه  دي



2 
 

  1اي براي سوسياليسم عملي برنامه
  

  سازي هدف اجتماعي .1

توليد اشاره دارد كه هدف آن جايگزينيِ اقتصاد خصوصيِ  بخشيِ سامانشكل جديدي از  سازيِ مورد نظر سوسياليسم، به اجتماعي
سازيِ وسايل توليد و درپيِ آن، رهاسازي كار  ي نخست آن شامل اجتماعي سوسياليستي است. مرحله اشتراكيداري، با اقتصاد  سرمايه

  .سازيِ كار است دوم آن شامل اجتماعيي  مرحلهو 

  

  توليد چيست؟ .2

و مناسبات بين موجودات  محصوالت مفيدفرايند فنيِ ساختن معناي  به »توليد«، اينجا شود. سازي به توليد مربوط مي اعياجتم هدف
با  ارتباط كه در  ستا بسياري مناسبات اجتماعي بين افراد معناي صرفاً به »توليد«بلكه  نيست،انساني و مواد خام (طبيعي يا مصنوع) 

 از طريق بخشي جديد كه  ساماناين  يا برابرايستايموضوع  ».مناسبات اجتماعي توليد«توليد فني قرار دارند، يعني  گونه هر
  . مناسبات اجتماعي استصورت تام توليد به عنوان گيرد،  صورت مي» سازي اجتماعي«

                                                           
ی ساختن  ی کرش، به کنش فعاالنه و آگاهانه ] در مقالهsocializationسازی [ اصطالح اجتماعی 1

اشاره  سازِی سوسياليستی اجتماعیرو، فرايندی از  ی سوسياليستی، و از اين يک جامعه
معادل رايج آن  ی باسانگي شدن [(همان اصطالح را از فرايند اجتماعی توان آن دارد که می

بورژوايی تمييز داد، فرايندی که ی  ] در جامعهیسفار در ادبيات علوم اجتماعی).م
ی اصلِی دانشمندان علوم اجتماعی بدل شده است که به بحث  شکلی فزاينده به دغدغه به

های  دن از رهگذر خانواده، گروهش ی و اجتماعیشدِن سياس ی نقش رفتار، اجتماعی درباره
ت اجتماعی پردازند. تأکيد کرش بر مناسبا های جمعی و غيره می تا، مدرسه، رسانههم

شدِن افراد  ] است و نه اجتماعیsocializing society» [سازِی جامعه اجتماعی«توليد و فراينِد 
اجتماعی در  ها و غيره، که دانشمندان علوم ساخته، رفتار، نگرش های از پيش در قالب نقش

يز ذيل ها ن گذارند و مارکسيست ها را به بحث می آن ،شدن ی اجتماعی هايشان درباره نظريه
که  . درحالیاند ها پرداخته مفاهيمی چون آگاهِی کاذب، بيگانگی و شیءوارگی به نقد آن

بخشی به نظام توليد موجود را دارد و  ی بورژوايی کارکرِد ثبات در جامعه» شدن اجتماعی«
سازِی  کشاند، در نظر کرش، هدِف اجتماعی نوايی با نظام می رو، افراد را به هم ازاين

يابی به کنترل دموکراتيِک وسايل توليد از سوی کارگرانی  يستی تالش برای دستسوسيال
ی  توجه درباره گيرند. بحثی جالب شان تصميم می ی کاربرد اجتماعی است که خود درباره

ی  توان در مطالعه ی کرش بوده است، را می مورد استفادهچنان که  سازی، آن مفهوم اجتماعی
] يافت که در برلين، ذيل Sozialisierung» [سازی اجتماعی«] با عنوان Felix Weilفليکس ِويل [

را بر عهده داشت چاپ شده است و از سوی  ويراستاری آن 1921ای که خود کرش در  مجموعه
های  ) دوباره به چاپ رسيده است. ويل به کژفهمی1968انتشاراتی زيرزمينی (برلين،

ای، که عميقا تحت  کند و سپس در مطالعه ه میاشار» سازی اجتماعی«مربوط به اصطالح 
کند که به رفع ابهامات اين مفهوم در نسبت با هدف  تأثير کرش قرار دارد، تالش می

، بپردازد. اين »شده سازی اجتماعی«رو  ی اصالتا سوسياليستی و از همين ساختن يک جامعه
» سازی ی اجتماعی هايی درباره متن«مطالعه در قالب اين اثر منتشر شده است: کارل کرش، 

]Schriften zur Sozialisierungفرانکفورت ازمان انتشاراتی اروپا، ی اريش گرالخ. (س ]، ويراسته
 ی]س[مترجم انگلي .42-15) صص، 1969آم ماين، 
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توانند دست به  ها تنها در صورتي مي . آنشوند مرتبط مي نيز ديگر يك با كهبلطبيعت،  بادر فرايند توليد، موجودات انساني نه تنها «
منظور  ها به هايشان با يكديگر به صورتي جمعي كار كنند. آن اي مشخص و با ردوبدل كردن متقابل فعاليت توليد بزنند كه به شيوه

  اعي است كه تأثيرگذاريشوند و تنها در چارچوب اين پيوندها و مناسبات اجتم ديگر مي توليد، وارد پيوندها و مناسباتي معين با يك
  2).ماركس، كار مزدي و سرمايه» (پيوندد مي وقوع بهشود، يعني توليد  ها بر طبيعت عملي مي آن

ي  كننده شوند، تعيين داري، فرايندهاي اجتماعي توليد از اساس به عنوان امور شخصيِ افراد تلقي مي اين امر كه در نظم اقتصاد سرمايه
سازي پديد آوردن يك  پردازد. در مقابل، هدف اجتماعي ميساختار  اين سوسياليسم به مبارزه عليه ؛است داري سرمايهي  ساختار جامعه

است كه در آن فرايند اجتماعي توليد ذيل امور عموميِ توليد و مصرف كليت   اقتصادي يسوسياليستي به معناي نظم اشتراكياقتصاد 
  شود. [جامعه] تلقي مي

  

  ست؟يچ ديتول ليوسا .3

توليد و جايگزيني آن با فرايند كار رفته در  به» وسايل توليد«دارانه بر  مالكيت خصوصيِ سرمايه الغايسازي،  گام نخست براي اجتماعي
  مالكيت اجتماعي است.

، اين 3ي ارفورت برنامهشوند. مطابق با  منظور توليد استفاده مي مادي هستند كه به محصوالتتمامي آن اشياء يا » وسايل توليد«
چه  شود. آن مي» ونقل ها و وسايل حمل ها، مواد خام، ابزارآالت، ماشين زمين، معادن فلزات و سنگ« مفهوم پيش از هرچيز شامل

ي  كرهتوان كل  طور كلي، مي ي آن با هدف توليد است. به كند، نه خصلت دروني آن، كه استفاده شيئي را به وسايل توليد بدل مي
ي انساني،  آگاهانه ي فعاليت وسيله هايي كه به ها و بهسازي تمامي دگرگونيي  عالوه ، به)اش (طبيعت كي در شكل و خصلت طبيعيخا

  دانست.» وسايل توليد«، را (تاسيسات) اعمال شده است خواه بر سطح آن و خواه زير سطح آن

توان شامل خدمات يا  مولد برسيم. دستاوردهاي مولد را مي بازدهيي آن به  شود كه با استفاده يك شيء زماني براي توليد مفيد مي
كنند، براي مثال، فعاليت هنرمند در كنسرت، راننده تاكسي  هايي دانست كه مستقيماً در جهت ارضاي يك نياز موجود عمل مي فعاليت

اي براي  شوند كه وسيله هي مولد شامل فراهم آوردنِ كاالهايي مي بازدهحال، به عنوان يك قاعده،  . با اينقطار و كاركنان  رانندهيا 
ها يا خدمات  آن دسته اشيائي هستند كه در فعاليت» وسايل توليد«در مورد نخست،  زهاي آتي هستند (وسايل مصرف).ارضاي نيا

اند  منظور توليد كاالهاي مصرفي استفاده شده مورد دوم، وسايل توليد اشيائي هستند كه بهروند (پيانو، تاكسي، قطار)؛ در  كار مي به
  صورت مستقيم يا غيرمستقيم، در خدمت مصرف قرار دارد. آالت و غيره). هر دستاورد مولدي، به (مواد خام، ماشين

گوييم. بنابراين،  ] ميlabor[ كارمولد منجر شوند، بازده  نوعيفاده از وسايل توليد به خلق هاي انساني كه با است به آن دسته از فعاليت
ي مولد از وسايل توليد، و  كار صرفاً يكي از وسايل توليد موجود در ميان ديگر وسايل نيست، بلكه شرط عام و ضروريِ هرگونه استفاده

  است. طور اعم توليد به هررو،  از همين

                                                           
2 Marx; Lohnarbeit und Kapital, (MEW, 6., S. 427). 

سيال ی حزب سو در کنگره 1891بود که در ای  ] برنامهerfurt programی ارفورت [ برنامه  3
دموکرات آلمان (اس.پ.د)، ذيل رهبری برنشتاين، ِبِبل و کائوتسکی تصويب شد و جايگزين 

 [م.ف]ی گوتا شد.  برنامه
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فعاليت ي  تواند در نتيجه مولد، نمي بازدهيني استفاده از وسايل توليد در جهت فراهم آوردن در سطح فعليِ تكامل اقتصادي، توليد، يع
(مقايسه كنيد با بخش  شود برده شارضاي نيازهاي خود از طريق كارش است، پي شكلي مستقل در پيِ فردي اشخاص كه هريك به

آورند. با  وجود مي مولد مشتركي را به بازدهكه رود  بلكه، از طريق تأثير تركيبي تقسيم كار در ميان بسياري از افراد پيش مي ).2
رود، تحت مالكيت  كار مي در چنين توليد مشتركي بهاي كه  دارانه، آن دسته از وسايل توليد واقعي حال، در نظم اقتصادي سرمايه اين

گيرد كه ممكن است حتي  كننده قرار ندارد، بلكه تحت مالكيت خصوصيِ شخصي منفرد قرار مي وليدكننده و مصرفمشترك اجتماعِ ت
  در كار مولد مشاركت هم نداشته باشد. 

