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و سرمايه داری، سوسياليسم  

 مساله انگيزه برای فعاليت های توليدی
               ١٣٨٨ارديبهشت  ٣ شنبهپنج                                                                          پيام                        امير 

   
 نظام سرمايه داری اگر چه وضعيت معاش و زندگی کارگران را تا مرزهای غير قابل باور  اقتصادیهای بحران

مشقت و فالکت سوق می دهند و حتی جامعه انسانی را گاها به گرداب جنگ های خانمان برانداز بين گروهبندی 

ای رقيب و بلوکهای متخاصم سرمايه داران فرو می برند، اما در همان حال دو امکان بزرگ برای نفی و برچيدن ه

 مره،يکی امکانی عملی است که در زندگی واقعی و مبارزه روز. اين نظام را در مقابل طبقه کارگر می گشايند

طبقه کارگر در صورت  .دنگان قرار می گيرمخرب نظام سرمايه داری برمال شده و در مقابل ديد همکارکردهای 

آمادگی سياسی و تشکيالتی الزم می تواند از اين خود افشاگری وسيع سرمايه داری در بحرانها برای ايجاد آگاهی و 

مبارزه افق دار طبقاتی بهره برده و وارد مصاف نهايی برای برچيدن اين نظام و بنای سازمان دادن اتحاد گسترده و 

ه دومی امکانی نظری است که بواسطه آن می توان ادعاهای ايدئولوژيک مدافعان سرماي. ب خود شودنظام مطلو

کيم و حفظ و تحگرو ن برای جامع بشری و اينکه خوشبختی و سعادت انسان در داری پيرامون اهميت و مطلوبيت آ

 يعنی مساله ،موارد يکی از اين در اينجا به .نشان دادبار ديگر  اين ادعاها را پوکیرونق آنست را محک زد و 

 خوشبختی و سعادت انسان در گرو چرانشان دهيم که اشاره شده و تالش می شود  ،انگيزه برای فعاليت های توليدی

   . ستگذاشتن ادعای سرمايه داران در اين زمينه انقد و کنار 

مستقل از نيازهای عام انسانی به که يک سوال هميشگی در جوامع طبقاتی و نيز در جامعه سرمايه داری اينست 

 اساسی که انسانها را به کار و تالش توليدی و خالقيت و فعاليت توليدی، آن انگيزه و محرکعنوان ضرورتهای 

برای توضيح و تبيين اين مساله افکار و انديشه ها سوق می دهد چيست؟ به آن نوآوری در اين زمينه تشويق نموده و 

 در يکطرف مدافعان نظام طبقاتی و جامعه سرمايه داری قرار دارند که انسان را اساسا خود .تقسيم شدندبه دو دسته 

در اين نگاه به انسان، منفعت . دنبال منفعت شخصی تبيين می کنندقدرت طلب و پرست و فردگرا و پول پرست و 

و پويا در و خالق بی وقفه طلبی شخصی آن انگيزه و محرک و کشش تعيين کننده است که انسان را به کار و تالش 

سوسياليست ظام طبقاتی و جامعه سرمايه داری يعنی  در طرف ديگر مخالفين ن.فعاليت های توليدی ترغيب می کند

جتماعی است و بدون همزيستی با  اينها در مقابل معتقدند از آنجا که انسان موجودی ا.قرار دارندو کمونيست ها ها 

 و نيز از آنجا که کل ثروت موجود محصول حيات نيست،ادامه قادر به ه يکديگر بنوع و کمک و اتکا متقابل هم

ی  علها،انسانتمايل عمومی لذا نيروی کار اجتماعی و تالش جمعی اکثريت عظيم جامعه به نام طبقه کارگر است، 

ياری و  نوعدوستی و تعاون و همبسمت ،دجامعه طبقاتی بر آن اعمال می کنکه های سنگينی فشارهمه رغم 

  .  و گذشت  و فداکاری برای همنوع استهمکاری 

  گرا و استثمار و نمای اعضای طبقات دارا  تمام   و جامعه سرمايه داری آئينه  طبقاتی مدافعان نظام   مطلوب انسان



اين انسان پولدار و ثروتمند و استثمارگر و سرمايه دار است که خود پرست و فرد گرا و پول  . می باشدسرمايه دار

اين طبقات با استفاده از سلطه اقتصادی و . در جستجوی منافع شخصی خويش استصرفا  و طلبدوست و رقابت 

