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  فروپاشی
  سوسياليسم ناتوان در

  حل تضادهای درونی خود
  فروپاشی سوسياليسم موجود،آشتی

  با سوسياليسم   ناپذيری سرمايه داری
  را يکبار ديگر به نمايش گذاشت
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انشمول نسبتا جه ن نظریو از ا یاز نوع مبارزه طبقاتست یتضاد یری ناپذیا آشتیسم ينتاگونآ

بصورت شود يد ميتولی ك جامعه استثمارین آآه در درون ی مناسبات متضاد تيماه. است
صلح ی روهايسم و نيالیان امپريز سرشت تضاد مينی ، اما در سطح جهان آندیسم بروز ميآنتاگون
سم يجهان بطور آامل از منطق انتاگونی چ آجاين هی بنابرا.سم استيبه شكل آنتاگونشرفت يو پ

  .ستي نخارج
  از تضادی، نوعاست تضاد از ینوع خاصانگر منطق يبی ریناپذی ا آشتیسم ينتاگونآ ،ن دركیبا ا

ی قطب یعنیا طرد آند، یك قطب را حذف ید سلطه یش رود بايت تحول خود پیآنكه تا نهای آه برا
تضاد مثال چنانكه . داده استيت میدر همه جوانب ان هوی بوده و به ان شی شانگر يدر ابتدا بآه 
ه را از جامعه مفروض ی مگر آنكه سلطه سرمابرسدخود تحول ت یتواند به نهاي آار نم-هیسرما
  . آندءالغا

 و موجب ابدی ی آند انعكاس میون آن عمل م آه دریكينتاگونآمنطق  در ی شیمضمون و محتوا
ا ی یشت يماهر انگيسم بيآنتاگونی عنی .گری دیزينه چ آه هست دیده شودی زيان چی شود آه شيم

  . استنآوحدت متضاد 
ر، یناپذی شتآدو قطب ی ستی همزهمان ،نآد يوه توليشی عنی، یه داریك جامعه سرمایه یپامثال 

است و  آن یاه وحدت قطب از یده متضاد ناشیت پدیهو گری بعبارت د.ن قطب هاستیاوحدت 
سم بر آن حاآم است يتاگون آه منطق آنی جامعه ایعنیست، یه داریجامعه سرماژه ینچه خصلت وآ

د مناسبات یابد بایتحول خود دست ی نكه به منتهاآی ن جامعه برایاعبارت از آن است آه  
  .ان دهدیسم پايبه انتاگونی عنیآند از خود طرد ه مسلط است یرا آه در درون ان سرمای متضاد

 تا -د و گردش يتولان يمانند تضاد م. آنند یك عمل نمينتاگونآی الگوی اما همه تضادها بر مبنا
  تا انجا آه به آار ارتباط دارد-دآننده و فروشنده يان توليا می - شودیه مربوط میانجا آه به سرما

 یابی انكه حلقه ارزش یبرا.  شوندین حل نمي از طرفیكیله حذف ينگونه تضادها بوسی ا–
فرض گردش بدون . دق فروشنده بدست مصرف آننده برسید آاال  از طریه آامل شود بایسرما
  . نداردییز آه اصال معنايد نيتول
وه حل آنها در يش. سم قرار ندارندي جهات در چارچوب منطق انتاگونینگونه تضادها از برخیا

ن تضاد را یابلكه  ،ل داده استي را تشكیت شيست آه وحدت آنان ماهي نی از دو قطبیكیحذف 
 آه در آن هر دو قطب حضور یوه اي، ش شوندی پشت سر گذاشته مینی نویوه هستي شیکدر

  .دارند
سم فراتر ياز انتاگونی جهانشمولت و يوسعت عام از نظر  وحدت اضدادشوديمچنانكه مشاهده 

  . رديگير را در بر میپذی شتآا یر یناپذی شتآرود و همه تضادها اعم از يم



مبارزه و د از یل نبايلن ديبه هم. توان درك آردينها را مآن وحدت اضداد است آه مبارزه یدر ا
قرار ی گریرون از ديبخارج و  قطب تضاد را هررا تصور آرد آه ی مفهوموحدت اضداد 

  .دهديم
 با ها ضدك از یجهات، هر ی ، از برخیكسانی: ش از وحدت يوجود دارد بی زيدر وحدت، چ

  .یگرید
ه و در ی سو سرماكی در ست آهيبدان معنا نی ه داریدر جامعه سرمار ی ناپذیوجود طبقات آشت

ن جامعه، یت ایاست آه هوه و آار یان سرمايم یری ناپذین رابطه آشتیا. استگر آار یدی سو
جا نياز هم. تضاد استق دو قطب يعمی ن وحدت ماهویای مبارزه تجل. دهديل ميرا تشكی  شنیا
 جامعه  در. درك آردرای  مبارزه طبقاتا مخالفت بای یبودن طرفداری معنی ق بيل عميتوان دليم
افته یكنند، وحدت يمی ستیهمزآن آه در  ینظمر در چارچوب یناپذی ن دو طبقه اشتآآه در ی ا
ل یك عده وسایآه ی ا در جامعه. ن استآت یل دهنده هويت مبارزه طبقات اصال تشكي واقع؛اند