  

  ست؟يچ هيسرما .4

  شود. بدل مي سرمايهبه  در آن، كار مزدي از طريق ورود و افزايش مالكيت خصوصي بر وسايل توليد،

در مالكيت خصوصيِ بخشي از جامعه قرار داشته باشد و بخش ديگر از در اختيار  وسايل توليد ضروري براي توليدكه اي  در جامعه
دار)، قدرت  نيروي كارش باشد، مالك اين وسايل توليدي (سرمايه دو تنها چيزي كه در اختيار دار ،داشتنِ اين وسايل توليد محروم

كسر مبلغ صرف كه پس از  سهمييعني  ،آورد دست مي بهرا توليد  يديعاو تصرف كل  بر فرايند اجتماعي توليد اقتدار و تسلط
و  براي توليد، مبلغي كه براي خريد بازده كارِ توليدكنندگان فاقد مالكيت (كارگرِ پرولترِ مزدبگير) ضروري خريد نيروي كارِشده براي 

، همانند خود مايملك، ذيل حقوق »قرارداد كار«نيروي كار، كه پيش از بسته شدنِ  به تبعيت از فرآيند توليد، تعيين شده است.
مالكيت خصوصي شخصي ديگر در به ي قرارداد كار  شد، از طريق و درنتيجه ي طبيعي آن بود قلمداد مي شخصي كه دارنده خصوصيِ

كسي  طبيعي آن [يعني كارگر] تعلق ندارد، بلكه به مالكيت ي دارانه، نيروي كار ديگر به دارنده آيد. در طول فرايند توليد سرمايه مي
  دار). (يعني سرمايه استمالك وسايل توليد  آيد كه در فرايند توليد درمي

  )مانيفست كمونيست» (است جوالنبين سرمايه و كار مزدي در در تضاد مالكيت در شكل فعلي آن، «

به عنوان حقِ » سرمايه«، شود مزديِ فاقد مالكيت انجام مي گركارگيري كار طريق بهاي كه توليد در آن از  به اين معنا، در جامعه
اشكالِ مالكيت خصوصي بر وسايل توليد  تماميشامل  تواند توليد اجتماعي، مياز ) برداريِ خصوصي (يا همان استثمار كنترل و بهره

 شكلشكل خاصي از مناسبات اجتماعيِ توليد است، نه  بيانگرِ» سرمايه«كه چه نوع وسايل توليدي در ميان باشد.  شود، فارغ از اين
، كه در اقتصاد »)ساتيتاس«، » شده ديتول ديتول ليوسا(«نه تنها محصوالت كارِ گذشته  نيبنابراخصوصي از وسايل توليد. بمادي 

 تواند ي) هم م»عتيطب(« نيبلكه خود خاك و زم شوند، يم دهينام »هيسرما« ن،ياغلب و در تقابل با خاك و زم ييبورژوا ياسيس
توليدي باشند ي مادي  ي پايه كننده تواند به سرمايه بدل شود، كافي است كه فراهم مي» وسايل توليد«هر دو شكلِ  باشد. »هيسرما«

دارِ مالك وسايل توليد از  . اگر قرار باشد آن درآمدي را كه سرمايهاستكه مبتني بر كار مزدي غيرآزاد در چارچوب مالكيت خصوصي 
او  يِديعااو اما بدون كارش صورت گرفته،  كند، يعني همان توليدي كه با استفاده از وسايل توليد توليد اجتماعي استخراج مي

ترتيب،   گيرند، به همين قرار ميعايدي يز ذيل اين دست آورده ن دار بدون صرف كارش به ه سرمايهگاه تمامي درآمدهايي ك بناميم، آن
روي زميني است كه از آن  شده بنا  توليديِ بنگاهمالك دار نه تنها  سرمايهنابراين، . بنيز )Bodenrenteي زمين ( اصطالحِ اجاره به
 بنگاهكه شود  چنين مالك خصوصي آن زميني هم تلقي مي كند، بلكه هم را كسب مي ،اش، در معناي محدود آن»سرمايه عايدي«

خود  ) بهGrundrente» (ي زمين اجاره«بخشي از سود توليدي را به نام  ،مالك زمين و به عنوان بر روي آن واقع شده است توليدي
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به يك ميزان و به عنوان مناسبات اجتماعيِ توليد،  »ي محدود آنسرمايه در معنا عايدي«و » ي زمين اجاره« دهد. اختصاص مي
  هستند.» سود سرمايه« همسان،

  

  يدار هيسرما ياجتماعنظم  .5

 گاه تمامي وسايل توليدي  آن ،در جامعه بدل شودبنياد عامِ توليد اجتماعي به » ار مزديك«هنگامي كه مناسبات اجتماعيِ توليد
شوند: از  اي به دو طبقه تقسيم مي شوند. تمامي اعضاي چنين نظم اجتماعي بدل مي كه تحت مالكيت خصوصي هستند به سرمايه

ي  طبقهتحت استثمار.  مزديِ پرولترِ كنند و بر آن كنترل دارند، و از سوي ديگر، بردگانِ داراني كه  توليد را استثمار مي سو، سرمايه يك
گيرد  كساني را نيز در بر ميتر، تمام  شود، بلكه در معناي عام مي د اجتماعينفعان تولي مديران مستقيم و ذي شامل نه تنهادار  سرمايه
كار  برند كه پاداش به هر اندازه سهمي مي صورت مستقيم يا غيرمستقيم، از طريق كنترل و سودبري از توليد اجتماعي كه، به

مقداري باشد كند،  ميدريافت كه او  رآمديد كند فرقي نمي .اند انجام رسانده در فرايند توليد بهخود كه نيست مولدي 
تواند حتي  باشد كه مي ، يا مقداري»)سود كارفرما«اصطالح  در ازايِ كارمولد خودش بوده است (به چه بعضا مبتني بر آن بر عالوه

  سرمايه). عايدييا ديگر اشكال  دارندگان رانت ارضي(را كسب كند  آنخصوصي بر وسايل توليد  مالكيت بدون داشتن

نفعِ توليد  زمان مدير و ذي هم واحد، امري رايج بود كه فردي »داري سرمايه«ي نظم اجتماعيِ  كه در مراحل ابتداييِ توسعه درحالي
وبيش مستقيماً  هاي مختلف تقسيم شده است، كساني كه همگي كم اجتماعي باشد، امروزه اين كاركردها معموالً بين اشخاص يا گروه

بنگاه مالك دارِ  زمين با سرمايهمالك دارِ  تر با موردي آشنا شديم كه در آن سرمايه سودبري از توليد سهيم هستند. پيش كنترل ودر 
 در  تقسيمِ كاركردهاگونه  اين دو مورد ديگر از موارد معمولِ شود. شريك مي ،گيرد استثمارِ توليدي كه در كارخانه صورت مي در توليدي
دهند  پردازند، بلكه به ديگران اجازه مي رارند؛ نخست، موردي كه در آن مالكانِ واقعي خود به مديريت توليد نمياين قداري از  سرمايه

دهند كه هيئت مديره امور شركت را مديريت  دارانِ مالك اجازه مي دازند. براي مثال، سهامها به مديريت بپر كه در راستاي منافع آن
كند. در اين نوع  اعتبارات كار ميتوليدي كه با  بنگاهيشود:  تر، مورد ديگري است كه به بحث ما مربوط مي هم رايج كنند. حتي از اين

وكار، و دوم،  حقوقيِ كسب» مالك«مشاركت دارند: نخست، اصطالحاً » داران سرمايه«اشخاص متعددي به عنوان  نيزوكار  از كسب
  (استثمار) توليد مورد بحث شريك هستند.اعتباردهنده. اين هردو در كنترل و منافعِ 

سازيِ وسايل توليد، معادلِ آزادسازيِ كار از تسلط و  جايگزيني مالكيت خصوصي بر وسايل توليد با مالكيت اجتماعي، يعني اجتماعي
فرايندهاي توليد به  داري، در طول دارانه دارد، تسلط و استثماري كه كار، در اقتصاد سرمايه استثمارِ غير است كه خصلتي سرمايه

 ،تقابل بين سرمايه و كارمزدي است بين بردنِكه معادلِ از  اندازهسازيِ وسايل توليد، به همان  آيد. بنابراين، اجتماعي تابعيت آن درمي
بندهاي  مي خود درآورده است، به همان اندازه معادل از بين بردنِ تقسي حاضر را تحت سلطه داريِ كه نظم اقتصادي سرمايهتقابلي 

  اي است كه برخاسته از تقابل بين سرمايه و كار است.  ي طبقاتي ي طبقاتي و مبارزه طبقاتيِ اجتماعي، سلطه

  

  يو عموم يخصوص حقوق ،ياسيس و ياقتصاد قدرت. 6
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گرفته از  پاي اًدگرگون كردن شكلي پديداري و تاريخاست براي  خواستيسازي كار مولد، سازيِ وسايل توليد و آزاد اجتماعي خواست
چنان  داري، آن مالكيت خصوصيِ سرمايهگرفتن است.  در حال پاي تازه، به شكلي ديگر كه »مالكيت«مناسبات اجتماعي توليد [به نام] 

 باري ابدي داشته باشد، بلكه شكلي استشكلي از توليد اجتماعي نيست كه اعت شود، كه در تقابل بين سرمايه و كارمزدي نمايان مي
  ي زماني خاص.  در محدودهمعتبر صرفا 

 كنترلِ توليد اجتماعي و تصاحب براي برخوردار از مالكيت خصوصي دارِ سرمايهقدرت كند جلوه مي چون قدرتي حاصل از آن، هم سود 
ستاني از  دارد، يعني حق دولت براي حكمراني و ماليات سياسيدارد، در تقابل با مناسبات قدرتي كه مبناي  اقتصاديكه مبناي 

 افرد ب اجتماعيِحال اشكالي از مناسبات  حال هر دو شكل قدرت درعين مشاهده كرديم، بااين 2طور كه در بخش  شهروندان. همان
و حمايت  آورد تاب ميها را  اند كه آن اي وابسته اجتماعي هاي نگرششان، به  يو پايدار ، در پيدايشفرد هستند. اين اشكال قدرت

شان را به ضرب احكام  شدن شناخته  رسميت به ، و اگر الزم شد،شناسد هايي كه اين اشكال را به رسميت مي نگرشويژه  كند، به مي
  . كند حقوقي دولت تحميل مي

راگراف (پا» ي محروم كند.تدخالهر ديگران را از انجام دهد و  هرچه بخواهدتواند ... با آن شيء،  مالك يك شيء مي«
  ).قانون مدني آلماناز كتاب  903

داري را بر  است كه نشانِ مالكيت خصوصيِ سرمايه حقوقيي نظامي  عمومي و خصوصي، كه ويژهحقوق به  حقوقتقسيمِ فعليِ كليت 
معطوف است به رفاه كليت عمومي  حق. «ابهام فرو رود  در پردهقدرت اقتصادي و سياسي  پوشي دارد، باعث شده كه همپيشاني خود 

  ).2، ص حق عدالت و، 2 اگراف، پار1 كتاب، 4اولپيان» (داردخصوصي درخدمت منافع اشخاص منفرد قرار  حق، اجتماعِ سياسي

ي  جامهصورت كامل  واند بهت كجا نمي خصوصي، هرگز و در هيچحق ِي سپهر  مثابه مناسبات انساني در زندگي اقتصادي، به پرداختن به
خواست با  كه هرچه«ي آن، دولت و جامعه دوپاره خواهند شد. حق مالك بر وسايل توليد  خود بپوشاند، چراكه در نتيجه عمل به

كه درجهت منافعِ خير  يعممنو و مجازطريق ضوابط  عمومي محدود شده است: از  حقجا با  همواره و در همه» چيزهايش بكند
» آزادي«برخاسته از  كه فرايند اجتماعي توليد حيندر  ماديِ كارگر مزديِ فاقد مالكيت ناآزادي همچنين،اند.  شده وضععمومي 

از آزادي قرارداد كار  ناشي هاي اجباريِ جا ازطريق محدوديت همه ،است بر نيروي كار خويش كارگرو اختيار صرفاً صوريِ حق مالكيت 
  تعديل شده است. به نحوي از انحاء حمايت عموميِ قانوني از كارگران،و انواع گوناگونِ 

  

  ياجتماع رفاه  استيس و يساز ياجتماع .7

مالكيت خصوصي  حذف، »سازي وسايل توليد اجتماعي«ي مختلف  اساس دو شيوه دررسد كه  نظر مي از مالحظات پيشين چنين به
داران منفرد خارج كرد (مصادره) و  سرمايه قدرت و اختياري  توان وسايل توليد را از حيطه . يا ميداري از وسايل توليد، وجود دارد سرمايه

ها  و ساير اشكالي كه بعدتر از آن هاي شهري احاله به مجتمعكردن،  عمومي قرار داد (ملي كارگزاران اختياري  ها را ذيل حيطه آن
محتواي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد به دگرگونيِ درونيِ ي را از طريق ساز توان اجتماعي كه مي يا اين ؛سخن خواهيم گفت)

از اين طريق كه توليد، كه بنا بر حقوق خصوصي مايملك خصوصي  ؛دمالكيت كر آنكه از صاحبان اين وسايل سلب انجام رساند، بي

                                                           
  ی]سفار [م. ميالدی 170، حدود سال دان رومی دوميتوس اولپيانوس (اولپيان)، حقوق 4
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اش ديگر  د، اما تنظيم و ادارهبهمچنان ادامه يا ي حقوق عمومي ي امري متعلق به حوزه شود، اينك به منزله دار مالك تلقي مي سرمايه
ها يا  هاي مبتني بر حقوق عمومي، مثال اتحاديه ي برخي ارگان تنها در اختيار مالك و مبتني بر حق خصوصي او نباشد، بلكه به عهده

هاي  جامع كارگري، پارلمان(م كارفرمايانهاي مشترك كارگران و  ، كميتهكارفرماياناي كارگران،  اي يا منطقه هاي حرفه انجمن
  كارگري) نيز باشد.