 خود را بر جامعه بشری گسترده و آنرا ارزش هایسياسی شان قادر شده اند که سلطه ايدئولوژيک هم داشته و چتر 

 هژمونی، همه انسانها به درجات متفاوت به خود  بدنبال اين سلطه و.نمايند انسان قلمداد ارزش های ذاتیبه عنوان 

اين مساله از يکسو امکان خودنمايی پيروزمندانه طبقات . نديی و منفعت طلبی شخصی آغشته شدپرستی و فردگرا

، و از سوی ديگر نوعدوستی و تعاون و همياری انسانی شان را فراهم نمود مطلوبارزش هایاستثمارگر برای تفوق 

 و هر ، نفس خصلت اجتماعی توليد و زندگیاما علی رغم همه اينها،. ده ابهام قرار داو در پرد کردرا کم رنگ 

 و کمک و امداد بی ،اجتماعی عليه اشکال مختلف ستمهمبسته  و هر مبارزه ،کارگریجمعی اعتصاب و اعتراض 

داد هم رسيدن های موجود در  و نيز عشق و محبت و دوستی و به ،دريغ انسانها به يکديگر به هنگام حوادث طبيعی

اری و همکاری و گذشت و فداکاری دوستی و هميع نوبرتری ارزشمندی و  يکديگر، همه نشان از روابط انسانها با

  .دندار  انسانبرای همنوع در نزد

  توليد و باز توليدضروری برایهيچيک از جوامع طبقاتی قبل مانند جامعه سرمايه داری قادر به پردازش انسان 

 همه .از اين نظر هم جامعه بورژوايی در مقايسه با جوامع قبل انقالبی عظيم بر پا کرد.  خود نبودندنظام اجتماعی

دستاوردهای علمی و اقتصادی و سياسی و هنری و فرهنگی در خدمت توليد انسان مطلوب جامعه سرمايه داری 

اما اين بخشی از   .ذاری های کالن تبديل شدعرصه ای پرسود برای سرمايه گقرار گرفت و اين توليد خود به 

مربوط به وجود قدرتمند جنبش های برابری آن بخش ديگر . داری استير نزديک به دو قرن تاريخ سرمايه تصو

سياليستی و مبارزات و انقالبات کارگری و وجود احزاب سوبه  که با اتکا  استطلب و سوسياليستی در همين دوران

ی در دروه هايحتی  حضور پر صالبت و  تانداعتبار و انديشمندان بزرگ مارکسيستی توانسترکمونيستی پرنفوذ و پ

تحکيم  را حفظ و برای همنوعنوعدوستی و همياری و گذشت و فداکاری از قبيل هژمونی ارزش های واالی انسانی 

   .دتقويت نماينو 

با . گ در تاريخ سرمايه داری بودرال چرخش بزآنگاه سال نود قرن بيستم، ساز اين نظر و در ادامه اين تاريخ، 

ارزش های  فروپاشی ديوار برلين، زلزله ای ايدئولوژيک رخ داد که نه تنها پايان سوسياليسم و کمونيسم که پايان 

 گفته شد اکنون بر همگان ثابت گشت که نوعدوستی و همياری و تعاون و . نيز اعالم شدمورد دفاع اين جنبش ها

 خود ،در مقابل. به درد رشد و پيشرفت توليد واقتصاد و سياست و اجتماع نمی خوردمفيد نبوده و اری گذشت و فداک

انگيزه های انسانی  و منفعت طلبی شخصی به عنوان کارسازترين طلبیپرستی و پول پرستی و فردگرايی و رقابت 

 ارزش هاده اين  بی وقفه و مرعوب کننران بمباران گذشته، دونزديک به دو دهه. ی فوق تقديس شدبرای پيشرفت ها

 و ،ی واالی انسانارزش هایاز آن جستن اجماع فريبکارانه و خود فريبانه اين بود که با دروی . به جامعه بشری بود

 همگان بسمت سعادت و خوشبختی فزاينده و ابدی پيش می ، مطلوب سرمايه داریارزش هایدن اين درونی نموبا 

  . خيالی ساده لوحانهخوش  اين بود بر هزار و هشت آب سردی اما سپتامبر دو. روند

اين بحران که .  شده استو عميق ترکنون بطور فزاينده گسترده  از آغاز تابحران جاری اقتصاد جهان سرمايه داری

 يا مختل وها هيچ پيش بينی قابل اتکايی از تخفيف و پايان آن موجود نيست، چرخه توليد را در بسياری از رشته 



