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  ١٩٠٨ ژوئيه ١۶تبريز 
  

  شهروند کارل کائوتسکی
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهروند گرامی 
  

دهيم ضمن اين نامه سئواالتی را  با توجه به صالحيت عميق شما در علوم اقتصادی و اجتماعی، ما به خود اجازه می
  .واهيم، بفوريت به آنها جواب بدهيدخ است از شما بنکه حل آنها برای ما حائز اهميتآه چند طرح کنيم، و با توجه ب

  
کر عللی که ذ. نفکران اين شهر تشکيل يافته استهای تبريز به تازگی با شرکت جمعی از روش گروه سوسيال دمکرات

. ی نزديکی به اين مطلب خواهيم پرداخت در آتيه. ی کالم خواهد شد  تشکيل اين گروه شد در اينجا باعث اطالهموجب
و به عبارت (م خود را صرف ترويج اصول مارکسيسم ـّکنيم که گروه از آغاز پيدايش خود، َه  اينجا بدين بسنده میدر

  .کرده است) کراسی بين المللیدقيقتر، سوسيال دم
  

لکن رويدادهای پر سر و صدای . خود را تدوين کرده بود) Projet d’Action(گروه تا کنون طرح برنامه عمل 
 آينده نشست بعدی خود ١وی را بر آن داشت در ماه سپتامبر] کودتای محمد علی ميرزا عليه مشروطه [اخير در ايران

های  ی عمل و بحث بر سر شرکت فعاالنه در جنبش را بصورت مجمع عمومی به منظور تجديد نظر در طرح برنامه
  .دمکراتيک ايران فراخواند

  
به معنی اروپائی (اند پرولتاريای صنعتی  داری بوجود نيامده مايهنکه در ايران هنوز صنايع سره آاگر چه با توجه ب

اند که گروه  ، که گروه ما بتواند بر آن تکيه کند، وجود ندارد، لکن برخی از رفقا به درستی بر اين عقيده)کلمه
نفع ه کوشش بتواند، بلکه بايد در ضمن   شده، و نه تنها میخارج) پروپاگاند(تواند از چارچوب فعاليت منفعل  می

ها  دمکراسی و پيشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، بدون چشم پوشی از اصول اساسی خود، فعاالنه در جنبش
   .ويدجشرکت 

  
 اين طبيعی است که يک نفر سوسيال دمکرات، از آنجا که نه تنها فرديست سوسياليست بلکه به عالوه دمکرات،

از اين روست که گروه اصل . ک جنبش دمکراتيک بيکاربنشيندتواند در ي ها نيز هست، نمی پيگيرترين دمکرات
ها را مورد قبول قرار داد، اگرچه برخی از رفقا از دفاع ازين نظريه خودداری کنند، امتناع آنان به  شرکت در جنبش

ظر انقالب ايران بن شود که ماهيت طرز تلقی آنان از اينجا ناشی می. هيچ وجه مطلق نبوده، نسبی و مشروط است
موافق نقطه : های کشور ما دو نقطه نظر وجود دارد شايد بدانيد که بر سر خصلت جنبش. نمايد آنان ابهام آميز می

متفکرين اين دسته مدعی هستند که جنبش عليه : يستنظر اول، انقالب ايران دارای هيچگونه مضمون مترقی ن
اقتصادی کشور کمک کند، متوجه ] صورتبندی ؟[ور تواند به انکشاف ص ی خارجی، يعنی تنها عاملی که می سرمايه

  .ساده تر، هدف جنبش اينست که بر سر راه تمدن اروپائی سد بپا کنداست؛ به عبارت 
  

رقی است، زيرا عليه نظام فئودالی متوجه است، تدارند که جنبش م ی نظر دوم اظهار می به عکس، هواداران نقطه
  .شوند استثمار می) الندلوردها(هائی که به دست اربابان زميندار  زيرا که جنبش ايست متعلق به توده

  
گ ارضی است که از طريق قحطی عليه مالکين بزر) نه صنعتی بل تجاری(جنبش بورژوازی بزرگ و خرده، 