سازي  ي بنيادين اجتماعي مسئله«، امروزه ادوارد برنشتاين است. مطابق نظر او، »سازي اجتماعي«ي اصلي اين شكل دوم از  نماينده
در نظر او، ». م) درآوريAllgemeinheitاين است كه ما بتوانيم توليد، يعني حيات اقتصادي، را تحت كنترل سعادت عمومي (

دست  بيشتر كنترل حيات اقتصادي را به بخش عمومي با كمك قوانين و مقررات بتواند هرچه«شود كه  سازي زماني ميسر مي اجتماعي
تواند  ها، مي قانوني مناسب براي كارخانه«كه  كند چنين ادعا مي ،بيش از بيست سال پيش همچون كماكان  عالوه، او به». آورد

  ».توليدي بنگاه و شركتچند صد  سازي سوسياليسم بيشتري را به ارمغان بياورد، تا ملي

تصور  است.» سازي اجتماعي«و » اجتماعيرفاه   سياست«كامل  انگاري يگانه و دال بر  بندي صورت اينديدگاه برنشتاين عبارت از 
تواند  مي، خصوصيمالكان  ي  بر امتيازهاي ويژهي رفاهي ها قدمِ محدوديت به اجتماعي از طريق اعمال قدم رفاه  شود كه سياست مي
بنا به ــ كه  اجتماعي رفاه  سياست، اما در حقيقت. دشو مبدلو به مالكيت عمومي  سازددگرگون را  تدريج مالكيت خصوصي به

داران و  گيرد و صرفاً قصد دارد كه تعارض بين حقوق فرديِ سرمايه فرض مي داري را پيش وجود مالكيت خصوصي سرمايه مفهوم خود
هرگز ، كاليراد يچرخش و جهشبدون  كند ــ و رجوع  گري رفع مربوط به [حقوق] عمومي را از طريق ميانجي مطالبات

پذيرد، اما  داري را مي هاي تفكر سرمايه كه شيوه رغم اين برداشت برنشتاين، به .حقيقي بدل شود يِساز ياجتماعتواند به  نمي
   .بررسي خواهد شددر بخش بعدي است كه  سازيِ حقيقي اجتماعي بحث براير مهمي نصي ع كماكان دربردارنده

به يكباره يا  به از فرآيند توليد اجتماعي، مالك خصوصي كاملبدون حذف سازيِ وسايل توليد  : اجتماعيگيريم نتيجه مي تا اينجا،
  .نخواهد بود سريمتدريج، 

  

  »كاره مهين نيزموا«: تيمالك ميقستو  يساز ياجتماع .8

تمامي فرايندهايي كه صرفاً توزيعي حاصل آيد:  مي نتايجي بدستسازي، چنين  هر تالش اصيل براي اجتماعي سلبيِ شرايطاز اين 
. جابجايي مالكان خصوصي استكه صرفاً نيست، بل» سازيِ وسايل توليد اجتماعي« كنند، خصوصي را عرضه ميز مالكيت تر ا عادالنه

، مثالً، استخصوصي  براساس حق» شخص حقوقيِ«به اصطالحاً  شخص حقيقيانتقال مالكيت از  ي اينگونه جابجايي، يك نمونه
ند، كه ا سازي اجتماعي اندكاندازه  . چنين فرايندهايي به همانشركت سهاميخصوصي به مالكيت اشتراكيِ يك  شركتانتقال يك 

براي مثال،  شوند. ناميده مي» سازي اجتماعي«نامطلعِ سوسياليسم، مخالفانِ برخي از كه از سوي  هاي كوچك و ساده، پروژه برخي
  .پردازيم اين دست مسائل نمي جا به هرحال، در اين تك مالكان متعدد. بهرد براي هاي خُ زيستگاهتقسيم امالك بزرگ به 

خواست  كند كه در پيِ تقسيم قدرت و سود بين  فرايند توليد، ناكافي بودن چنين اقداماتي را آشكار مي خصوصي از مالك كاملحذف
  هايي از همين اقدامات هستند: . موارد زير نمونهسو، و كارگران غيرمالك از سوي ديگر هستند مالكان غيركارگر از يك
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ملي  سرعت شوند، به كار گرفته مي هاي صنعتي بزرگ به هايي كه از سوي كارخانه زمين«كه مبني بر اين . پيشنهاد كائوتسكي 1
كماكان اجازه داشته اند،  و زمين را از دولت به اجاره گرفته» ها يا بر سطح آن قرار دارند در اين زمينهايي كه  كارخانه« ، اما»شوند
  عبارتند از:از اين دست ديگر  ياقدامات 5كار خود ادامه دهند. به» خصوصي بنگاه«كه به صورت  باشند

دارانِ  كه در طول يكصد سال گذشته از سوي سرمايه» سود شدن در سهيم«هاي، موفق يا ناموفق، مربوط به  تمامي پروژه .2
  كارگران مزدي بپردازند.را به  شركتكنند كه بخشي از سود كلِ  پيشنهاد ميچنين و   نيت ترويج شده خوش

اند  طرح پيشنهاديِ مشاركت نمايندگان كارگران و كارفرمايان، كه از سوي اعضاي همان كارخانه براي هر كارخانه انتخاب شده .3
ها كه كماكان از اساس در اختيار  )، در كنترل و مديريت كارخانهكنانهاي كار ، شوراي كارخانه، كميتهگرانهاي كار (كميسيون

  .شود مي پيشنهاد» دموكراسي صنعتي«انداز  غلط اين طرح اخيرا زير عنوانِ .مالك باقي مانده است دارِ مايهسر

 در بهترين حالت بررسي كرديم، 7را، دقيقا همانند طرح برنشتاين كه در بند  »كارانه موازين نيم«از منظر سوسياليسم، تمامي اين 
در مقابل منافعِ حقيقيِ  مستقيماً موازينينامساعدتر، چنين  اوضاع و احواليدر  كرد.تلقي  هاي مقطعي پرداختچون  همتوان  مي

  صادق است.» سود سهيم شدن«هاي به اصطالح  رد اغلب پروژهويژه درمو د كه اين امر بهنگير قرار مي ييرها ريدر مسي كارگر  طبقه

  

  يساز ياجتماع هدف. 9

و  صرف »اجتماعي رفاه  سياست«توان تمايز بينِ  ، درواقع مي»توليد ]سپهر[از  حذف كامل مالكان خصوصي« خواستبا 
سازي با صرف  از خلط اجتماعيتوان  ترتيب، مي چنين به اين ). هم7اصيل را حفظ كرد (مقايسه كنيد با بخش » سازيِ اجتماعي«

به ه وج هيچ به ،خواست). اما اين 8كرد (مقايسه كنيد با بخش جلوگيري » كاره موازين نيمه«مالكيت خصوصي و ديگر انواع  تقسيم
  اي فوق، نيست.ه ، فراتر از داللتسازي اجتماعي ي وظيفه محتواي واقعيِتدقيق  معناي

 ي زماني معين و توسط تعداد مشخصي  وسايل توليد تنها در يك بازه ، همانانهدار خصوصيِ سرمايه مالكيتكامل حتي پس از حذف
بنا بر هم، وسايل مصرفي  طريقي مشابه، طور كه به ــ همان كار گرفته شوند براي توليد بهتوانند  از كارگران توليدي مي

  به هر نحو ديگري صرف شوند.يا  ،تواند مصرف مي تنها توسط تعداد مشخصي از افراد ،شان غايت

را تغيير عيني چيزي اين واقعيت در خواهد  ميه تواند و ن ميه كه سوسياليسم در پي آن است، ن» سازي وسايل توليد اجتماعي«آن  
توانند و بايد از وسايل  ي اين موارد هم تصميم گرفت كه چه افرادي مي بايد دربارهچنين  هم دهد. در اقتصاد اشتراكي سوسياليستي، 

اي بايد پيش رود و محصوالت توليدي به چه صورت بايد درميان  توليد استفاده كنند، توليد تحت چه شرايط كاري توليد موجود براي
توزيع شود. در اقتصاد اشتراكي سوسياليستي هم شكلي از تنظيم مناسبات اجتماعي توليد، يعني كنندگان  كليت توليدكنندگان و مصرف

  استقرار اين نظم است. ،سازي وجود دارد. هدف اجتماعي ،مالكيت ي ازنظم

                                                           
 Richtlinien für» [ی عملِی سوسياليستی های يک برنامه دستورالعمل«کائوتسکی، نک به کارل  5

ein sozialistisches Aktionsprogramm،1919] (برلين.( 
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هاي  ي اين هدف را برآورده سازد و چه تصميماتي در قبال پرسشا چه شيوه  كه به سازيِ اجرا شده، بسته به اين ي اجتماعي هر برنامه
مالكيت خصوصي را  اشتراكي پديد آورد، يا اًوبيش كاملي در يك اقتصاد حقيقت كم اشتراكيتواند يا مالكيت  ، ميبگيردي باال  شده مطرح

  .مالكيت ويژهمنظور جايگزين كردن آن با شكل ديگري از  صرفاً بهدرواقع حذف كند، اما 

  

  كنندگانمصرف و دكنندگانيتول نيب منافعتضاد  .10

 اشتراكيي خلق مالكيت  ، وظيفهسازي ي اجتماعي درصورت عدم موفقيت در به انجام رساندن برنامه اي كه ترين مخاطره بزرگ
داري از  با آن روبرو خواهد شد، برخاسته از اين واقعيت است كه حتي پس از حذف مالكيت خصوصي سرمايه، ترتيبهر به ،حقيقي
سو، منافعِ كارگران توليدكننده در هر  مانند: از يك كماكان دو گروه منفعتيِ متضاد در حيات اقتصاديِ اجتماع انساني باقي مي توليد،
كنندگان. مخلص كالم، تعارض بين منافع  ي منفرد از توليد، و از سوي ديگر، منافع كليت ساير توليدكنندگان و مصرف شاخه

