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 Political سياسی

  
Von Michael Streitberg : نويسنده  

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از 
 ٢٠١٧جون ٢۴

 

   G-20 کنفرانس کشور ھای پيشرفتۀ صنعتیچپی ھا در 
 .اپانج: امروز . -G-20چپی ھا در کشورھای  

  میارب جھانی رگران و انقال کااکميتح عارش، چپ افراطی  به اصالحات می کندءاتکااپان جحزب کمونيست 

 .دندھ

معطوف  لنیعارقام و اعداد به   ديد خود را اطالع حاصل نمايند و جاپانکسانی که می خواھند در بارۀ چپی ھای 

  عضو٣٠٠.٠٠٠ اضافه از  (JCP) جاپانحزب کمونيست کشور : فتد گرنھًبدارند، احتماال تحت تأثير قرار خوا

 Akahata " اکاحاتا" روز نامۀ آنھا به نام .افزايش می يابد  روز تا روزبه حزب چپی ھادارد، تمايل و گرايش 

تا يک  روز يکشنبه حرد و   نسخه ٢٠٠.٠٠٠حدود  ھفتهغير از روز آخرروزانه به  ھفته مامت "درفش سرخ"

اکثريت و  یأحق ر  يک ترکيبی ازکبا وجود سيستم انتخاباتی غير دموکراتي. به چاپ می رسد ميليون نسخه

که  جلس عوامم در ی ھا حزب چپ.دارد هنمايند ،مجلس نمايندگان  در ھر دواين حزب ،اتی انتخابمتناسب به آزادی

به اين ترتيب اين .  وکيل دارد١۴، وکيل ٢۴٢از متشکل  جلس اعيانمو در  وکيل ٢١ ، است وکيل۴٧۵از متشکل 

  .است   (SD PJ)اتھا  چند برابر قوی تر از حزب سوسيال دموکرحزب

 (SD PJ)  ه بنيان گذاری شد، وجود ندارندکه امروز ديگر حزب سوسياليستھا اران زکارگتوسط  ١٩٩۶در سال

چپ سوسيال جناح آنھا در  واضعم بوده است، جاپان ترين حزب چپ مند نيرو ھايش از دھهپاين حزب . است

بيشتر از دو صرف  ھر باردر  جلسمز در ھردو امرو ) SDPJ( حزب . قرار داشت اروپای غربی دموکراتھای

 . داردوکیچ

به دنبال چه  قدرت قابل مالحظه  و اساسبنياد نينچاقتصادی جھان با  ھایترين کشور قدرتمند ی ازيستھا در يککمون

در انتخابات ھمواره : واضح استًجاپان کامال  به نظر می رسد که جواب برای حزب کمونيستچيزی ھستند؟ 

راست دولت ف به ھد ،ھادر ائتالف با ليبرال ھا و سوسيال دموکراتبدين سو  از مدتی .به دست آوردنبيشتر يتموفق

 .تالش می ورزند رسی به زير کشيدنکمحافظه کار را از 

 زجر و که یجوانان جامعه به خصوص ۀافراد با لقوشرايط  فقر و فالکت   وضعيت وعليه  ) JCP(حزب کمونيست 

سينه انرژی اتومی به خارج شدن از  يگانه حزب قوی یاعضابه عنوان آنھا  .روشنگری می کندسختی می کشند، 
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 مودهنمطالبه " اوکيناوا"ترين جزيرۀ  جنوبی ايگاه ھای اياالت متحده را در پآنھا ھمچنان بسته کردن. سپر می کنند

 جاپان تسليحات عليه گسترشسؤال قرار می دھند و به ھمين ترتيب ائتالف نظامی تنگاتنگ با واشنگتن را مورد 

اسخگوئی در قبال چگونگی تصرف پ  کند، صرف نظر می از آن حزب کمونيستليکن آنچه را که .موقف می گيرند

 مطالبات اين حزب قرار دارد مگر ۀدر برنام ً ھنوز ھم دائما،با وجودی که سوسياليسم به عنوان ھدف. قدرت است