افزايند  همچنين میاينان . کنند ساختگی خويش و غيره، اهالی را در فقر نگه داشته، از انکشاف تجارت جلوگيری می
شود،  های قهقرائی است، که از عناصر ارتجاعی ناشی می ی نخستين خود حاوی گرايش که هر چند جنبش در مرحله

ايشان در دفاع از نظر . اش، پا به پای تحول جنبش از ميان خواهند رفت تمايالت با مضمون خيالپرستانه ين گونهاما ا
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رآوردهای ف ، وارداتیی خارج کنند که با وجود به اصطالح مبارزه عليه سرمايه خود اين واقعيت را گوشزد می
ها دوران شکوفائی   مجلس بود، و هنگاميکه جنبشه ايران دارایک، يعنی سالي١٩٠۶-٠٧اروپائی طی سال مالياتی 

  .کردند، افزايش يافته است خود را طی می
  

ی نظر، ما مطمئن هستيم که در عين حال شما تا آن حدی در جريان واقعيت  ی اين دو نقطه ی خالصه ضمن ارائه
آنچه معلومات  .ن به ما بنويسيدی خصلت انقالب ايرا کشور ما قرار داريد تا بتوانيد نظر شخصی خودتان را در باره

ای کتب آلمانی و  در مطبوعات و پاره] مندرجه[تاريخی شما را در اين زمينه تکميل خواهد کرد عبارتست از اطالعات 
 های الزم برای فرموله کردن  شما دادهاما هر گاه. ی وضع اقتصادی و اجتماعی ايران تحقيقات انجام شده در باره

ايم که همه نوع اطالعات را که در اينجا جمع آوری توانيم کرد در  ار نداشته باشيد، ما آمادهنظرات خود را در اختي
ای ارسال داريد تا ما آنرا پر کرده، فورًا به  اختيارتان بگذاريم؛ در اين صورت کافيست که شما برای ما پرسشنامه

  .ردانيمگشما باز 
  

سيار سپاسگزار خواهيم بود که به سئواالت زير که مربوط به مسائل های الزم را در اختيار داريد، ب درصورتيکه داده
های شما  و جواب: ی ما مورد بحث قرار گيرند اين مسائل بايد در مجمع آينده. نظری و عملی است، جواب دهيد

  .واهند توانست، اخذ تصميمات ما را بسی تسهيل کندخ
  

  ).توضيح(آيا قهقرائی است؟ ): توضيح(ی خصلت انقالب ايران چيست؟  نظر شما در باره )١
 پيشرو و مترقی يا در يک جنبش قهقرائی از چه ها در يک جنبش کامًال دمکراتيک شرکت سوسيال دمکرات )٢

 .بديهی است که اين شرکت جستن نبايد به اصول اساسی ما خدشه وارد سازد). توضيح(تواند باشد؟  نوع می
  
   ٢.نسانی زير ارسال داريدتوانيد پاسخ خود را به فرانسه نوشته به  می
  

؟ ما ی مسائل مورد عالقه مان به شما رجوع کنيم توانيم برای همه افزون بر اين، ما خرسند خواهيم شد دانيم که می
  .زيدهای ما از کمک به ما دريغ نخواهند ور اطمينان داريم که تئوريسين

  
  چيلينگريان. آ

  
     ] ترجمه از فرانسه[

  
  
  
  

  :های ناشر يادداشت
نامه که در آرشيو کائوتسکی است، لطفًا از طرف انستيتوی بين المللی تاريخ اجتماعی در اختيار يکی از اين 

اين نامه متعلق به انستيتوی نامبرده ) کپی رايت(چاپ حق . همکاران ما قرار گرفته تا فقط به فارسی منتشر شود
ی بوريای تفليس است و  کائوتسکی به نقل از روزنامهپاسخ . است و تخلف از آن موجب تعقيب قانونی خواهد بود

  . باکوستايرانی دررفيق تحصيل آن مديون لطف يک 
  
  

، چاپ دوم، انتشارات مزدک، ۶اسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران، جلد : منبع
  .٣۶-٣٨ ص .١٣۵٨تهران، فلورانس، ايتاليا، 

  .انتشارات مزدک: ترجمه
  .١٣٨٣ فروردين، روبرت هاکوپيان :بازنويس
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