  .كنندگان توليدكنندگان و مصرف

كنندگان يا توليدكنندگان  مصرف منافعِبخشيِ مناسبات اجتماعي توليد  حقيقيِ وسايل توليد، در سامان »سازي  اجتماعي«جاي  هرگاه به
داري  جديدي از سرمايهداري خصوصيِ پيشتر موجود با شكل  سرمايه صرفاً ،»سازي اجتماعي«اصطالح  ، از رهگذرِ بهاولويت يابد

ملي، محلي يا تعاوني داري  سرمايه( كنندگان داري مصرف سرمايه توان شرايط، ميبه   ، بستهرا داري جديد سرمايه. اين شود ميتعويض 
ي يك  جاي مالكيت ويژه توان به تنها با اجتناب از اين دو مخاطره است كه مي ناميد. كنندگانداري توليد نندگان) يا سرمايهك مصرف

 اشتراكيِي يك مالكيت  يكسان، به توسعه كنندگان به ي منافع توليدكنندگان و مصرف عادالنهطبقه، از طريق لحاظ كردنِ برابر و 
  سازي پرداخت. حقيقي در فرايند اجتماعي

گيرند، عبارتند  قرار مي كنندگان داري مصرف سرمايه ي ين در معرض مخاطرهسازي كه بيش از ساير اشكال اجتماعيآن دسته از 
هاي مصرف. ازسوي ديگر، خطر  هاي توليدي با انجمن پيوند دادن كارخانه كردن و كردن، اشتراكي ي ملي وسيله سازي به از اجتماعي

كارگران  توليد تعاوني انجمنراستا با جنبشِ  كند كه تالش براي اجتماعي كردن، هم زماني بروز مي كنندگانداري توليد سرمايه
حال، هدف  و غيره) صورت بگيرد. بااين» آهن ست كارگران راهد آهن به راه» «چيان ست معدند معدن به(«سازي مدرن  و سنديكايي

يابي به مالكيت  ، بلكه دستكنندگانداري توليد است و نه سرمايه كنندگان داري مصرف سازي در روح سوسياليستي، نه سرمايه اجتماعي
  كنندگان است. براي كليت توليدكنندگان و مصرفاشتراكي حقيقي 

  

  ديتول يِاجتماع مناسباتبه  يبخش كنندگان در سامان و مصرف دكنندگاني. مطالبات تول11

ي  تجزيه منتج ازبخشيِ مناسبات اجتماعي توليد رخ داد،  كه در سامان كنندگان مطالبات معطوف به توليدكنندگان يا مصرفتقسيم 
  آن است. اختيارات متعدد و منفرد  حوزهآن است ــ به  الغايسازي در پي  داري ــ كه اجتماعي مالكيت خصوصي سرمايه

ي دو عنصر  تر اشاره كرديم، دربردارنده داريِ فعلي، چنان كه پيش در مقام نظم اقتصادي سرمايه» مالكيت خصوصي بر وسايل توليد«
  است:



10 
 

فرايند] توليد كه با استفاده از همين وسايل توليد به انجام رسيده است، منهاي تمامي مخارج به كل محصول [ نسبتالف) حقي 
ارزش «ت به دار نسب شده از سوي سرمايه غصبماركس، حقي نظر ها و غيره. (مطابق با  مربوط به مواد خام، دستمزدها، ماليات

  شود)؛ دي توليد ميصورتي پيوسته از طريق كار غيرآزاد كارگران مز ، كه به»اضافي

نسبت به اصطالحاً  حقي ويژه ب) حقي نسبت به كنترل فرايند توليد، كه تنها از سوي قانون سراسري عمومي محدود شده، و به
  گذاري اجتماعي. قانون

ر انداز كارگ از چشم كه برخاسته ،»كردنِ وسايل توليد اجتماعي«و » الغاي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد« خواستدرمقابل، 
  شكلي مشابه بر دو عامل داللت دارد: توليدكننده است، به

  حقي نسبت به محصول كار براي كارگر؛ الف)

  ب) مشاركت كارگران در كنترلِ فرايند توليد كه مطابق است با اهميت كار در فرايند توليد.

  چنين داللت دارد: كننده مصرفانداز  از چشم خواستهرچند، همين 

  كنندگان؛ الف) توزيع محصولِ كل توليد اجتماعي در بين كل مصرف

  هاي مربوط به اين كليت. ب) انتقال حقوق مالك خصوصي در رابطه با كنترل، به ارگان

  

  يساز ياجتماع نياديبن شكلدو  .12

 و گوناگونِ  مواجهه با اشكال بالقوهكنندگان در  هاي متفاوتي از جانب توليدكنندگان و مصرف اندازها، نگرش ي اين چشم در نتيجه
شكلي غيرمستقيم داده  توليدكننده صرفاً به سازي، پاسخ به مطالبات كارگرانِ در نوع نخست اجتماعي كند. بروز مي» سازي اجتماعي«

سازي، قضيه  گيرد. در نوع دوم اجتماعي صورت مستقيم صورت مي كنندگان به شود، درحالي كه برعكس، پاسخ به مطالبات مصرف مي
كنندگان  اندازِ كل مصرف يم است، از چشمقتسازيِ مس توليدكننده بيانگر اجتماعي اندازِ كارگرانِ معكوس است؛ اين نوع كه از چشم

  شود. سازي غيرمستقيم تلقي مي صرفاً شكلي از اجتماعي

هاي توليدي با  طور، پيوند دادن كارخانه و همين ،هاي شهري به مجتمع ها كارخانه سپردنكردن يا  ي صورت مل سازي، به الف) اجتماعي
انداز كليت  كند و از چشم سازي جلوه مي انداز كارگران توليدي شكلي غيرمستقيم از اجتماعي ، از چشمهاي مصرف تعاوني
سهمي در  صورت بالفصل، هيچ سازي، كارگر توليدكننده، به اجتماعي يك از اين سه شكل كنندگان شكلي مستقيم. در هيچ مصرف

ماند. به اين علت كه در اين شيوه، مالك  چون گذشته كارگري مزدي باقي مي كند، بلكه كماكان هم كنترل و منافع توليد كسب نمي
  هاي مصرف جايگزين شده است. يا تعاوني رات محليااددار، [صرفاً] با كاركنانِ دولت،  خصوصيِ سرمايه

كليت [جامعه]، از طريق اين  اشتراكيِ، در واقعيت خبري از پديد آمدن مالكيت به همين موارد محدود شود ي اقدامات اگر گستره
داريِ  كننده را خواهيم داشت. سرمايه مصرف قشري  مالكيت ويژه، بلكه صرفاً شكلي از سازي، نخواهد بود اصطالح اجتماعي به

ويژه در مورد ملي كردن، و به همان اندازه، دو شكل ديگري از  سئله بهداري خصوصي خواهد شد. اين م مصرف جاگزينِ سرمايه
  سازي كه پيشتر به آن اشاره كرديم مصداق دارد. اجتماعي
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سازي و ملي  روند مشاهده كرد: اجتماعي كار مي عنوان اصطالحاتي معادل به به در دو اصطالحي كه مكرراً توان حقيقي را مي تفاوت
كنيم كه:  گيرد. و حال مشاهده مي كردن صورت نمي  سازي به شكل ملي كردن. پيشتر مشاهده كرديم كه: لزوماً هر گونه اجتماعي

  سوسياليستي دانست. سازيِ توان مصداق اجتماعي خود و به تنهايي، نمي خوديِ صرف ملي كردن را به

كنندگان شكلي غيرمستقيم تلقي  انداز كليت مصرف م و از چشميقتانداز كارگرانْ مس سازي كه از چشم ب) آن شكل از اجتماعي
كننده در آن  اي از صنعت) به كارگران مشاركت (شاخه بنگاه توليديشود، عبارت است از انتقال مالكيت تمامي وسايل توليد يك  مي

كننده در توليد به كنترلي تام بر كليت   اي از صنعت). از طريق اين انتقال، كارگران مشاركت كنندگان در شاخه (مشاركت توليديبنگاه 
سازي كه  تواند بيش از شكلي از اجتماعي . مسلماً صرف اين فرايند هم به تنهايي، نمييابند دست ميفرايند توليد و محصوالت آن 

داري  داري خصوصي با شكلي از سرمايه سخن گفتيم، در خلق مالكيت جمعي موفق باشد. در اين مورد، سرمايهالف) از آن (ذيل مورد 
  شود. گروهي خاص از توليدكنندگان، جايگزين مي الكيتشكلي ويژه از م يعني ،توليد

  

  به ترميم يساز ياجتماع نِياديهردو شكل بن ازين .13

 دار خصوصي را از ميان  سازي، همواره سرمايه از اين قرار است: هر دو نوعِ اجتماعي» سازي اجتماعي«خصلت مشترك دو نوع متفاوت
  داري كه  دارند، سرمايه برمي

  كنندگان در مقابل كارگران، و منافع مصرف ي ندهيالف) نما

  كنندگان در مقابل مصرف دكننده،يمنافع كارگران در مقامِ تول ي ندهي) نماب

تضمين  سودهاي حاصل از توليد اجتماعي ازرا  صرفاً قدرت اجتماعي و درآمد خود ،بدون انجام هيچ كاري، اما در واقع، است
ي مياني زائد  حلقهاين  حذفاز طريق نخست  كنندگان. چنين، كليت مصرف هم از طريق كاهش دادن سهمِ كارگران و هم كرد، آن مي

كند. اگر در پي پديد  خود را آشكار مي نفعان كنندگان، كارگران و ذي تعارض ضروري و طبيعيِ منافعِ توليدكنندگان و مصرفاست كه 
بايد به » سازي اجتماعي«، هريك از اين اشكال اي از جامعه قشر يا رستهي  باشيم، و نه صرفاً مالكيت ويژه اشتراكيآوردن مالكيت 

  بپردازند.وفصل اين تعارض منافع  حل

هاي  انجمن هاي شهري يا شده، سپرده شده به مجتمع ملي هاي توليدي در بنگاهوفصل اين تعارضات در هريك از اين موارد،  حل
گيرد.  خود مي شكل متفاوتي به شده، يا سنديكاييهاي كارگري  تعاونيشده در  هاي توليدي اجتماعي سو، و در بنگاه از يك مصرف،

  ي نهايي در هر دو مورد بايد يكسان باشد. سازي حقيقي هستيم، نتيجه وگسترشِ اجتماعي بسطهرچند، اگر در پي 

رسد كه با دو پرسش بسيار متفاوت مواجهيم: در  نظر مي هم مصداق دارد. به هاي توليد عايديالف) همين مسئله در رابطه با توزيعِ 
هاي كارگران يا  از طريق تعاوني بنگاهكننده در  را كارگران مشاركت اي از صنعت)، كه مسئوليت آن شاخهيا ( بنگاه توليدييك 

هاي مربوط به كليت  يا ساير ارگان ادارات محليرا بايد به دولت،  اند، توليدكنندگان چه ميزان از محصول كل سنديكاها برعهده گرفته
يا مبتني بر تعاوني مصرف، سطح دستمزدها بايد  هاي مسكوني دولتي، متعلق به مجتمعديِ ي توليها بنگاه[جامعه] تحويل دهند، و در 