ی و فكری دیگر جز توان ی دیخود گرفته اند و انبوهی د و مبادله را در تملك خصوصيبزرگ تول
آنند، بكار انداختن ی را ندارند آه با فروش ان زندگی گری دزي چ–آار خود ی روي جز ن–خود 
ط ين شرايدر ا. رديگيك صورت ميك وحدت انتاگونید ضرورتا در درون يتولی ابزارهاآن 

ت وحدت متضاد يمبارزه ناشی از خود واقع. توان اختراع آرد و نه انكار آرديمبارزه را نه م
  .ن وحدت استيه ايست و پانهاآ

گردد، يف میتحرله ان يبه وسا یشود يان ميق ان بیآه از طری مبارزه اضداد صرف نظر از شكل
  . تنها در درون وحدت اضداد قابل درك است

را نشان ی  است آه بطور مشخص ساختار هر نوع جامعه استثمارمبارزه طبقاتل ين دليبه هم
شكلی از تنها  ،ین جامعه اي وحدت در چناندام واری ن تجل به عنوا،همكاری طبقات و  دهدیم

  . ت ان برخاسته استيه ماهيمبارزه است آه برعل
سم ينتاگونصرف آاز ی توان مشاهده آرد آه مبارزه اضداد از نظر درجه جهانشمولينجا هم میدر ا

  .رديگير مك را در بينتاگونآر يا غیك ينتاگونآرود و همه انواع تضاد صرفنظر از يفراتر م
د و يل بزرگ تولیوسای ت جمعين مالكآآه در ی و اجتماعی اقتصادی ها یشكل بندسم و ياليسوس

ن یدر درون ا. د توسعه دهنديان انسانها و توليرا می نی مناسبات نو توانندی مابد،ييمبادله تحقق م
ه وجود  مولدیروهاين و نی نویدي ها همچنان وحدت متضاد دو قطب مناسبات تولیشكل بند
ن خارج ی مناسبات نوآنچ وجه از ينكه به هیمولده در مجموع خود بدون ای روهاينن یا. دارند
 یروهاين تحرك نیز دربرابر ايه نين اولی نویدي و مناسبات تولنها هستندآ، متحرك تر از باشند

بات مولده و مناسی روهاين جوامع نی اما در ا. شوندیل میمولده در طول زمان به مانع تبد
ست ينها الزم نآك از یچ يدهد آه هيل ميك وحدت متضاد را تشكیی گریك در دیهر ی اجتماع

ز ين یستياليسوس جوامع در. ابدیسترش جامعه گی د به سراپاین بایحذف شود، بلكه مناسبات نو
ن به منظور گسترش آآه در جهت حل به موقع ی  و در صورتخواهد داشتوجود بالطبع تضاد 

ن بحران، بحران رشد و یا. بحران منتهی گرددتواند به ياقدام نشود می ستيالين سوسیمناسبات نو
ر يدند در مسي آوشی آه مینيمعهستند چون جوامع ی آه مدعی آسان. سم استياليتوسعه سوس

فاقد  یتسياليسوسشه و نظام یاصال اندبه تضاد و بحران دچار شده اند پس سم حرآت آنند ياليسوس
سم و ياليتضاد را از سوس. كننديان ميا وارونه بیفهمند  ی م وارونه راتيواقعی  آلاعتبار است به

ن یشود حذف آرد بلكه تحول ا ی نه فقط نم.شود حذف آرد یسم، از جامعه و جهان نميآمون
ر یپذی شتآن تضادها جنبه یای منته. رديگ ینها صورت مآی تحول تضادهای ز بر مبنايجوامع ن
ی نچه تضادها سابق، آیستيالي سوسی آشورهایص نظام هایها و نقا ضعفصرفنظر از . دارند

نان نبود، بلكه آی درونی  تضادهایریناپذی شت، آش برديها پ نآی جوامع را تا مرحله فروپاشن یا



با استفاده از نها بودند آه آ. حاآم بر جهان بود داری  هیسرمان با آی ر تضادهایناپذ یشتآجنبه 
 را ن آشورهایاصورت گرفته بود،  ستیياليتضادها در درون آشورهای سوسری آه در حل يتاخ

 هیسم و سرماياليتضاد سوسر یناپذی شتآقا جنبه يگر دقیكبار دی و در سمت فروپاشی سوق دادند
ی ه داریآه سرمای سم در صورتياليبحران سوسر و یتضاد ناگزاز درون . را نشان دادندی دار

تر سر   كي دمكراتوتر ی  انسان،رومند ترينی سميالي سوس مسلمانباشد و حاآم بر جهان حاآم نبود
ی ها همه ارزشی و فروپاشی ملی و غارت ثروتهای یايو اقتصاد مافی ورد و نه تبهكار آیبر م
  .استی ه داریژه نظام سرماینچه وآهمه سلطه و ی اخالق


