
 

. با امضای و" ژیزن" یکم مجله   در شماره١٩٢۴برای اولين بار در سال  و  برشته تحریر درآمد١٩١٢ در اکتبر سال این نوشته

  .بچاپ رسيد .ای

  
  

  لنين. ای. نوشته  و
  

  ! دو اوتوپی

  

انی که اوتوپی یعنی مک. یعنی مکان»  توپوس«و  " نه"بزبان یونانی یعنی » او« اوتوپی کلمه ای است یونانی؛ 

  .وجود ندارد، یعنی تخيل، پندار، افسانه

  

اوتوپی در سياست، آن نوع آرزویی است که برآورده شدنش نه در حال حاضر و نه بعدها هرگز ممکن نيست ـ 

آرزویی است که بر نيروهای اجتماعی متکی نيست و رشد و تکامل نيروهای سياسی و طبقاتی آن را تقویت 

  .نميکند

  

توده ها کشور کمتر باشد، هر چه تجلی مبارزه آشکار طبقات کمتر باشد، هر چه سطح فرهنگ هر چه آزادی در 

تر بروز ميکند و به همان نسبت مدت  پایين تر باشد ـ به همان نسبت هم معموال اوتوپی های سياسی آسان

  .طوالنی تری پابرجا ميماند

  

برجا است و به علت فریبندگی ظاهر خود تا اندازه در روسيه فعلی دو نوع اوتوپی سياسی با حداکثر استحکام پا

  .این دو اوتوپی، اوتوپی ليبرالی و اوتوپی نارودنيکی است. ای در توده ها مؤثر واقع ميشود

  

اوتوپی ليبرالی مدعی است که از راه صلح و سازش، بدون رنجاندن کسی، بدون برانداختن پوریشکویچ ها و 

پایان خود رسيده باشد، ميتوان از لحاظ آزادی سياسی و وضع توده های مردم بدون مبارزه شدید طبقاتی که به 

 روسيه آزاد با آشتیاین اوتوپی حاکی از . هایی کم و بيش جدی نایل گردید زحمتکش در روسيه به بهبود

  .پوریشکویچ ها است

  

ره اینکه گویا از راه تقسيم اوتوپی نارودنيکی عبارت است از تخيل یک روشنفکر نارودنيک و دهقان ترودویک دربا

ها ميتوان قدرت و سلطۀ سرمایه را از ميان برانداخت، بردگی مزدی را از بين برد یا  مجدد و عادالنۀ کليۀ زمين

و " عادالنه"اینکه گویا با وجود سلطۀ سرمایه، با وجود قدرت پول و با وجود توليد کاالیی ميتوان تقسيم بندی 

  .مودحفظ نزمين را " بالتساوی"

  

  این اوتوپيها زایيده چيست؟ و چرا در روسيه فعلی اینقدر پابرجا مانده است؟  

  

بر ضد "این اوتوپی ها زایيده منافع آن طبقاتی است که بر ضد نظام کهن، بر ضد سرواژ و بيدادگری و خالصه 

این اوتوپی، این تخيالت . مبارزه می نمایند ولی در این مبارزه جای مستقلی را اشغال نميکنند" پوریشکویچ ها

.ضعفاستخيال پرستی ـ بهره .  استضعفزایيده این عدم استقالل یا این 

  

بورژوازی ليبرال عمومأ و روشنفکران بورژوا ليبرال خصوصأ نميتوانند در راه آزادی و قانونيت مجاهدت نکنند، زیرا 

 از جنبش توده ها ميترسد تا از بيشترولی بورژوازی . بدون آن سيادت بورژوازی کامل، مطلق و تأمين نيست



 

. جا است  حيرت آور و غير قابل تصور ليبراليسم در سياست و ناتوانی فراوانش از همينضعفسرچشمه . ارتجاع

ها  سرچشمه آن رشتۀ بی انتهای دوپهلویی، دروغ، تزویر و خدعه های جبونانه ای که در تمام سياست ليبرال

 مجبورند بازی دموکراتيسم را پيشه خود سازند تا توده ها را بسوی خود جلب ها  آندیده ميشود از اینجاست؛

ها و باألخره با آن  ها، با ابتکار آن کنند ـ و حال آنکه کامأل ضد دموکراتند و کامأل با جنبش توده ها، با ابداع آن

در قرن گذشته اظهار  اروپا های توده ای که زمانی مارکس درباره یکی از جنبش" هجوم به عرش اعلی"شيوه 

  .خصومت دارند، کرد 

  

اوتوپی ليبراليسم، اوتوپی ناتوانی در کار آزادی سياسی روسيه و اوتوپی پول پرستی حریصانه ای است که مایل 