از محصول كل  سهميي واحد هستند: چه  حلِ عام و ضروريِ يك مسئله ها در پي راه چه ميزان باشد؟ درواقع، هردوي اين پرسش
  به كليت جامعه؟ هميسبايد به خود توليدكنندگان، به معناي واقعي كلمه، اختصاص يابد و چه 
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اي  كنترلِ توليد اجتماعي شامل مجموعه شكلي مشابه از همين قرار است. بر فرايند توليد هم مسئله به كنترلب) و در رابطه با توزيعِ 
توليد  كه چه چيز و به چه شكل بايد ي اين ) تصميم درباره1ها عبارتند از:  شود. برخي از آن گيري گوناگون مي از فرايندهاي تصميم

ي  ) تصميم درباره2كنندگان برسد،  ي موردنظر از توليد، به مصرف شود، يعني، چه كميتي از كاالها يا خدمات بايد از سوي اين شاخه
) استقرار 3آخر،  ي مواد، فرايندهاي كاري و ابزارهاي كارِ انساني، و دست اي بايد انجام شود، يعني، مجموعه كه توليد به چه شيوه اين

طي كه اين ابزارهاي كار انساني بايد تحت آن به كار بپردازند (درجه حرارت، جو، مقررات بهداشتي، مدت و شدت كار، دستمزد و شراي
در رابطه با » هرطور بخواهد«داري خصوصي ناب، اين مالك خصوصيِ وسايل توليد است كه  ديگر مالحظات). در يك اقتصاد سرمايه

ي سياسي و  صورت غيرمستقيم و از طريق مبارزه به توانسته مي فقطي كارگر، تا به امروز،  طبقه كند. گيري مي اين موارد تصميم
ي  اي)، تا اندازه ي كاريِ واقعي، يعني، از طريق اجراي تصميمات حقوقي و قراردادهاي كاري جمعي (قراردادهاي تعرفه مبارزه

ي كه اين موارد به ي فرايندهاي كاري (دو مورد باال)، تا جاي مشخصي بر محتواي شرايط كاري (سه مورد باال)، و شايد مجموعه
 كا،يعنوان عضو سند عنوان شهروند و به به ،يديبنگاه تول ياز چارچوب و فضا رونيارگر، بك ، اثر بگذارد.اند بودهعيت كاري مربوط ضو

پس از  اش. تنها ؛ در كارخانه، كارفرما ارباب بود و كارگر بردهكارفرما داشت ي ندهيهمتراز و با حقوق برابر با نما شيكماب يگاهيجا
بود كه مسير تكامل آغاز شد، مسيري كه حال با سرعتي بيشتر نسبت به انقالب نوامبر  1916قانون خدمات داوطلبانه مربوط به 

ورد كه ) را پديد آ»شوراهاي كارخانه«و  ،»هاي كارگري كميسيون(«ها نمايندگانِ انتخابيِ كارگري،  كند، و درون كارخانه روي مي پيش
  .برآمده بودعمومي  حقوق مبتني بر گيري مشترك تصميماز حقوق 

تواند امتيازهاي گوناگوني را كه در اقتصاد  ، نمياشتراكيبا هدف پديد آوردنِ مالكيت » سازي اجتماعي«واضح است كه شكلي از 
ه اختياراتي از سوي ك كندمنتقل  اي شد، تماماً به كاركنانِ عمومي داريِ خصوصي ناب از طريق اشخاص منفرد اعمال مي سرمايه

كه پيش و بيش از هركس در  كارگرانشده است؛ [در اين صورت،]  محولها  و غيره) به آن ها كمونكنندگان (دولت،  كليت مصرف
سازي]، اگر  چنين [اين روند اجتماعي كنند. هم توليد شركت دارند، كماكان كاركرد پيشين خود را به عنوان كارگران غيرآزاد حفظ مي

هاي منفرد صنعت) قرار دهد،  منفرد (شاخهتوليدي هاي  بنگاهكنندگان را تحت كنترل كارگران  قصد نداشته باشد كليت مصرف
اگر در پي اي از صنعت) واگذار كند.  گيري را صرفاً به كارگران توليدي يك كارخانه (شاخه تواند تمامي حقوق مربوط به تصميم نمي

براي  تعيين حدود بين كه  كردنِ وسايل توليد باشيم، فارغ از اين  منافع متعارض، و متعاقباً اجتماعي ي عادالنهوفصل  يابي به حل دست
به دو شكل بنياداً  يكسانصورتي  آخر به كار بگيريم، مطمئناً دست را به چه ابزاريكنندگان  حقوق توليدكنندگان و كليت مصرف

  سازي خواهيم رسيد. متفاوت اجتماعي

  

  گريد كي ليتكم يبرا يساز ياجتماع شكل دو نيا تيقابل .14

واگذاري به و  كردن سازي (ملي ي تعارض منافع، از طريق هر دو شكل بنيادي اجتماعي وفصل بسنده اگر امكان داشته باشد كه با حل
شكلي متقابل در تمامي وسايل توليد موجود  هاي تعاوني توليد كارگران و سنديكاليسم از سوي ديگر)، به سو، و انجمن از يك ها كمون

اين اشكال بنيادين  هردوي گاه حقيقي را پديد آوريم، آن اشتراكيِكنندگان، شكلي از مالكيت  براي كليت توليدكنندگان و مصرف
ي  اي به ايده ضربه كه آن اشتراكي سوسياليستي هستند. بنابراين، بي اقتصاداند كه نقاط عزيمت مناسبي براي يك  ثابت كرده

  كار گرفت. به در كنار همرا  هر دو شيوهتوان  سوسياليستي وارد شود، مي
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 كردن، عليه ملي ي سوگندخوردههايي كه معموالً از سوي طرفداران   مخالفت كه، تمامياخص اين است نتيجه به طور الف) 
خطايي استوارند.  هاي فرض پيششود، بر  هاي تعاوني توليد كارگران (و سنديكاها) اقامه مي سازي با پشتيباني انجمن اجتماعي

 ،علقِ به كليت [جامعه]، كسب شده استو با استفاده از وسايل توليد مت بنگاه توليديكه در يك را  اي عايديقصد ندارد كس  هيچ
تر در  را براي اهدافي عموميعايدي از اين  سهميدرمقابل، طبيعي خواهد بود كه  تقسيم كند. بنگاه توليديمنحصراً در ميان كارگران 

توان چنين  ي نسبي آن مي نيست، اما در رابطه با اندازهپذير  ي مطلق اين سهم امكان اندازه ي رياضيِ و گرچه محاسبه نظر گرفت.
شده در  ي وسايل توليد مصرف درزمينه اي از صنعت) (اي در شاخهبنگاه توليدي) تاسيساتگفت كه هرچقدر ارزش كلِ (ارزش زمين و 

اي از صنعت) كه قرار  (شاخه توليدي بنگاهآن كل  عايدي ي ازسهم كارگرفته شده بيشتر باشد، فرايند توليد، به نسبت تعداد كارگران به
واحد  بنگاه توليدييك اي اهداف عمومي درنظر گرفته شود نيز بيشتر است. به اين ترتيب، امكان نخواهد داشت كه كارگران است بر
  شده، بدل شوند. ستثمارگرِ كار بيگانهدار، يعني ا ، به سرمايهرمايهس عايديي زمين و  اجاره وصولاز طريق  ،اي از صنعت) خود (شاخه

كردن  سازيِ صحيحِ ملي ي مقابل اين استدالل هم به همان اندازه صحيح است، يعني، در صورت پياده توان نشان داد كه نقطه ميب) 
 سازي، از سوي مخالفان هايي كه مشخصاً عليه اين نوع از اجتماعي اساس بودنِ آن دسته از استدالل و غيره)، بي ها واگذاري به كمون(

سرمايه و كار «تقابل بين  ، بلكه به صورتخود خوديِ به نه كار مزدي شود. شود، آشكار مي اقامه مي كار مزدينظام  ناپذير آشتي
ي وسايل توليد، وجود داشته  داري، يعني مالكيت ويژه سرمايهاست، يعني آنجا كه  با اقتصاد اشتراكي سوسياليستي ناسازگار ،»مزدي

اند استثمار كند. وقتي خبري از مالكيت ويژه و استثمار  ان مزدي را، كه از چنين مالكيتي كنارگذاشته شدهباشد و بتواند كارگر
كه در  اينيابد.  توليد است كه به توليدكنندگان اختصاص مي عايديتوزيع  فنيِ، پرداخت دستمزدها صرفاً شكل دارانه نباشد سرمايه

كه بايد به دولت، اجتماع و ديگر  سود از توجهي اي، پس از كنار گذاشتنِ مجموع قابل توليديبنگاه  انجمن تعاوني توليد كارگرانِ
 در يكبه نحوي مشابه، كه  تقسيم شود، يا اين بنگاه توليدي كنندگان در مانده ميان مشاركت قياهداف عمومي متفرقه پرداخت شود، با

ن، اين شكل فنيِ براي  دريافت كنند، صرفاً بيانگرِ تفاوتي فني است. عالوه باالتريدستمزدهاي كامالً دولتي، كارگران   بنگاه توليدي
 ندارد. در مواردي سازي و غيره) اجتماعي ها واگذاري به كمونكردنِ ( پيوندي ضروري و جدانشدني با شكل ملي پرداخت مزدها، حتي

داري در  هاي سرمايه بنگاه توليدي تر بسياري از صورتي كه پيشهمان  اي كامالً دولتي ــ دقيقاً به بنگاه توليدي، كه در آن خاص
 سهيم شدن در «را در شكل  بنگاه توليدي ي بر دستمزدهاي ثابت، سهمي از سود توليدشده كردند ــ عالوه اقتصاد خصوصي عمل مي

شود،  مربوط مي توليدعايدي توزيعِ تا جايي كه به  ،شوند و مي محوكند، اين دست اختالفات فني هم  به كارگران پرداخت مي» سود
  .شوند بر هم منطبق ميسازي  هر دو شكل بنيادين اجتماعي

هاي تعاوني توليد كارگران يا سنديكاها، در مقايسه با  با اين توجيه كه انجمن انداز كارگران توليدكننده، ج) اگر تالش كنيم از چشم
همان  ، بهكنند، ارجحيتي براي اين اشكال قائل شويم براي كارگران تضمين ميي اثرگذارتر را در كنترل توليد كردن، سهم شكل ملي

بنگاه سازي، تنها در صورتي موجه است كه  چراكه نهايتاً، ترجيح قائل بودن بين اشكال مختلف اجتماعي .ايم اندازه به خطا رفته
داري خصوصي  كه سرمايه بنگاه توليديدهي  غيردموكراتيك سازمانشكل به و غيره،  ها متعلق به كمون  بنگاه توليدي دولتي، توليدي

بنا به  . هرچند،بند بماند ، پايكرد محروم مي بنگاه توليديگيري مشترك درون  وگسترش داده بود و كارگر را از هرگونه تصميم بسط
 يدستاوردها نيآخرمشاهده كرديم،  )ب13(تر در بخش  گونه كه پيش همان مقيد نيست. ضرورتي به چنين وجه هيچ بهماهيت خود 