 .دنانکرده به طور علنی ابراز را  توليد سايلو و ی مھم  بانکھاجتماعی ساختنامانند 

 ٢٠٠٨ در سال Toyako" توياکو"در  که " G- 8-Gipfel"سران کشور ھایگردھمائی ھمچنان اين حزب عليه 

مطالبات خود را با در آنزمان اين حزب .  تظاھرات صدا ننمودو به جاده ھا اعضای خود را لی رغم ابراز مخالتع

کنفرانس سران کشور ھای در طور  ينھم. براز داشتا G- 8ی  تجمع رھبران کشورھاينحفرمول بندی مؤدبانه 

G-7 در چنين . اظھار نکردليه آنع ساسی و اصولیانتقاد ا  کدام شده بود، برگذارجاپان  در ٢٠١۶ که در سال  

 سران کشور ھا یئه گردھمايلع هک ی باشندمھستند، از نگاه کميت کوچک که چپی ھای افراطی اين فقط  یمواقع

 .نمايندمی تظاھرات 

تعداد واقعی عناصر افراطی چپ اندک است، مگر در چنان مواقعی قادر اند به ھزاران فعال سياسی ديگر با آن که 

تحت  ًھنوز ھم دايما جاپان حزب کمونيست کمونيستی  سازمانھای چپر حالی کهد .را نيز به دنبال خود بکشانند 

بيش از صد تن تلفات که به خصوص در سالھای ھفتاد و ھشتاد جناح ھای مختلف   خونينمبارزاتپيامد ھای بعدی 

دھه ھای گذشته  يد خصمانه و خونيندمگر ، انی وجود نداردجز ديگر تلفات امرو رچندھ. ، ھستنداشتد جانی

 به ده ھا ھزار انسان را تا اواخر سال ھفتاد گروپھای مختلف می توانستند بعضی اوقات. ا برجا مانده استپھمواره 

و فرقه گرائی  ھمچنين دگماتيزم چپی ھا داخلیھای خشونت مگر امروز به دليل به جاده ھا بکشانند، به ھمراه خود 

  . مردم را به تظاھرات بکشانند زيادياست قادر نيستند تا تعدادفعاالن از ساز البته بيگانه شدن تعداد زيادی  و ھم 

اين سازمان . (JRCL-NC)ی ليگ کميتۀ بين المللی است  سازمان انقالبی کمونيست،هباقی ماند قوی ترين سازمان

 ين فضای رشدا. مشخص را تجربه می کندگسترش سو دوباره رشد و چند سال بديناز مانند مجموع چپ افراطی 

 Doro- Chiba" دورو ـ شيبا"اتحاديۀ کارگران خط آھن و  Zengakuren " سينگاکورن" برای اتحاديۀ محصالن

 می ھانآ.  کندحفظ و نگھداری ) JRCL( روابط دوستانه با  تا،صدق می کندنيز ، ر می باشندتنزديک آنھا که به 

احزاب محافظه کار دست   سانسور اززادآ و اين جنبش  دند تا جنبش کارگران و محصالن را متحد بسازنخواھ

. کارش را پيش ببردتحاديه ھای باالسر آن ا و اپانج کمونيست زۀ اصالح طلبانۀ حزب مبار کشور و راستی و چپی 

که سوسياليست را  ھائی کشور ) JRCL(حزب .  جھان است درانقالب و قدرت دراز مدت کارگرانآنھا ھدف 

کارگران ! ستالينيسمو نابود باد ! بود باد کپيتاليسمنا " نھاآ مرکزی عارشمعرفی نموده  "ستالينست"به عنوان ، بودند

. ، تزئين کرده استند به وجود آمده بود١٩۵٧ی را که در سال ھنوز ھم صفحۀ انترنيتی گروپ !"جھان متحد شويد

ديگر   دستگيری و توقيف وابپيوسته آنھا  ،ز سرکوب و خشونت کار گرفتهای افراطی  چپی ھاکردعملعليه دولت 

