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 Political  سياسی

  
 Von Michael Streitberg -"ميشايل اشترايتبرگر": نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
 ٢٠١۶ نومبر ١۴

  

  بيرق ھای سرخ در توکيواھتزاز 
جاپان با اتحاديه ھائی که  در کوريای جنوبی مبارزه می کنند، در راديکال چپ حزب ":  بين المللی کارگرانعتجم"

  .صدد است تا اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی را به وجود بياورد

 

پايتخت  کشور " توکيو"اعضای اتحاديه ھای خطوط ريل جاپان و امريکا در تظاھرات روز يکشنبه در شھر 

 Foto: Zenshin -"جاپان"

 

  :  مکروفون و در ھمه جا قوای پوليسآواز بلند به باال و کره کردهحمل بيرق ھای سرخ و مشت ھای 

حزب با عظمت در توکيو در معرض ديد قرار داشت، دوران " ھی بيا"ی که به روز يکشنبه گذشته در پارک تصوير

 حزب چپ کمونيستھای جاپان ھای منوط به  که نيروتظاھراتی را. در خاطره ھا زنده می ساختجاپان را  لراديکاچپ 
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 به ز امرودر حالی که، می نمودنددر آن به ده ھا ھزار نفر اشتراک و  به راه انداخته بودند، ٧٠ و ١٩۶٠در سالھای 

  . طور واضح از قوت و نيروی زمان اولی بسيار فاصله دارند

ليگ Revolutionären Kommunistischen Liga Japans " نشريۀ " سين شين"با وجود آنھم طبق گزارش 

انجمن بين المللی " نفر در گردھمائی (JRCL) ٨٠٠.Nationalkomitee "(۵ شورای ملی(اپان جکمونيستھای انقالبی 

اکثر اشتراک کنندگان بعد از ختم گردھمائی با پيوستن در . ار شده بود، جمع شده بودندزکه در پارک برگ "کارگران

  .شد، ھمنوا شدند  با حضور صد ھا کارمند دولت ھمراھی میوز داخل شھر توکيو عبور می کرد، تظاھراتی که  ا

آمادگی وبرگزاری جلسۀ انجمن بين المللی کارگران که يک روز در سال صورت می گيرد، توسط کارگران اتحاديه 

تيب سازمان ھای کارگران که جھت يابی مارکسيستی دارند و به ھمين تر "  Doro-Chiba يباچدورو "خطوط آھن 

  .ی کوچک ، سازماندھی می شودئمنطقه 

ھم خود " KCTU "اتحاديۀ سنديکا ھای کوريائی جنوبی مربوط " سول" سيون اتحاديه ھای محلیدر سال جاری فدرا

ريخ  تاعی که بهيقرار است درتظاھرات وس. برگزارکنندگان وارد صحنه شدندين حرکت ھمنوا ساختند و در جملۀ را با ا

عالوه بر آن از تمام .   ادامه داده شودیمبارزاتھمين وحدت ی جنوبی برگزار می شود،  نومبر در پايتخت کوريا١٢

اعضای اتحاديه ھای سراسر جھان دعوت به عمل آمده بود تا در اين تظاھرات اشتراک نمايند، چنانچه ضمن فعاليت 

 Railroad Workers "ديۀ خطوط آھن اياالت متحدۀ امريکا ھای ديگر اشتراک کنندگان، تشريک مساعی فعاالن اتحا

United (RWU)" بودبيشتر مشھود .  

دشمنی با کارگران را در   و مسيرتيک دموکراضد يکاتسخنرانان در زمينۀ اين که دولت کوريائی جنوبی تحراکثر 

که ماه " ھوندای"ريکۀ موتر سازی پيش گرفته، صحبت نمودند و به ھمين ترتيب  از اھداف و خواسته ھای کارگران فاب

ه حمايت شان را از  کارگر دست به اعتصاب زده بودند، گزارش داد۵٠.٠٠٠ سپتمبر با اشتراک ٢۶يعنی به تاريخ قبل 