 فالکت قرار داده  ومتوقف نموده و با بيکارسازيهای شتابان، صدها ميليون خانواده کارگری را در معرض فقر

، سعادت و خوشبختی را به  مطلوبشارزش هایاما مگر اين همان نظامی نيست که وعده داد با اتکا به . است

ل کار و زمين و ساختمان و تکنولوژی و مواد سايآن هستيم؟ ابزار و وارمغان می آورد؟ پس چرا شاهد ورشکستگی 

بيکاری توقف و رکود و بسمت همه  ا ام و آماده کار،خام و منابع طبيعی و نيروی آفريننده کار کارگر موجود است

 تا آنجا که به مساله انگيزه برای فعاليت توليدی و خصايل موثر و کارساز انسان در اين رابطه .پيش می روند

 مطلوب ارزش های نشانگر ورشکستگی کامل ،توقف پديدار شونده آنرکود و  بحران حاضر و مربوط می شود،

 اکنون يک بار ديگر در تاريخ جامعه سرمايه داری آشکار می .ستهاو افشاگر جوهر ضد انسانی آنسرمايه داری 

 مثبت و ارزش های و منفعت طلبی شخصی نه تنهاطلبی شود که خود پرستی و پول پرستی و فرد گرايی و رقابت 

 بلکه بويژه به عنوان انگيزه ها و محرک هايی برای فعاليت توليدی سازنده به حال انسان و جامعه بشری نيستند

  . ديداين تخريب و ويرانگری را می توان از دو جنبه در بحران حاضر . تماما مخرب و ويرانگرند

 و بروز کنکرت ،يجه تناقضات بنيادی اين شيوه توليدی است نتاساسااول اينکه اگر چه بحران اقتصاد سرمايه داری 

ن بحران موجود آنها را ست برای تبيي ضروريکهامل و تناقضات خاصی است آن در هر دوره نتيجه شرايط و عو

 است که نظام سرمايه ارزش هايیپذير و ماحصل ناگزير همان ما بحران همچنين نتيجه اجتناب نا اباز شناخت،

و   طلبیخود پرستی و پول پرستی و فردگرايی و رقابت. اش حامل آنها باشدمی کوشد تا انسان مطلوب دايما داری 

ها و محرک های فرد برای فعاليت های توليدی و اقتصادی هيچگونه منظور منفعت طلبی شخصی به عنوان انگيزه 

فرد . و مقصود و هدفی ديگری  به غير از تامين منافع شخصی از طريق کسب سود فزاينده و بی پايان در بر ندارند

و آرزوهای نيازها مخاطرات و ها و ي دردها و شاداز جامعه و مردم واش  ويژه خصايلبواسطه همين سرمايه دار 

نفوذ و  .پرستش پولکسب پول و  به ساختن پول و است منحصردنيای درونی وی  .است با آنها بيگانه و  اآنان جد

سلطه و اقتدار پول بر فکر و روان و حيات و ممات وی هزاران بار پر قدرت تر از نفوذ و سلطه خدا بر دينداران 

اران پا به ميدان گذاشت، پرستش پول و تبديل آن به خدای ی که خود با بزير کشيدن خدای ديندزبورژوا. است

   .به خاک افتادبرای ابد خود  در برابر بت اعظم مستقر کرد ورا منازع  زمين بال

بی رحمانه با و  همه جانبهدايمی و وارد رقابتی خود به اين ترتيب افراد  سرمايه دار برای رسيدن به مقصود 

تنها برای  جنگی که همه طرفين متخاصم آن . ناميد» ا همهجنگ همه ب« را  انگلس رقابت.ندمی شويکديگر 

 مشروع  وبرای آنان هر وسيله ای که منافع شان را تامين کند مجاز .جنگند خود میو کسب منافع پيروزی شخصی  

 سرمايه داران »جنگ همه با همه«قدرت طلبی و اين حرص و آز و طمع و منفعت طلبی شخصی و اما . است

 کشی بی امان از طبقه کارگر، و هاستثمار و بهر.  ی به همراه داردعه بشرعواقب سهمگين و ويرانگری برای جام

 ،و تخريب نيروها و امکانات و منابع توليدی بشرسرمايه، تحميل فقر و فالکت و ناامنی به ميليارها انسان تحت ستم 

آشکارترين از جمله  ،دنتی انسان را به نيستی می کشانکل هسکه  ايجاد جنگ هايی  نيزو نابودی محيط زيست، و

