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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  .ن .م:  ازبرگردان

  ٢٠١۶ فبروری ١۶
  

  " خلقھای متمدنکمروائیح"
  در کنگرۀ*"مھاجرت دو طرفه"در مورد بحث در باره سياست استعماری و  Clara Zetkin "ِکالرا ستکين "

  ١٩٠٧المان  در سال /سوسياليست بين المللی در شھر شتوتگارت

  

-JW: عکس از١٩٠۴  در جنوب غرب افريقا Hereros  "ُھيريروز"زندانيان مليت : لمانیا" ِانسان ھای برتر"عمل 

Archiv  

  

  .افع کارگران زنجھت من" برابری"به نام ای در مجله . شتوتگارت"ت بين المللی در س سوسياليۀکنگر": ِکالرا ستکين"

  :نقل قول شده است" کالرا ستکين"اينجا از . ١٩٠٧ سپتمبر ٢شتوتگارت 

  ٣۶٢ الی ٣۶٠، صفحات ١٩۵٧، برلين "ديتس فرالگ"سخنرانی ھا و نوشته ھا در جلد اول : منبع

  

ه بين سياست استعماری، نظاميگری، رابط: مذاکرات خود را به پنج موضوع اختصاص داده بود" شتوتگارت "ۀکنگر

  .حزب و اتحاديه ھای کارگری، مھاجرت دوجانبه و حق رأی دھی زنان
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اختالف نظر ھا . ُدر ھمۀ اين پرسش ھا، تضاد بين ديدگاه ھای اساسی يا اصولی و ديدگاه ھای فرصت طلبانه نمايان شد

ای مختلف بود، که  تضاد بين گرايش ھعمق ۀ عمومی کنگره انعکاس دھندۀميان ھريک از کميته ھا و ھمچنان در جلس

  .تی شدس و منجر به انتقاد از خود و تعميق مفھوم سوسيالي ُبنياد جنبش ھای کارگری مدرن را در تمام کشور ھا تکان داد

َيکی رد مطلق ھر نوع سياست : در رابطه به موضوع سياست استعماری دو گرايش متضاد مقابل ھمديگر قرار داشتند

 مثابه ضرورت ھای تاريخی، در اخير امر منجر به سرقت کشور ھا توسط سرمايه  به اين سياست استعماری، زيرا 

د، اما و ديگری، نظريات اعتدال گرايانه، که فقط خواھان مبارزه عليه جنايات استعماری معاصر بودن. داران می شود

ينده نيز از يک سياست  سوسياليستی آۀ جامع)نظر دومی(طبق اين نظر . َ رد نمی کردندًسياست استعماری را اصوال

ه و ھمچنان استفاده از  کشور ھا، جوامع و فرھنگ ھای عقب ماندۀاستعماری استفاده خواھد کرد؛ گويا به منظور توسع

  .لد به منظور بھبود اقتصاد آنھانيروی مو

ستی آينده و  سوسياليۀ اين اختالف نظر خيلی جزئی به نظر می رسيد، که به خاطر يک دورنمای احتمالی جامعًظاھرا

در واقيعت امر اين نظر نبايد باعث . سر ھای خود را به درد بياورند] زمان کنگره[سياست ھای خارجی آن، حاال 

ِگرگونی سوسياليستی جامعه، فقط يک تصوير دور نمای غبارآلود،  در  کسانی می شد، که از دنگرانی جدی برای

  .  بی انتھا دور داشتندۀفاصل

يعنی درک بورژوازی از .   مشکالت آينده، يک سياست واقعی کنونی نھفته بودۀ نگرانی در باراما تنھا زير ھمين

"  وحشی"، برای حکمفرمائی باالی مردمان "با فرھنگ"ز نگاه تاريخی به حيث شھروندان ، که ا"مليت ھای با فرھنگ"

 ۀَ اشکال فرھنگی و مراحل توسعۀکه ھم به رسميت شناختن سوسياليستی را، ۀاين برداشت درک يا عقيد . خلق شده اند

ه نام  بحَبا آنھم يکی از نماينده ھای ساده لو. ُاجتماعی را از نگاه تاريخی با ھم برابر می بيند، به کلی کتمان می کند