  .مواجه می باشند شکنجه ھا

است، کم ھنوز   آنھا کادر ھای سازمانھای مارکسيستی را که تعداد Toha" توحا"حزب جناح مجلس افراد خارج از 

 بيرق ھای سياه و يا سرخ و سياه نانچهچ. ارند در صحنه وجود د مبارزه می کنند نيز صدای بلند ضد استبدادگربام

 . در جاده ھای توکيو در احتزاز ھستند دايموآنھا ھميشه 

 

  :فزودۀ مترجما
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را " سپنتا "ميھنان ما که افرادی از قماشھم  ضمن صحبت با يکی از "موسوی"وقتی چندی قبل ھمکار ما آقای 

" جنبش چپ واقعی " بر دوش،شور و مردمکخيانت آنھا را به می خواست بار معرفی نموده، "جنبش چپ" املش

 به طرف فھماند که اولتر از   حکم نمايد، با قاطعيت برخورد نمودهھا" چپ" به خيانت ر مبنای آنبکشور انداخته، 

ر بستر زمان کامل د از حيطۀ جنبش چپ  فھم شان را درک ودصدور ھر حکمی او و کسانی مانند او می باي

تاريخی و ًبسازند، بعدا به خود حق بدھند تا در مورد قضاوت نمايند و طرف ھم که مقابل استدالل و ارائۀ فکتھای 

 ناگزير شد، حرفش را پس بگيرد؛ فکر می نمودم که سوء استفاده از مفاھيم "موسوی"قای بيشمار از جانب آسياسی 

در افغانستان با ھزينه کردن از " شبه چپ"چپ نما ھا و  ،"موسوی" مرضی است که به گفتۀ آقای و نامھا، تنھا

  .ف شان را تحقق ببخشنداھدا  می خواھند"چپ"اعتبار و آبروی 

، اين حقيقت را آشکار ساخت که چنين خلط "پيتراس"بر مقالۀ " آمادور نويدی "ھمکار ديگر ما آقایافزودۀ مطالعۀ 

. بلکه در ساير کشور ھا نيز می تواند وجود داشته باشد افغانستان محدود نمانده، هبمباحث و سوء استفاده ھائی تنھا 

را مطالعه نمودم، متوجه شدم که " لياادر استر"رھبر کبير انقالب اکتوبر معنون به " لنين" روز گذشته، نوشتۀ وقتی

 ابقهسنی نيز است، بلکه از لحاظ زمااين کالھبرداری و سرقت نام نه تنھا از لحاظ مکانی ابعاد گسترده ای داشته 

  .داشته و می بايد عليه آن شجاعانه و با استواری تمام مبارزه نمود

به ھمين مناسبت، مقالۀ حاضر را ترجمه نمودم تا خوانندگان متوجه شوند که بين رويزيونيست ھای پارلمانتاريست، 

ريويزيونيستی  ھمه جای از آنھا به نام ابداعی وکه از طرف نويسندۀ مقاله در  " راستينانقالبيون"ايادی تروتسکی و

  . و در کدام زمينه ھا اختالف وجود داردبه چه ميزان فاصله، کر به عمل آمده استذ" چپ افراطی"

چپ " پای یوال مبارزه و دادن تلفات در بين است، آنجا به زعم ؤس وقتی نويسنده خود اذعان دارد که ھرجا

 و "حزب کمونيست جاپان"جا پای اخذ امتيازات در ميان است، پای به اصطالح در ميان است و ھر آن" افراطی

  :ھا، به مثابۀ نخستين شاخص می توان نوشت" تروتسکيست"

 تصرف قدرت به وسيلۀ پرولتاريا، به امتيازگيری مصروف است، ھيچ ربطی به نظورمآنی که به جای مبارزه به 

مايه که می خواھد با دزدی نام و اعتبار کمونيزم و چپ، برای خودش چيزی داشته، فردی است خادم سرکمونيزم ن

  .بدھدبه دست آورده، وظايفش را در قبال باداران امپرياليستی اش انجام 

  .، مصداق کامل دارد"حزب کمونيست جاپان"چنين حکمی در مورد به اصطالح 