عنوان تئوری ه با پوریشکویچ ها تقسيم کند و ضمنأ این تمایل شریف را ب" بطور مسالمت آميز" است امتيازات را 

اوتوپی ليبرالی تخيلی است درباره این که چه باید کرد . دموکراسی روس وانمود ميسازد" آميزمسالمت "پيروزی 

ها خرد شوند، بدون اینکه دردی  ها مغلوب شوند، چه باید کرد تا آن تا بر پوریشکویچ ها غالب آمد بدون اینکه آن

ودن خود بلکه بعالوه از این جهت که واضح است که این اوتوپی نه تنها از لحاظ اوتوپی ب. ها عارض گردد بر آن

اوتوپی ایمان دارند به این توده هایی که .  ميسازد مضر استمشوباذهان توده ها را نسبت به دموکراتيسم 

هرگز به آزادی نخواهند رسيد؛ این گونه توده ها شایسته آزادی نيستند؛ این گونه توده ها کامأل سزاوار آنند که 

  .ورد تمسخر و تحقير قرار دهندپوریشکویچ ها آنها را م

  

اوتوپی نارودنيک ها و ترودویک ها تخيل و پندار توليدکنندگان خرده پا است که بين سرمایه داران و کارگران مزدی 

هنگامی که مسئله . این اوتوپی تخيلی است درباره برانداختن بردگی مزدوری بدون مبارزه طبقاتی. قرار دارند

را پيدا کند که اکنون مسئله رهایی  روزمره ای روسيه همان جنبه فوری بالواسطه و رهایی اقتصادی نيز برای

.کمتر نخواهد بودها ضررش  سياسی دارد، آنوقت اوتوپی نارودنيک ها نيز از اوتوپی ليبرال

  

اکنون ولی اکنون روسيه هنوز در دوران اصالحات بورژوازی بسر ميبرد نه در دوران اصالحات پرولتری؛ موضوعی که 

) در ماهيت امر( خود رسيده است آزادی اقتصادی پرولتاریا نيست، بلکه آزادی سياسی یعنی نهاییبه نضج 

  .آزادی کامل بورژوایی است

  

این اوتوپی، که تخيلی . و در این مسئله اخير اوتوپی نارودنيک ها نقش تاریخی مخصوص بخودی را بازی ميکند

، در عين حال مالزم و )و خواهد بود(قسيم بندی مجدد زمين چگونه باید باشد است درباره اینکه نتایج اقتصادی ت

 جمعيت روسيه بورژوا فئودال فعلی را اکثریت عظيم و وسيع توده های دهقانی است که دمکراتيک جنبش مبشر

ت را تشکيل در روسيه صرفأ بورژوایی نظير اروپای صرفأ بورژوایی، دیگر دهقانان اکثریت جمعي(تشکيل ميدهند 

  ).نخواهند داد

  

اوتوپی نارودنيک ها، ضمن اینکه ذهن . ها اذهان توده ها را نسبت به دموکراتيسم مشوب ميسازد اوتوپی ليبرال

 مشوب ميسازد، در عين حال مالزم و مبشر و حتی تا اندازه ای مظهر جنبش سوسياليسمتوده ها را نسبت به 

  .ها نيز هست دموکراتيک آن

  

تاریخ چنان است که نارودنيک ها و ترودویک ها در مورد مسئله ارضی در روسيه شيوه منتها درجه پيگير دیالکتيک 

" تساوی. "عنوان یک وسيله ضد سرمایه داری پيشنهاد نموده و از آن پيروی ميکننده و قطعی سرمایه داری را ب

های قدیمی مالکيت، اعم از مالکيت  در تقسيم مجدد زمين، اوتوپی است ولی قطع عالقه کامل با هرگونه شکل

زمين ضروری می باشد، اقدامی است بی  مجددیعنی عملی که برای تقسيم بندی " خالصه"اربابی و دهقانی و 



 

اندازه الزم و از لحاظ اقتصادی مترقی و برای کشوری نظير روسيه از نقطه نظر بورژوا دموکراتيک به منتها درجه 

  .مبرم

  

آنچه از لحاظ شکل اقتصادی خود کاذب : " کلمات درخشان انگلس را بخاطر داشت که ميگویددر این مورد باید این

  ."است، ممکن است از نقطه نظر تاریخی ـ جهانی حقيقت باشد

  

این سوسياليسم از لحاظ  شکل : انگلس این تز عميق را در مورد سوسياليسم اوتوپيک اظهار کرده است

بی بود زیرا ارزش اضافی را از نقطه نظر قوانين مبادله » کاذب«ياليسم این سوس. بود» کاذب«اقتصادی خود 

های علم اقتصاد بورژوازی از لحاظ شکل اقتصادی آن   سوسياليسم  تئوریسينایندر مقابل . ميدانست عدالتی

