
های تبريز گروپ سوسيال ديموقراتپاسخ کائوتسکی به   
  
  
  
   فرانسه    اوازن ِامان ِسپارِتی، ِدر آِوِد
  

  ١٩٠٨اول اوت   
  
  

  رفيق گرامی،      
  

اين تأخير ناشی از کمبود عالقه از جانب من . کنم  میشام طلب پوز ی شما پاسخ نگفته از اينکه به نامه
ی شما تنها ديروز  لکن من زياد در مسافرتم و نامه. ما اهميت قائلمی ش نيست، بل، بر عکس، من برای نامه

  .به دستم رسيد
  

ی شما بدهم، زيرا در حاليکه در حرکت هستم، مدارک الزم را در  برای من ميسر نيست جواب کاملی به نامه
وضع کشوری را در رابطه با سئوال شما، مشکل بتوان . محدود سازمبايد خود را به چند سطر . اختيار ندارم
ی تظاهرشان در  و تا لحظه اند  نوينی ظاهر گشته]اجتماعی[شناسم و در آن ناگهان نيروها و اقشار  که کم می

که در آن از روزی بروزی ديگر نوسانات شديدی رخ ] کشوری[ه مانده بودند، تکشور خويش نيز ناشناخ
  .دهد، داوری کنم می
  

های ايرانی وظيفه دارند در جنبش دمکراتيک  گفت که سوسياليستتوان  وجدان، میلکن بنظرم، با راحتی 
 بورژوا در های بورژوا و خرده در ميان دمکراتهای ساده  ها چون دمکرات سوسياليست. شرکت جويند

 انندد اينان می: طبقاتی استی  نزد آنان مبارزه برای دمکراسی، يک مبارزهجويند؛ لکن  مبارزه شرکت می
ای نو و ناشناخته خواهد بود که در  ی سياسی نخواهد بود، بل آغاز مبارزه ايان مبارزهپيروزی دمکراسی پ

در يک جنبش دمکراتيک که مورد حمايت تمام طبقات زحمتکش کشور . سيستم استبدادی تقريبًا ناميسر بود
وائی حامل کنند که برخی از اقشار کوچک دهقانی و خرده بورژ تظاهر میهای ارتجاعی  است، همواره گرايش

  .آنها هستند
  

ها در  کار کردن عليه اين گرايش] لزوم[مبارزه نيست، بل دليلی است بر ولی اين دال بر بيرون ماندن از 
 در آلمان هنگامی که کوچکترين موقعيت ١٨٤٨اين همان تاکتيکی است که مارکس در . جنبش دمکراتيک

  .کار بسته ايجاد حزب پرولتری محکم وجود نداشت، ب
  
تأسيس صنايع سنگين و راه آهن . ارتجاعی ندارد ی خارجی ضرورتًا ماهيتی رخورد خصمانه با سرمايهب

داری گام  لکن ايران ديگر به راه سرمايه.  همانقدر اهميت دارد که برای ساير کشورهابرای ايران به روشنی
. ر اين راه سريعتر پيش رودنهاده است و ممکن است که، اگر توسط سرمايه خارجی استثمار نشود، بتواند د

 به – و حتی تا حد زيادی –کند، بل همچنين  ی صنعتی تظاهر نمی سرمايهدر ايران اين سرمايه تنها به شکل 
شود و توانائی اينرا نخواهد داشت  ن فقير میدهقا] حتی[ و –، تمام ملت بدين شکل. ی ربائی شکل سرمايه

 خارجی مانع از –داری  ه در ايران، همانند روسيه، سرمايهبدين دليل است ک. محصوالت صنعتی را بخرد
  .گردد انکشاف بازار داخلی که نخستين پيش نشان انکشاف صنعتی است، می

  
ی بومی انکشاف خواهند  ار داخلی و سرمايهی خارجی قطع گردد، باز هنگاميکه استثمار ايران توسط سرمايه

برای اينکه جنبش پرولتری انکشاف بيابد، . ماند يافت، زيرا مازاد ارزش اضافی در داخل کشور باقی می
 چه اقتصادی و چه –های سياسی، بل همچنين به استقالل کشور از نفوذ خارجی  دمکراسی نه تنها به آزادی

ود واژگون سازند، خهای  داری را در سرزمين کوشند سرمايه رزمين که میخاوهای  خلق.  نياز دارد–سياسی 
. کنند، بل همچنين برای سوسياليسم نزد ما در اروپا نه تنها برای سوسياليسم در کشورهای خود مبارزه می

  .بخشند کنند و نيروی بيشتری به پرولتاريای اروپا می داری اروپا را تضعيف می اينان بدينوسيله سرمايه
  

های حکومتی سرباز زده شده بود،  هیدروسيه موفق شده بود، و اگر از پرداخت ب ]١٩٠٥[اگر مثًال انقالب 
ی کافی نيرومند بودند تا  اگر هند بريتانيا و مصر به اندازه. چنين امری انقالب در فرانسه را موجب شده بود



ساخت، و در  به سرمايه انگليس وارد میی محکمی  بتوانند استقالل خود را تحصيل کنند، چنين امری ضربه
ساخت، و در نتيجه تضادهای بين  داری و پرولتاريای انگليس وارد می نتيجه تضادهای بين سرمايه

  .گرديد تشديد می و پرولتاريای انگليس داری سرمايه
  

  .کنند اند، برای آزادی پرولتاريای جهان مبارزه می ايران و ترکيه که در مبارزه برای رهائی خويش
  

به محض بازگشت به برلين، اگر . سطور کوتاه مورد رضايت شما باشد رفيق گرامی، اميدوارم که تحرير اين
  .وقتم اجازه دهد، وضع ايران را عميقًا مطالعه خواهم کرد

  
ها و طبقاتی که از آن  ی جنبش انقالبی ايران، علل آن، گرايش حال برای ما مهم است که در باره رهبه 

  .کنند، کسب اطالع کنيم  میحمايت
  

شود،  ايکه در سراسر جهان پخش می ، روزنامه»نوّيه تسايت«ی شما را در اين زمينه در  اشتياق مقالهمن با
ی نظر مارکسيستی شما را غنی تر خواهد ساخت، و به ما اجازه خواهد داد مسايل را  نقطه.  دادمانتشار خواه

  .ست ميسر سازدتوان ادی میروشنتر از آن ببينيم که يک دمکرات ع
  

دست شما را :  برسندبرد اين سطور بدست شما انقالبی بسر می] حالت[اميدوارم با اينکه کشور شما در 
  .کنم فشارم و موفقيت شما و رفقايتان را آرزو می می
  

  های رفيقانه  با سالم
  
  کائوتسکی. ک
  ]ترجمه از فرانسه[

  
  
  
  
  
  .ی به پلخانف مخالفت خود را با نظر کائوتسکی اعالم داشتندا اين رفقا طی نامه: ضيح مترجموت
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