را  يخصوص دار هي، سرما1919-1918 يِانقالب ي  و توسعه 1916 ي قانون خدمات داوطلبانه يعنيما،  »ياجتماع يِگذار قانون«
و ») كارخانه يشوراها(« »يكارگر يها ونيسيكم«مرتبط با مشاركت  ي شده نيتضم يقانونـ  ياز حقوقِ عرف يتا برخ كند يوادار م
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دارانه نيستند، بلكه  كه ديگر سرمايه   توليدي هاي بنگاه اين دست .رديبپذ  يديتول يها بنگاه ي را در اداره يديتول بنگاه يمنتخب اعضا
تعاوني   بنگاه توليدييا  ها  متعلق به كمون بنگاه توليديدولتي،   بنگاه توليدي شده، يعني اجتماعي  توليدي هاي بنگاه پيشاپيش به

كننده در  تعيين تاثير هاي سازماني برخوردارند. براي اين دست توسعه به مراتب بيشتري اند، از ظرفيت و آمادگي مصرف بدل شده
در رابطه با ساير  يابي اطالعاي و  مشاوره كم كاري در تعيين فرايندهاي كارِ مورد استفاده و سهمي دستهمشرايط كاري،  استقرارِ

ي كارگران و  معطلي به نمايندگانِ برگزيده تواند بي ، همگي از جمله مواردي است كه ميبنگاه توليديمسائل مربوط به مديريت 
توليدي واگذار شود. به هاي  بنگاههاي مصرف  طور تعاوني يا همين كمونيدولتي،  هاي توليدي  بنگاهر د  هاي توليدي بنگاهكاركنانِ 

له مواردي است كه كنندگان، از جم سود منافع توليدكنندگان است و هم مصرف بارت ديگر، تقسيم كنترل بر فرايند توليد، كه هم بهع
  يابي است. راحتي قابل دست كردن، به و غيره) و هم مسير سنديكايي ها واگذاري به كمونكردن ( هم در مسير ملي

  

  كنندگان و مصرف دكنندگانيتول نيمنافع ب تعارض وفصل حل .15

داري به سپهر قدرت عمومي  سرمايهِ  ي بحث حاضر از اين قرار است: نه انتقال وسايل توليد از سپهر قدرت خصوصي ترين نتيجه مهم
به  خصوصييل توليد از مالكيت مالكان و غيره)، و نه انتقال وسا ها واگذاري به كمونكردن،  هاي مربوط به كليت [جامعه] (ملي ارگان

يك  هاي تعاوني توليد كارگران يا سنديكاها)، هيچ سازي توسط انجمن هاي موجود در توليد (اجتماعي مالكيت اشتراكيِ تمامي طرف
بر اين  حقيقتاً سوسياليستي نيست. بلكه، عالوه اشتراكيِ داري با مالكيت ي سرمايه ه بيانگر جايگزيني مالكيت ويژ خودِ  خودي به

منافع مشترك كليت  موضععيارِ  ازمند تحول درونيِ مفهوم مالكيت هستيم، يعني هرگونه مالكيت ويژه بايد به تابعيت تماماقدامات، ني
اين ايده كه : شود اش كرد در حد خود تصديق مي برجستهاي كه برنشتاين  رفت، ايده طور كه انتظار مي همان جا، در اين [جامعه] درآيد.

داري در  زاي اقتصاد خصوصيِ سرمايه كه در پي كاستن از اثرات كليِ آسيب») اجتماعي سياست رفاه«اصطالح  (بهتمامي آن اقداماتي 
گونه كه خواهيم ديد، اين اقدامات  همان يت دارند.ماند، كماكان اه داري تحميل شده و به سرمايه داري بودند حاضرِ سرمايهي  جامعه

ي اجتماعي جايگزين شده است، فارغ از  داري كامالً از بين رفته و با شكلي از مالكيت ويژه كه مالكيت خصوصيِ سرمايه حتي زماني
اكان اموري ضروري ، كمي شراكتي از توليدكنندگان كنندگان باشد، يا مالكيت ويژه كليت مصرف كارگزاراني  كه مالكيت ويژه اين

مالكيت ويژه نيز، كماكان ضروري باقي خواهد ماند كه شكلي از  . دربرابر اين نوعسازي باقي خواهند ماند اجتماعي تكميلبراي 
 طور كلي، د، فراهم سازيم و بهنشكلي عادالنه لحاظ شده باش هاي جامعه به توليد را، كه در آن منافع تمامي بخشهاي  عايديتوزيع 

تواند از  ، ميي مناسبات اجتماعي توليد تنها بدين ترتيب است كه توسعه». توليد، حيات اقتصادي، را به كنترلِ عموم درآوريم«
» اشتراكيمالكيت «هاي منفرد جامعه، به  ي بخش» مالكيت ويژه«تر برده شود و از رهگذرِ  اشخاص منفرد پيش» مالكيت خصوصيِ«

 كليت جامعه برسد.

 

  »يصنعت يخودمختار« مقام در ديتول ليوسا يساز يماعاجت. 16

منظور پديد  به ،داري خصوصي ي توليد سرمايه وسايل توليد، در رابطه با شيوه» اجتماعي كردنِ«يعني ، »سازي اجتماعي«بنابراين، 
قدرت مالكان خصوصيِ منفرد به . نخست، وسايل توليد از سپهرِ شود مي ، شامل دو دگرگونيِ مكملحقيقي اشتراكيآوردنِ مالكيت 
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توليد اجتماعي، به سود  فعليِت مديرانِ هاي قدر شود، و دوم، محدودسازي مزيت سپهر قدرت شكلي از كارگزارانِ اجتماعي منتقل مي
  كليت [جامعه]، از طريق قانون عمومي.

 هاي محلي واگذاري به مجتمعكردن ( امروز عموماً مليشود كه  ها، نه منجر به ظهور چيزي مي زمان هردوي اين دگرگوني تكميل هم
داري مصرف) نيست ــ و نه چيزي كه  (يا ساير اشكالِ سرمايهصرف داري دولتي  سرمايه وانند ــ كه در واقع چيزي جزخ و غيره) مي

درواقع چيزي نيست جز  نامند، كه د كارگران يا سنديكاليسم ميهاي تعاوني تولي سازي از طريق انجمن اين روزها اجتماعي
خودمختاري «را  جا آن يابد كه در اين سازي وسايل توليد توسعه مي تري از اجتماعي كاملو داري توليد. درعوض، شكل تازه  سرمايه

  ناميم. مي» نعتيص

  

  ست؟يچ »يصنعت يخودمختار«. 17

هرگونه  كنيم كه شامل ده استفاده ميمعنايي گستر جا در را در اين» صنعت(«آيد كه در هر صنعت  خودمختاري صنعتي زماني پديد مي
كننده در توليد به عنوان عناصر اجرايي،  مشاركت شود)، نمايندگان كارگرانِ شده، از جمله كشاورزي، مي ريزي فعاليت اقتصاديِ برنامه

هايي كه  حال، محدوديت ند. درعيني او، به صحنه بيايند و فرايند توليد را كنترل كن جاي مالك خصوصيِ پيشين يا مدير گماشته به
بيشتر گسترش ي وسايل توليد تحميل شده بود،  دارانه مالكيت خصوصيِ سرمايهدولتي به » اجتماعيرفاه   سياست«پيشتر هم از طريق 

چون  تر هم خودمختاري صنعتي، پيش وگسترشِ كه بسط اين بدل شوند. جامعه مالكيت كلچيرگي يابند تا به شكل مؤثري از  مي
هايي را (براي منافع كساني كه مستقيماً در توليد  متعاقباً محدوديت كه شودو غيره) تصور  ها واگذاري به كمونكردن ( [استراتژي] ملي

، يا آورد بوجود ميبا حقوق واگذارشده به كارگزارانِ عموميِ كل اجتماع براي كنترل [بر فرايند توليد] قياس كنند) نيز در  مشاركت مي
ركاي مالكيت مجزاي ش كه متعاقباً شامل محدوديت قانونيِ، چون انتقال وسايل توليد يك كارخانه به مالكيت اعضاي آن س، همبرعك

  .السويه است كامال عليخودمختاري صنعتي  از منظركنندگان) است،  (به سود مصرف توليدكننده

 

  يصنعت يخودمختارتحقق  .18

هر مورد مجزا شكلي متفاوت  در ها، مطابق با نياز»خودمختاري صنعتي«اي از صنعت در شكلِ  سازيِ شاخه اجتماعي به انجام رساندنِ
صورت بگيرد  »ايجاد موسسات«در شكلِ  منفردهاي  سازيِ كارخانه اين امكان وجود دارد كه اجتماعي خود خواهد گرفت. به

  داري، در مثال توان در چارچوب نظم اجتماعيِ سرمايه كه موفقيت آن را حتي مي 6شده بود) گذاري نام شفلهگونه كه از سوي  (همان
مشاهده كرد. در وضعيت  رسد، مي متماديهاي  ي وجود آن در يِنا به دهه ارائه كرده بود، و سابقه» بنياد كارل تسايس«كالسيكي كه 

متمركز آماده نيستند، و ممكن » كردنِ ملي«ماكان براي كه كل صنايعي كه ك از اهميت بيشتري برخوردار است اين امكانحاضر، 
 جامعه انتقال يابند. اشتراكيِسازي شوند و به مالكيت  معطلي از طريق خودمختاري صنعتي اجتماعي است هرگز هم آماده نشوند، بدون

سنديكايي شامل  )1داشته باشد:  تواند در اشكال متعددي وجود سازي شده است، خودمختاري مي در صنعتي كه به اين شيوه اجتماعي
تواند در مقابل دولت مركزيِ ملي، كه صرفاً توسط مالحظات ضروريِ  ي صنعت مورد بحث، مي هاي موجود در شاخه تمامي كارخانه

                                                           
 (گوتا: اف.ِای. ِپرتِهس).» جوهِر سوسياليسم] «Albert Schäffle[ هفلآلبرت شِ  6
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سنديكايي كه  مقايسه بادر  هاي منفرد كارخانه )2كنندگان محدود شده است، از خودمختاري برخوردار باشد؛  مربوط به منافع مصرف
كند، از  ها را تعيين مي گيري] مركزي مديريت آن ي ابزارهاي [تصميم سيلهو اي به شود و تا اندازه هاي مختلف مي شامل كارخانه

) سطوحِ مختلف 2هاي منفرد، درست همانند  ) كارخانه1ي اجرائي سنديكا  ها ) درون بدنه3خودمختاري محدودتري برخوردار است؛ 
توانند جدا از مديريت فرادست، از فضاي خودمختار محدودي در  كنندگان (كاركنان و كارگران در معنايي محدود)، ميديگر توليد

  ها از اهميت ويژه برخوردار است. بخشيِ مستقلِ آن دست مسائلي كه براي آن ي حقوق برخوردار باشند، حقي براي سامان زمينه

، مطابق با نيازهاي اي خود را به كرسي بنشاند به چه شيوه، »خودمختار«اين صنايعِ  ردر براب كنندگان مصرفكليت منافع  اين كه
هاي مصرف (دولت،  كاري ميان سازمانمشترك اقتصادي عبارت است از هم هدفجا،  در اين هر مورد منفرد متفاوت خواهد بود.