  .از قوانين مبادله ناشی ميشود» عادالنه«و کامأل » طبيعی«ذیحق بودند زیرا ارزش اضافی بطور کامأل 

  

زیرا نشانه، مظهر و مبشر آن طبقه ای بود .  بودذیحقولی سوسياليسم اوتوپيک از نقطه نظر تاریخی ـ جهانی 

عمر ه که زائيده سرمایه داری است و اکنون در آغاز قرن بيستم، به نيروی پرتوانی مبدل شده که قادر است ب

  .د پيش ميرودسرمایه داری خاتمه دهد و با نيروی مقاومت ناپذیری بسوی این مقص

  

و حتی نه تنها در (این تز عميق انگلس را باید هنگام ارزیابی اوتوپی معاصر نارودنيکی یا ترودویکی در روسيه 

های بورژوازی  روسيه بلکه در یک سلسله از کشورهای آسيائی که در قرن بيستم در حال گذراندن انقالب

  .بخاطر داشت) هستند

  

 حقيقتی است؛ این تاریخیلحاظ شکل اقتصادی خود کاذب است، از نظر  نارودنيکی، که از دموکراتيسم

 آن مبارزه دموکراتيک توده ای دهقانی حقيقتدموکراتيسم، که بعلت اوتوپی سوسياليستی خود کاذب  است، 

عوامل تاریخی است و عنصر الینفک تحول بورژوازی و شرط ه است که دارای شکل مخصوص بخود بوده مقيد ب

  .را تشکيل ميدهد مل آنپيروزی کا

  

اوتوپی نارودنيکی منعکس کننده اشتياق این توده . اوتوپی ليبرالی ، توده های دهقانی را از مبارزه منصرف ميدارد

که در حقيقت امر این  ها  وعده یک ميليون نعمت ميدهد و حال آن ها به مبارزه بوده و در ازای پيروزی به آن

ها افرادی که به مبارزه برميخيزند  ولی مگر این طبيعی نيست که ميليون. د آوردپيروزی فقط صد نعمت ببار خواه

هاست در ظلمت جهل، احتياج، فقر، کثافت، ادبار و فالکت بسر می برند در نتایج پيروزی احتمالی ده بار  و قرن

  مبالغه ميکنند؟

  

که ميخواهند امتيازات را با اوتوپی ليبرالی، پرده ساتر تمایالت آزمندانه استثمارگران جدیدی است 

ها زحمتکش خرده  اوتوپی نارودنيکی، منعکس کننده اشتياق ميليون. استثمارکنندگان قدیم تقسيم کنند

 تصفيه کنند و اميد کاذبی است  بکلیبورژوایی است که ميخواهند حساب خود را با استثمارگران قدیمی فئودال

  .رگران جدید، یعنی سرمایه داراناستثما" در آن واحد"به از ميان برانداختن 

  

دشمن هستند، باید از استقالل طبقه ای پشتيبانی کنند اوتوپی  با هر گونهها، که  بدیهی است مارکسيست

 بر ضد فئوداليسم مبارزه کند و همانا بدان جهت ميتواند که حتی به اندازه سر سوزنی هم در  بيدریغکه ميتواند

چنگ فرو نبرده "ها و چه بسا به متفق آنان تبدیل ميکند   دشمن نيمه تمام فئودالآن مالکيتی که بورژوازی را به

ها ميتوانند، در صورت تصادف مساعد جریانات  ؛ آن" چنگ فرو برده اند"دهقانان در توليد کاالیی کوچک  " . است



 

نه بر حسب تصادف بين بطور ناگزیر و  هميشهتاریخی، به از ميان برانداختن کامل فئوداليسم نائل گردند ولی 

  .بورژوازی و پرولتاریا، بين ليبراليسم و مارکسيسم تزلزل معينی از خود نشان خواهند داد

  

ها باید هسته سالم و ذیقيمت دموکراتيسم صادق و مصمم و مجاهد توده های  بدیهی است، مارکسيست

  .دهقان را با مواظبت خاصی از پوسته های اوتوپی نارودنيکی جدا کنند

  

های هشتاد قرن گذشته ميتوان دید  با مراجعه به نوشته های سابق مارکسيستی یعنی به نوشته های سال

زمانی هم خواهد . که چگونه برای خارج نمودن این هسته ذیقيمت دموکراتيک منظمأ کوشش ميشده است

را با   داد و ارتباط آنرسيد که مورخين کوششی را که در این قسمت بکار رفته منظمأ مورد بررسی قرار خواهند

  .بخود گرفت روشن خواهند کرد»  بلشویسم«آنچه که در دهساله اول قرن بيستم عنوان 

  


