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   ھوادار سازمان انقالبی افغانستان-الله : بازتايپ توسط

   ٢٠١٢ جنوری ٠۴

  

  توليد ثروت مادی، شالودۀ حيات اجتماعی است
  

در اين باره نقطه نظرھای گوناگونی اظھار شده . امل جامعه بوده است دليل تکۀدر تمام اعصار، انسان در انديش

اما علم و پراتيک . گيرد  خدا صورت میۀک سره به ارادفی المثل، اھل مذھب ھميشه گفته اند که تکامل ي. است

شده  ديگری نيز از جانب علمای بورژوازی مطرح ۀنظري. اء الطبيعه را رد کرده اندانسان وجود نيروھای ماور

، يعنی به شرايط طبيعی مشخص ھر ئین کننده ای به محيط جغرافياييکه تکامل جامعه به مقياس تع است مبنی بر اين

 يکی از ئیاين، نظری است، منطقی که محيط جغرافيا. بستگی دارد) آب و ھوا، خاک، معادن و غيره ( جامعه 

ظرف سه ھزار سال در اروپای غربی سه نظام . ستن کننده نيييشرايط اساسی تکامل اجتماعی است، ولی عامل تع

که در  اجتماعی متوالی و در اروپای مرکزی و شرقی حتی چھار نظم اجتماعی مختلف وجود يافته است، در حالی

رات آن به قدری ناچيز بوده است که جغرافی ييری نکرده و يا تغيي اروپا يا ابداً تغئیخالل اين مدت محيط جغرافيا

  .ا به حساب نمی آورندر دانان، آن

 شخصيت ھای برجسته، سياستمداران، ژنرال ھا و نظائر آنھا ۀکند جريان تاريخ تنھا به اراد برخی تصور می

ر مسير تاريخ ييکنند، اما از تغ اما در واقع اين شخصيت ھا وقوع رويدادھا را تسريع يا آن را کند می. بستگی دارد

نخستين کسی بود ) کارل مارکس (  علمی ۀکامل جامعه است؟  بنيانگذار فلسفت ۀين کننديپس چه عاملی تع. نداعاجز

که بتوانند زندگی کنند بايد غذا، لباس، مسکن و ساير اسباب مادی  افراد انسان برای آن. که پاسخ اين پرسش را يافت

ھر جامعه ای اگر توليد . کار کنندزندگی را داشته باشند و برای داشتن اسباب مزبور، بايد آنھا را توليد نمايند،  يعنی 

 حيات و تکامل ھر جامعه ۀبنابر اين توليد ثروت مادی شالود. ثروت ھای مادی را متوقف سازد، از بين خواھد رفت

منظور از توليد ثروت مادی چيست؟ روند توليد ثروت مادی شامل بر کار انسان، وسايل کار و نيز آنچه . است

  . گردد، می باشد قع میموضوع و مورد کار انسان وا

انسان .  انسان، در جھت توليد ثروت ھای مادی صورت گيردۀکه با ھدف و منظور معينی به وسيلکار فعاليتی است 

کار، خصوصيت . کند تا آن را موافق نيازمنديھايش دگرگون سازد در روند کار، بر روی طبيعت عمل می
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ھمانطور . انحصاری انسان و يک ضرورت طبيعی ازلی و ابدی و يکی از شرايط اوليه و اصلی زندگی انسان است

  ."خود انسان را کار آفريد"  دانگان قرن گذشته خاطر نشان ميسازکه يکی از فرز

 داللت دارد که ئیوسايل کار اصطالحی است که بر تمام اشيا. ر قابل تصور استروند توليد، بدون وسايل کار، غي

وسايل کار شامل ماشين . افراد انسان، به کمک آنھا، روی موضوع کار خود عمل کرده و آن را دگرگون می سازند

گيرند، وسايل ی مرھای توليدی مورد استفاده قرار آالت و تجھيزات، افزار ھا و اسباب، ساختمان ھای که برای کا

در .  عمومی کار استۀزمين نيز يک وسيل. گردد حمل و نقل، ترعه ھا و مجاری، خطوط انتقال نيرو وغيره می

 اوليه از سنگ و چوب به ۀنيروی انسان جامع. کنندی  ماءن کننده ای را ايفييميان وسايل کار، افزار توليد، نقش تع

انسان نو به کمک . و به اين ترتيب در مقابل طبيعت بسيار ناتوان بودکرد  عنوان اسبات توليدی خود استفاده می

 شود مارکس يادآور می. کند و نيروی او در برابر طبيعت بی اندازه افزايش يافته است ماشين ھای توليدی کار می

ادی طی آنھا به  افزارھای که برای توليد ثروت مۀ آنچه توليد شده بلکه به وسيلۀکه دوره ھای اقتصادی نه به وسيل

  .گردند ديگر مشخص می رفته، از يک کار می

گيرد،  افراد انسان به کمک اسباب توليد خود، روی مورد کار، يعنی کليه چيزھای که کار انسان روی آنھا انجام می

 است، بنابراين طبيعت شود که پيرامون انسان را فرا گرفته کنند و چون اين کار، صرف طبيعتی می عمل می

شود،   کار انسان واقع میۀ آنچه که مورد و موضوع اوليۀکلي.  خود يک مورد کار عمومی است)ين و دل خاکزم(

  .ر دھدييدر طبيعت آماده و در دسترس انسان است و انسان بايد آن را برابر احتياجاتش، تغ

يل توليد به خودی خود قادر اما بديھی است که وسا. دھد وسايل کار و مورد کار مجموعاً وسايل توليد را تشکيل می

. به توليد ثروت مادی نيستند و بھترين تجھيزات فنی بدون انسانی که در کار خود از آنھا استفاده نمايد بی نتيجه اند

  .ن کننده در تمام توليد، خود انسان يعنی نيروی کار اوستييبنابر اين عامل تع
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