دقيق و تضمين  تعييندر  )اند گذاري شده خاص بنيانمنظوري  بهاي كه  هاي اجرائي ويژه اتحاديه هاي مصرف و به اجتماع، انجمن
جاي  هساختن توليد براي نيازها بو جايگزين  ؛منفردتوليدي هاي   بنگاهبراي سنديكاها و  ي عمومينوع و حجم نيازها ي شده
، فراهم نشده استمحورِ نابي كماكان  چنين توليد تقاضاكه امكان تحقق  در همان ابعادي .اي براي بازار در اقتصادي مبادلهتوليد 

لف صنعت جايگزين هاي مخت اي در ميان شاخه با اقتصادي مبادلهصورت موقت  ايِ فعلي در ميان اشخاص منفرد، به اقتصاد مبادله
اي براي  كماكان تا اندازه بلكه كنند، توليد نمي تقاضاهاي منفرد صنعت منحصراً مطابق با  شود. بنابراين، در اين مرحله، شاخه مي

بنگاه ممكن است موردي پيدا شود كه در آن يك  ). بنابراين،درات و تجارت خارجيمثال، به طور ويژه براي صاكنند ( مي توليدبازار 
كارگرانش  حداقلِالزم براي پرداخت  عايديتي نتواند ميزان ديگر حبنگاهي كه  ، درحالينسبتا بسيار بااليي داشته باشد توليدي عايدي

ي ، ضرري صنعت مربوط شود سنديكايي واحد از يك شاخه مختلف توليدي هاي بنگاهكه كه چنين موردي به  را كسب كند. تا جايي
 دارند،نقصان  كامالًاز نظر فني را كه ي يها واحدو سنديكا  ؛شودها جبران   بنگاهبايد با مازاد ديگر شود، طبيعتاً  متحمل مي بنگاهآن  كه

بايست قيمت محصوالتش  سنديكاي خودمختار، ميطور، هر  خودمختار، و همينبنگاه توليدي ند. جداي از اين مسئله، هر ك تعطيل مي
كافي را  ي سنديكا) بتواند وسايل تأمين عهزيرمجمو هاي توليدي بنگاه(تمامي  بنگاه توليديرا چنان تعيين كند كه مجموعِ محصول 

گذاري، و  هاي مصرف در قيمت كننده در توليدي مداوم، تضمين كند. بايد با مشاركت عمومي سازمان ان مشاركتبراي تمامي كارگر
بنگاه توليدي ي يك  دهنده تضمين قانوني اين مشاركت، از اين مسئله اجتناب شود كه گروهي خاص از توليدكنندگان، كه تشكيل

كنندگان دريافت كنند. شكل ديگري از  ي بيشتري را از اجتماع مصرف واهند هزينهخودمختار منفرد يا سنديكايي خودمختار هستند، بخ
كند، برآمده از اصلي است كه در بخش  هاي توليدكننده را محدود مي كننده در مديريت توليد، كه خودمختاريِ گروه مشاركت مصرف

اي كه تنها يك بخش از آن  گونه ، بهصنعت) به دو بخشاي از  هر كارخانه (هر شاخه عايدي تقسيم كلبر آن تأكيد كرديم:  )ب14(
براي اهداف عموميِ اجتماعِ  ،مالياتكنندگان كارگري در توليد قرار گيرد و بخش ديگر آن، براي مثال در شكل  در اختيار مشاركت

شوند ذكر كرديم: پس از  ن ميتعييها  بندي جا اصلي هم كه بر اساس آن اين سهم كنندگان، از اين واحدها اخذ شود. در همان مصرف
هاي منفرد صنعت  شاخه ها بين عمومي مصرفي الزمند، اين هزينه گويي به اهداف هايي كه براي پاسخ ارزيابيِ ميزان مطلق هزينه

وسايل و كار)  زمينهم مطابق با اين اصل بنيادين كه هرچه ميزان ارزش كلِ (ارزش  شوند، آن هاي منفرد) تقسيم مي (كارخانه
بيشتر باشد، به همان تناسب بايد  ،)يديبنگاه تولكارگران، در هر شاخه از صنعت (هر  تعدادكارگرفته شده، در نسبت با  بهوليد ت

)، كه پس يديبنگاه تولاي صنعتي (يا  شاخه عايديتنها آن بخش از  ش را [براي اهداف عمومي] واگذار كند.ا عايديسهم بيشتري از 
كار گرفته شود (براي مثال، ساخت انبارها،  ي شراكتيِ توليدكنندگان به تواند براي اهداف ويژه ها، باقي مانده است، مي از اين پرداخت

بنابراين، در اين مسير هم، در  ، دستمزدها و حقوق بازنشستگي كارگران، و مواردي از اين دست).يديبنگاه تولبهسازي و گسترش 
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ي اقتصاديِ اشتراكي كه هنوز خبري از يك اقتصاد تقاضامحورِ حقيقي نيست، خودمختاريِ توليدكنندگان در  سطح از توسعههمين 
. رسد هاي خود مي ها پاسخ داده شود، به محدوديت لحاظ كردنِ نيازهاي عموميِ مصرف كه بايد از سوي توليد كلِ جامعه به آن

هاي مصرف و غيره) است  ، تعاونيها كمونهاي مصرف (دولت،  ي سازمان شده باشند، وظيفه اظلحها  كه اين محدوديت اطمينان از اين
كه در آن  اي نمونهها واگذار شده است (مقايسه كنيد با  منظور، به آن كه حقِ مشاركت در مديريت صنايعِ خودمختار، به همين 

هاي مربوطه در  طور، بحث اتريشي، و همينـ  سوسيال دموكراسيِ آلماني ي اي از اعالميه توانند عمالً اعمال شوند، گزيده تغييرات مي
  سنگ كه در هنگام انتشار همين متن منتشر شدند). ي معادن زغال سازيِ آلمان درباره گزارش كميسيونِ اجتماعي

  

  »كردن يمل«بهتر از  يصنعت يِخودمختار .19

طور  هايي كه به اغلبِ استدالل. كنند تصور مي كردن مليي  را در شكل ساده» سازي اجتماعي«كردنِ  پياده اطالع  بيمعموالً افراد 
كردنِ  مليبنابر اين ادعا،  اند.  كردن بنا شده سازي و ملي سانيِ اجتماعي شود بر فرض يك اقامه مي» سازي اجتماعي«مرسوم عليه 

نسبتاً محدودي از بياندازد، تنها در صورتي ممكن است كه اين اقدام در رابطه با گروه  كه سودآوري را به خطر وسايل توليد بدون آن
هاي توليد بايد  . براي ساير شاخه، صورت بگيردي مديريت متمركز هستند» آماده«ها كه  دسته از كارخانه آنيعني ، هاي توليد شاخه
هاي توليد، از اساس، در مسيرِ بلوغ تدريجي براي متمركزسازي حركت  شاخهاي از بلوغ تدريجي را در نظر گرفت و بسياري از  دوره
متضرر  اقتصادي كارايي نظر آنكه از توانند بي ي آخر هرگز نمي كنند؛ بنابراين، اين دسته كنند و برعكس، مسير مقابل را طي مي نمي

، فارغ از »سازي اجتماعي«استدالل هم وجود دارد كه براين، اين  شوند. عالوه» اجتماعي«شان كاهش يابد،  شوند و ظرفيت توليدي
  انجامد. ركود مي آخر] [دست ابتكارات شخصي و كُشتنتعاقباً و مخشك ريزي  قالب شدن، به بوروكراتيزه كه چه شكلي داشته باشد، اين

 ،اند كه براي ملي شدن نامناسب توليد از يهاي متمركزِ برخي از شاخه» كردن ملي«ها، در مقام اعتراضاتي به فرايند  تمامي اين استدالل
داري با  جايگزينيِ مالكيت خصوصيِ سرمايه سازي، يعني عليه اجتماعي هايي عليه خود رسند. اما در مقام استدالل نظر مي به معقول

طور  چراكه همان تند،از اهميت چنداني برخوردار نيس، سرعت در مقياسي گسترده آغاز شود مالكيت اشتراكي سوسياليستي كه بايد به
از يكي كردن تنها  معناي مالكيت دولتي نيست. از منظر ما، ملي وجه به هيچ كه مشاهده كرديم، اين مالكيت اشتراكي سوسياليستي، به

حقيقتاً » كردنِ اجتماعي«كردن، تنها زماني از سوي ما به عنوان  كردن بود و تمامي ديگر اشكال اجتماعي اشكال اجتماعي
بخشيِ مناسبات اجتماعي توليد برسانند كه در  خاصِ سامان شوند، كه نتيجتاً ما را به آن شكلِ سوسياليستي به رسميت شناخته مي

  به آن اشاره كرديم. خودمختاري صنعتيجا در شكلِ  اين

واساس  پايه مختاري صنعتي، بيسازي در شكلِ خود متمركز، در مقابل اين نوع اجتماعي» كردنِ ملي«هاي رايج عليه  تمامي استدالل
تا  روند، بلكه از بين نمينه تنها  آيد؛ ابتكارات شخصي عت به عمل ميبوروكراتيك و ركود ممان خشكريزيِ   قالباز  كنند. جلوه مي

در اختيار گروهي از  خودمختاري رهگذركارگيري چنين ابتكاراتي، از  ِ به ، چراكه فرصتشود داده مي ميدانها  هرجا ممكن باشد به آن
داري امكانِ كاربست چنين ابتكاراتي را نداشتند.  گيرد كه ذيل اقتصاد خصوصيِ سرمايه قرار مي واحدهاي توليديكنندگان در  مشاركت

 به عنوان منفعت شخصي كند كه در پيِ كنار گذاشتنِ مالك خصوصي از توليد،  تنها زماني بروز مي ناكارايي اقتصادي، خطر البته
كه در ادامه مشاهده خواهيم كرد، واقعيت اين  ، چناناما. ديگر موجود نباشدسودآور  براي اغلب توليدات پايداراي  انگيزه ي دهنفراهم آور

با توليد ندارد، بلكه هاي مرتبط  هيچ وجه ارتباطي با حذف منفعت شخصي از انگيزه به وسايل توليدسازيِ  است كه صرف اجتماعي
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اي اغلب اي بر منفعت شخصي به عنوان انگيزه ي نخست اقتصاد اشتراكي، در مرحله سازيِ وسايل توليد از طريق اجتماعي ،در مقابل
  تري فراهم آورد. تواند حتي خدمت بزرگ پذير شده است، مي تر امكان كه توليدشان در مقياسي بزرگ توليدات سودآور و بارآور

  

  كار كردنِ ياجتماع جهت در وممدا ي توسعه: كار يرهاساز عنوانِ به ديتول ليوسا كردنِ ياجتماع. 20

كار  ي نخست اقتصاد اشتراكي به مرحله توصيفتنها براي » سازيِ وسايل توليد اجتماعي«اصطالح هاي ابتدايي اين متن،  در بخش
 ، حالْشد استثمار مي در توليد» سرمايه«سوي تر غيرآزاد كه از  پيش» كار مزديِ«ي نخست،  ه بود. چنين بيان كرديم كه در مرحلهرفت

ي نزديك  احتمال زياد اين مرحله در آينده اي را تصور كرد، و به توان مرحله اما كماكان اجتماعي نشده بود. در واقع، مي ،آزاد شده بود
 [مالكيت]مادي به مالكيت اشتراكي در بيايند. اما حق  وسايل توليددر كشور ما به واقعيتي گسترده بدل خواهد شد، كه در آن 