 رقابت بين .دنندار زندگیانسان و  و نگاه آنان به سرمايه داران جايی در انديشه و روانمطلقا  عواقبی هستند که

ای بخش هايی از آنها و انباشت گسترده ی رونق به افزايش ثروتهای افسانه سرمايه داران، اگر چه در دوره ها

توقف توليد و رکود و اما نهايتا فرجام خود را در کاهش و ايه اجتماعی و اقتدار طبقاتی آنان می انجامد، سرم



 مطلوب سرمايه داران برای انسان به عنوان انگيزه ها و محرک ارزش های پس . بحرانهای اقتصادی باز می يابد

موجب نيز لی مخرب و ويرانگرند که خود  مثبت و کارساز برای فعاليت های توليدی، کامال برعکس عوامیهاي

  .بحرانهای اقتصادی هستند

ين و فوری ترين يکی از اول. ود بحران هم مشاهده نمود را می توان در خارزش هادوم اينکه نقش مخرب اين 

به » بسته های حمايتی« تعميق بحران جاری ارايه سرمايه داری جهان برای جلوگيری ازاقدامات دولت های 

 بزرگ سرمايه های کشورتاکنون بسياری از.   بحران زده استهای مالی و بنگاههای سرمايه گذاری و صنايعبازار

بسته « اين هزار ميليارد دالر بهنزديک به پنج تريليون يا پنج  ،داری بشکل جداگانه و بصورت جمعی گروه بيست

اين . ت شده توسط طبقه کارگر تامين می شودپولی که تماما از مالياتهای پرداخ. اختصاص داده اند» های حمايتی

 پيداست، بمنظور ايجاد انگيزه  (Economic Stimulus Packages)از نامشان يعنی   کهبسته ها همانطور

يت ل يعنی اينکه با وقوع بحران، انگيزها و محرک ها برای فعا.ومحرک برای فعاليت های اقتصادی ارايه شده اند

مطلوب سرمايه داران تنها انگيزه  ی ارزش ها گفته نشده بود که آنمگراما . ل می شونداقتصادی تضعيف شده و زاي

ر انديشه و روان و  بآنهاآيا در دو دهه گذشته، سلطه و محرک های موثر و کارساز برای فعاليت توليدی هستند؟ ها 

ن ت های اقتصادی با فقدا؟ پس چرا فعالي نشد و بر فرهنگ و هنر و کل حيات اجتماعی اعمالاخالقيات مردم 

  مواجه شده اند؟» انگيزه و محرک«

اما . مبتال شده است  (Confidence Crisis)بحران اعتماد درپاسخ به اين سواالت گفته ميشود که نظام اقتصادی به 

ت يققح. آنها معنی واقعی اين بحران اعتماد و فروپاشی انگيزه و محرک برای فعاليت اقتصادی را توضيح نمی دهند

آماده فروش نيروی کارش است و حتی برای آن همچنان ، غير از طبقه کارگر که اينست که در بحران اقتصادی

به سرمايه  ااکثر. سود آوری آن اعتماد ندارندمبارزه می کند، اما سرمايه داران خريدار نيروی کار نيستند چون به 

بانک ها به  . از خطر ورشکستگی اعتماد ندارندنيت به سود آوری آن و مصوزيراذاری رغبت نشان نمی دهند گ

يکديگر، و به سرمايه گذاران وشرکت های تجاری و صنايع و غيره يا  وام و اعتبار نمی دهند و يا شرايط آنرا 

 به امکان کسب سود و پول ساختن بی اعتمادی به .به برگشت اصل و بهره آن اعتماد ندارند که سخت می کنند چرا 

چک اقتصاد تسری يافته و همچون يک اپيدمی کل فعاليت های اقتصادی را مختل نموده ای بزرگ و کوهمه بخش ه

  .و از حرکت باز می دارد

انسان بمنظور شرکت در فعاليت های در  مطلوب سرمايه داری برا ی ايجاد انگيزه و محرک ارزش های ،بنابراين

سرمايه . وليد جامعه و رفع نيازمنديهای انسانها تبديل شده اندتوليدی، اکنون در بحران هم به مانعی اساسی برای ت

داران ريز و رشت به سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی رغبت نشان نمی دهند چون امکان سودآوری ها کالن و 

  سرمايه و تامين منافع سيرابانباشتچرا که امکان . موجود نيستکسب پول فزايند  و ثروت اندوزی به شيوه سابق 