 اين طور )"وحشی" حکمفرمائی باالی مردمان( اين برداشت راvan Kol (Henri)" ُھنری فن کول"رفيق ھالندی 

  . َما بايد در آينده نيز در کشور ھای وحشی، فقط  با ماشين آالت نرويم، بلکه بايد با سالح در دست برويم: اظھار کرد

َکنگره خالف تصميم کميسيون خود، اين برداشت يا نظر را به کلی رد و يک بار ديگر قاطعانه   -  اميد که برای ھميشه- ُ

و سوسياليسم عليه آن   ستعماری، غير از سرمايه داری استعماری وجود نداردھيچ سياست ا: اين طور اظھار کرد

 که در دسترس دارد، بدون ھيچ گونه محدوديت و بدون فورمول بندی ھای ی و با ھر امکان به تمام معناکند؛ مبارزه می

  .گيچ کننده

سوسيال .  استعمار آماده سازد ألۀف شده بود، تا يک قطعنامه در رابطه به مسکنگره موظکميته ای از جانب (

تمدن سوسياليستی و " که به کنگره ارائه شد، از درپيش نويس اين قطعنامه. يت بودندديموکرات ھا در اين کميته در اکثر

کنگره اين پيش نويس را با رأی . به حيث يکی از امکانات آينده سخن گفته شده بود" سياست سوسياليستی استعماری 

  ). يونگِ ولتۀتشريحات از روزنام.  اقليت را انتخاب کردۀد کرد و پيش نويس کميتَر" باريک"اکثريت

 در اين مورد ھم   .بود" رفت و برگشت"مسألۀ ديگری که مشکل مشابھی را به وجود آورد، طرح مسالۀ مھاجرت 

حد پرولتری صحبتی کنگره نشان داد که اختالف بين ديدگاه ھای مختلف عميقتر از آن است که بشود از يک موضع وا

چه  درحالی که جمعی از نمايندگان به اصطالح پرولتری، فقط آنھائی را که به امريکا و استرليا مھاجرت . به ميان آورد

می شناخت، و کارگران چينی و جاپانی را که در زير ستم استعمار اروپائيان استخوانھای شان  " پرولتر"نموده بودند 

نمايندگی می شد با " تکينسکالرا "ق پرولتری می دانستند، خط مقابل آن که از طرف شکسته بود، فاقد حق و حقو

قاطعيت از ھمبستگی بين المللی پرولتاريای بين المللی، مستقل از تعلق به نژاد، قوم و مليت مشخصی ، کنگره را وادار 

  ع نمودندبه پذيرش مواضعش نموده، از انترناسيوناليزم پرولتری به مفھوم واقعی آن دفا
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 Tradeو خودخواھی قشر باالئی کارگران را ]  قشر پائين کارگران[گرايش آخری، ھمان روحيه محروم ساختن

Union  در تقابل با توده ھای عظيمی که توسط –در داخل اتحاديه ھای قديمی  کارگری انگليس ، نمايان می ساخت 

  . تند و سرکوب می شدنداستفاده قرار داشوءسرمايه داران به طور وحشيانه مورد س

لمان و مطابق به کار ھای ا اتحاديه کارگری ۀبا توجه با اھداف و روحي] لمانا/در شھر شتوتگارت[گنگره در اين جا 

 استعمار، سألۀ چنانچه در م-ئيد کردأِ عظيم جھانی کارگران ھمه نژاد ھا و ملت ھا را تۀعملی شان، ھمبستگی بين طبق

 ھمبستگی جھانی، برابری تمام بشريت، با در نظرداشت سطوح ھای فرھنگی مختلف ۀوحييک فدراسيون بزرگ  با ر

  . در قاره ھای مختلف جھان، به پيروزی منجر شد

===============  

از آن جائی که در آن زمان، موازی با سيل مھاجرتھا به اروپا به صد ھا ھزار اروپائی به دو قارۀ جديد يعنی * 

  .ترجمه نموده ام" مھاجرت دوطرفه"نيز مھاجرت می نمودند، من آن را " استرليا"و " امريکا"

 .ن. م
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