حقي نسبت به سهمي از سود توليد  به صورتتوجهي، كماكان  زمان قابل شخصيِ كارگرِ توليدكننده نسبت به نيروي كارش، تا مدت
كه اجتماعِ خودراهبرِ  اه گ دقيقا آناست. در توليد،  منطبقزمان و كيفيت كار او  ، سهمي كه با مدتكردخواهد  بروز اجتماعي

، براي مثال، كليت كه )، وقتي18ه در بخش دهاي ذكر ش درون چارچوب محدوديتپردازد ( توليدكنندگان به مديريت امور خود مي
در رابطه با شرايط كاري  صورت خودمختار بهبايست  (سرپرستان، كاركنان، كارگران) مي توليدي منفرد واحدكارگران عضو يك 

يافته در ميان  عميقاً گسترش انسجامرغم  هاي مختلف)، مسلم است كه به ي مزدهاي پرداختي به گروه ويژه درباره (به تصميم بگيرند
 نيروي كارِ دنِكر اجتماعيصورتي رقم نخواهد خورد كه در مطابقت با  ها [لزوماً] به كماكان تصميم آني كارگر صنعتي،  طبقه

تر  نه حتي خواست عامرابر در ازاي زمان كار برابر، و نه مزدهاي ب . نه اصلِ برابريِ صرفگيردبقرار وليد] هاي درگير [در ت تمامي طرف
كدام به عنوان اصل عامِ  قوي هيچ احتمال به، تجرد و سرپرست خانوار بودن)، نيازها (براي مثال  رابطه با درنظر گرفتن تفاوتدر 

پرداخت وامل ي ع و متناسب با همه منظورِ افزايش حجمِ مطلقِ سودهاي توليدي برعكس، به .مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت مزد
معيار عمومي » برابر بازدهمزدهاي برابر در ازاي «اصلِ  از هر منبع ممكن،» مغزها«و » ها دست«، با جذب بهترين در توليدموثر 

هاي متفاوت  پاداش: «ي اين اصل است سكه ديگرِ آمدي كه آن رويِ همراه با پي ؛ماند مي باقيمزدهاي صنعتي  پرداختي  محاسبه
طور مشخص شامل  صنعتي، به ي»آزماكار«ي  ويژهي نخست از اقتصاد اجتماعي، استعداد  در اين مرحله». متفاوت هاي بازدهبراي 

توليد در شرايط عادي، نه به  شود كه در آن، بخش بزرگتر سود داري فعلي مي دريافتي بيشتر، و نه كمتري، نسبت به دولت سرمايه
 نچني ). نه فقط پرداخت مزدها، كه هم5گيرد (مقايسه كنيد با بخش  ي مالي تعلق مي كه به سرمايهبل فرماي بخش توليد،خود كار

خودمختار، بيش از آن  در كارخانهاحتمال زياد  ، بهآزمايي و ابتكاركار داراي توانايي غيرمعمولِ يقدرت اشخاص چيزي خواهد  ي منفرد
شكل خاصي از  و» كند كنترل مي«صنعت را  ها ي ماليِ بانك داري هست، اقتصادي كه در آن سرمايه بود كه امروز در اقتصاد سرمايه

  دارد. گستردهي صنعتي، يعني دادوستد مالي، بر ساير ديگر اشكال دادوستد صنعتي تفوقي  معامله

از توليد، و در  منفعت شخصي محرككه تا حذف نيروي  كردن وسايل توليد  اشتراكي، اجتماعيي نخستين از اقتصاد  در اين مرحله
باعث رهاسازيِ  در حقيقت ي فراواني دارد، شود، فاصله ) ميبارآوري (توليد اجتماعي نتيجه تضعيف نيروهاي مولد كه منجر به كاهش

نماي  سرشتكنندگان در توليد شده است.  تري از مشاركت بسيار گسترده ي ي منفعت شخصيِ اقتصادي به دايره كار و گسترشِ انگيزه
ي كارخانه در كننده هاي مشاركت تمامي گروه شدن ميو سه ي متفاوتدستمزدها ،ي خود شده، در نخستين مرحله اجتماعي صنعت 
كن  دارانه ريشه ي سرمايه كه در مقام روحيهداريِ مالكيتي،  سرمايه است. هاي متفاوت ها و مرتبه در اندازه توليد اشتراكي هاي عايدي

 اينك كه  را، وسايل توليد مادي بر وري از مالكيت خصوصي جاي بهرهشود؛  داريِ كارگري احياء مي شده است، به صورت سرمايه
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حدس برنارد شاو، و شايد . گيرد ش مينسبت به نيروي كار از حق خصوصي نامحدود هر كارگروري  نخست بهرهناممكن شده است، 
ايان پ با به كه در توليد خودمختارشود. جامعه  ي برنده بهرهفكريِ بااستعداد، آخرين  كارگرِكه  درآيد سوسياليست انگليسي، درست از آب 

پيوستگي در حس  به تدريج به است،زدايي شده زهراز آن ، »ندار«ي و پرولتاريا» دارا« دارِ رمايهس ي طبقاتي بين رسيدنِ مبارزه
ي دوم و باالترِ اقتصاد اجتماعي است كه در آن، نيروي  شرط استقرار مرحله كه پيش ، حسييافت توسعه خواهد ياشتراكي عموم

اش در  موجب آن، هر فرد مطابق با توانايي گيرد كه به توليد مادي، به مالكيت اشتراكي تعلق مي كار هر فرد، درست همانند وسايل
سازيِ  ي اجتماعي  شكل ويژه شود. توليد اشتراكي منتفع مي يديعا چنين، مطابق با نيازش، از كند و هم توليد اجتماعي مشاركت مي

ي  سازي به مرحله به اين روند توسعه[ي اجتماعيگذار )، 18  ويژه بخش كه در اين متن ارائه شد (به» خودمختاري صنعتي«مربوط به 
هم از طريق پديد آوردن اين امكان كه در عوض خودخواهي فرديِ شخصي، شكلي از خودخواهي  آن ،كند مي تسهيل را دوم آن]
ي نخست  توان گذار از مرحله فراتر از اين، ديگر نمي ظهور كند. ي خودمختار، خودخواهي گروه ويژه ،»شده اجتماعي« پيشاپيشجمعيِ 

توان اين روند را در  تر راند؛ درعوض، مي شكلي اساسي پيش ي/سياسي، بهي دومِ اجتماع را [صرفاً] با اقداماتي اقتصاد به مرحله
ها را چنين خالصه كرد:  توان آن تسريع بخشيد كه مي فرهنگي/سياسياي از اقدامات  كمك مجموعه هي نخست، ب درجه

  كرد.موكول اين موضوع  مختص بهبحثي مفصل در اين رابطه را بايد به متني ». سازيِ آموزش اجتماعي«
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توان  يابي به اين اهداف مي منظور دست ي تصويري از اهداف سوسياليسم عملي بوده است. به ، ارائهاينجاي اين بحث تا  وظيفه
كردن واقعيِ   توسط پيادهمسيرهاي گوناگوني را برگزيد، يعني، در جهت پديد آوردن اقتصاد اشتراكيِ حقيقتاً سوسياليستي، 

هاي منفرد  سازيِ شاخه منظور تأثيرگاري بر اجتماعي اين مسيرها عبارتند از: الف) پيش از هرچيز، كنش سياسي به سازي. اجتماعي
كه هاي تعاوني (توليد و مصرف)،  ي تالش فعاالنه ترغيبِمحلي؛ ب) دوم،  و مصوبات  گذاريِ ملي و مقررات توليد، از طريق قانون

برد دگرگونيِ  ي كارگر، كه در پيِ پيش سوم، كنش اقتصادي/سياسيِ طبقه اند؛ ج) و توسط رقابت آزاد صورت گرفته زوربدونِ اعمال 
حقوقِ  شناختنِ رسميِ  رسميت اي و تحميل به داري، از طريق توافق بر سر قراردادهاي تعرفه درونيِ مالكيت خصوصي سرمايه

  گيري مشترك است. ، در رابطه با تصميمهاي منفرد ي كارگري در كارخانه يندگان برگزيدههاي كارگري و نما انجمن

ي  دايرهدار از  سرمايه كارفرماي امتداد منطقي اين ابزارهاي مبارزه، در دوران شور انقالبي، عبارت است از مبارزه براي كنار گذاشتنِ
ي  ؛ امروزه، اين مبارزه، مطابق با برنامهبنگاه توليديكنندگان در  كنترلِ كليت مشاركت سپردن توليد به كنترل بر فرايند توليد و

آلِ سوسياليسم را  براي كساني كه ايده ،اقدام اخيرهاي منفرد در حال پيگيري است.  ي اسپارتاكوس، در بسياري از كارخانه اتحاديه
برانگيز براي  از منظري اخالقي، ابزاري مناقشه انقالب سياسيكه  گونه هماندرست  .نيستهيچ وحشتي  متضمنِ ،كنند تصديق مي

برعكس، در مقايسه با ساير  اي نيست. دستورالعمل اخالقي سازي نيز ناقض هيج حكم يا اجتماعي اين شيوه از نيست،رهاييِ سياسي 
برخوردار است كه در مبارزه براي پديد  ي كارگر از مزيتي ويژه و ارزشمند طبقه» مستقيمِ«كردن، كنش عام و   هاي اجتماعي روش

در پرولتاريا باشد كه   هاي رواني انگيزهدست ي آن  ، برانگيزانندهتوانرعميق و پشكلي  تواند به آوردنِ نظم اقتصاديِ سوسياليستي، مي
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به ي نخست  از مرحله يافتدوام نخواهد داشت و به مراتب كمتر امكان خواهد  نهايتاً اي نظام اقتصاديچنين  ، وجودها بدون آن
  7ي اسپارتاكوس). برنامه بهكنيد  رجوعي باالترِ اقتصاد اشتراكي توسعه يابد ( مرحله

داشته  دوامدارند كه دوران انقالبي  موفقسازي، تنها مادامي امكان كاربست  حال، چنين اقدامات مستقيمي در جهت اجتماعي بااين
 غ از يو م براي رهاييي مرد ي كليه اراده از حاصل انقالب ي در نتيجهقدرتي كه شرايطي وجود داشته باشد كه در آن، باشد و 
كنندگان،  كليت توليدكنندگان و مصرف مشترك ي منافع نماينده مقام حاكميت دست يافته است، به عنوان برترينبه داري،  سرمايه

شرط ديگر وجود نداشته  به رسميت بشناسد. هنگامي كه اين پيشمتعاقبا غيرسياسي را » مستقيمِ«سازيِ حاصل از كنش  اجتماعي
سپهرِ كنشِ  رايِوگاه گذار به اقتصاد اشتراكي سوسياليستي ــ  باشد و [نيز] هنگامي كه ديگر نتوان ظهور اين شرط را انتظار كشيد، آن

تنها از رهگذر  تر به تضمين قراردادها ــ ها براي تثبيت شرايط كاريِ مناسب ديهي اتحا تعاوني و مبارزه از راه سياسي، خودياوريِ
وظايف عظيم و ديرپاي آن ها  اينت. رويِ مؤثر خواهد داش پذيرِ معطوف به نسل آتي، امكان پيشان خستگيآموزشيِ هاي  تالش
اشتياق از هرگز  تواند ي مناسبات اجتماعي توليد، نمي رونده ي همواره تدريجي و اغلب متزلزل و پس ، توسعهكه است هايي انسان

  .بكاهد  شان انقالبي نشاطشورمندانه و 
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