نجا که آنها در عين حال صاحبان و مالکان کل  اما از آ.نشدنی شخصی شان کم رنگ و تيره و کند و بسته شده است

امکانات توليدی جامعه هستند، توليد جامعه را که شرط ادامه زندگی ميلياردها انسان است به رکود و تعطيلی می 

 با تصاحب و در اختيار گرفتن کل سرمايه دارن   .ی کنندکشند و اساس حيات اجتماعی را با تهديد فروپاشی مواجه م

از آنجا که در بحران چنين . امکانات توليدی، آنها را هنگامی بحرکت در می آورند که سودآوری شان تضمين باشد



 مطلوب آنان يعنی ارزش هایبه اين ترتيب . نيست آنها مانع حرکت چرخ توليد جامعه می شوندموجود تضمينی 

ی و پول پرستی و فرد گرايی و رقابت طلبی و منفعت طلبی شخصی که ادعا شده بود کارساز ترين  و خودپرست

به مانعی جدی و ويرانگر در برابر توليد اجتماعی خود موثر ترين انگيزه ها و محرک ها برای فعاليت توليدی اند، 

    .تبديل می شوند

 مطلوب سرمايه ارزش هایی و چه در دوره های بحرانی آن، ديديم که چه در دوره های رونق اقتصاد سرمايه دار

داران ايجاد کننده آنچنان انگيزه ها و محرک هايی هستند که توليد اجتماعی را يکسره با مصائب و مخاطرات 

زندگی  نه تنها به عنوان مانعی در برابر رشد و شکوفايی توليد برای تامين ارزش هااين  .سهمگين مواجه می کنند

 قرار می گيرند، بلکه با تبديل شدن به نيروهايی ويرانگر کل حيات اجتماعی را مورد ناانها و رفاه و آسايش آنانس

 صرفا برای حفظ و تحکيم موقعيت برتر و ستمگر و سلطه جوی اقليت کوچکی ارزش هااين . تهديد قرار می دهند

از طرف دولت ها که خود دولت سرمايه دارانند، » بسته های حمايتی«. از جمعيت يعنی سرمايه داران بکار می آيند

تالشی است تا از جيب کارگران امکان سودآوری سرمايه داران تامين شده و با جلب اعتماد شان به سودآوری، از 

  .انگيزه و محرک برای سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی برخوردار شوند

نگر نشا در شرايط کنونیدی در اين دوره و عميق ترين آنها اگر تجربه دو دهه اخير و بحرانهای پی در پی اقتصا

اری نظام اقتصادی و سياسی سرمايه داری معاصر است، در همان حال اين تجربه مببين ورشکستگی و بی اعتب

 از اين تجربه و از اين خود .دن است که تالش شد تا هويت بخش انسانها باشارزش هايیکارکرد مخرب همان 

ضمن افشای ماهيت متناقض و ضد انسانی اقتصاد و . سرمايه داری بايد که بيشترين بهره را بردافشاگری نظام 

سياست سرمايه داری، می بايد نشان داد که خود پرستی و پول پرستی و قدرت طلبی و فردگرايی و منفعت طلبی 

 با صدای بلند گفت کهد  باي.ندای توليد و حيات اجتماعی ا منفی و مخرب بریيزه ها و محرک هايشخصی، انگ

 ارزش های در گروخوشبختی و سعادت بشر و ايجاد انگيزه ها و محرک های سازنده و مفيد برای فعاليت توليدی 

که هدف شان،  ارزش هايی. واالی نوعدوستی و همياری و تعاون و همکاری و گذشت و فداکاری برای همنوع است

سازنده جوهر انسانی نظام ختی و سعادت آن است و دقيقا از اينرو خوشبکه  از انسان، نه بهره کشی و سود بردن

  .ندمی باشقه کارگرطبسوسياليستی 

 ، کارمزدی والغای توليداگر چه طبقه کارگر با کسب قدرت سياسی و لغو مالکيت بورژوايی  بر ابزار و وسايل

ی کند؛ اما از هم اکنون نيز ضروری برای رشد وشکوفايی ارزش های انسانی فراهم مرا مادی مساعد ترين زمينه 

نوعدوستی و همياری و همکاری و تعاون و گذشت ارزش های سوسياليستی   هژمونیايجاداست که برای تقويت و 

    .تالشی که خود بخشی مهم و ضروری از مبارزه طبقاتی کارگران است. و فداکاری برای همنوع تالش نمود
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