  .آن اعالم داشتند

و دست صدراعظم محافظه کار "  Shinzo Abe شينسو ابه"ھمچنين مبارزه عليه نظامی گری جاپان تحت رھبری 

  .ور، يکی از محور ھای سخنرانی، سخنرانان را می ساختآن کشراستی 

دعوت نيز که به آنھا بسيار نزديک ھستند،   " Zengakuren سينگاکورن "محصالنشورای ملی، از اتحاديۀ ھمچنين 

 در اتحاديۀ محصالن رئيس  " Ikuma Saito وزيتايکوما "که  طوری.  تا  در اين برنامه اشتراک نماينده بودنمود

 محصالن سياسی فعال دوش به دوش جنبش  تايک امرالزامی و ضروريست: اظھار کرد" Junge Welt" با صحبت

  .کارگری عليه سيستم کپيتاليستی مبارزه کنند

جھان است سراسر  تمام انسانھا در خطاب به گردھمائی اتحاديه ھا و انجمن ھا و افراد در شھر توکيو به مفھوم نداء و 

شبه جزيرۀ کوريا را  ی که ئروياروئی جنگ افزار ھای ھسته  خيزند،  به خصوص عليه خطراتیا تا عليه جنگ به پ

  .تھديد می کند

 است، به درجۀ اول ارتباط می گيرد به ٨٠ و ۶٠امروز به مراتب کوچکتر از سالھای " اتحاديۀ محصالن" که اين

 ۀھم.  ھائی مديريت خود مختار در يونيورستی ھارگانای  بدون استثنااز بين بردنسرکوب آنھا توسط دولت و ھم چنان 

  .ستند که  در زمينه سھم خود را ادا کرده استھاين ھا مسايلی 

در جريان مبارزات شان، نيز نقش مؤثری در کنار کشيدن اختالفات خونين ميان گروپ ھای مختلف چپ که ناگفته نماند 

  . عده ای فعاالن مبارزاتی داشته است
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 مديريت دانشگاه ھا .اتحاديه با ثبت نام اعضای جديد يک روند رو به رشد را نشان می دھدين طرف از چند سال به ا

يکی از  " Saito زيتو "به اساس گفتۀ .  محصالن را مانع شوندشدن مجددالبته کوشش زياد به خرج می دھند تا سياسی 

اپان قرار جکه در آخرين نقطۀ جنوب  " Okinawa اوکينووا"، آنھا موفق شدند تا در دانشگاه فعاالن جنبش محصلی

سھيم محصالن  را ايجاد نمايند، که در آنھا نماينده ھای اتحاديه یمحصلامور   دوباره  کميته ھای ٢٠١۴دارد، در سال 

 تا فعاالن سياسی نام آشنا و نموده را استخدام یجديد" نيروی انتظامی"ولی از آن زمان به اين طرف دانشگاه . ھستند

به ھمين ترتيب .  کار و فعاليت آنھا را در ليليه ھا غير ممکن بسازنددادهروف را تحت نظارت و مراقبت قرار مع

استادان دانشگاه  در سمينار ھای خود  به محصالن اخطار می دھند تا عليه ھم صنفان سياسی و فعال خود موقف ضد 

  .آنھا را اتخاذ نمايند

 ًا عليه پايگاه نظامی امريکا در ، تقريبمی نمايانندری از پروفيسر ھا خود را منتقد بسيا: "بيان نمود" زيتو"قراری که 

انتقاد می نمايند ولی ھمزمان به آن فعاالن سياسی را در ليليه ھا بدان علت از دولت  صحبت می کنند و" اوکينووا"

رياست دانشگاه افرادی را که . داردھم به ھمين شکل جريان " Kioto "اوضاع در دانشگاه ". کوب می کنندسر

اعتصاب محصالن را در ماه اکتوبر سازماندھی کرده بودند، توسط قوای پوليس دستگير و چھار نفر از آنھا را از 

 نفر را عليه ۵.٠٠٠ ی محصالن نشده آنھا قادر شدند تا امضاارعابمگر اين عمل باعث ترس و. دانشگاه اخراج نمودند

 .نداخراج چھار محصل جمع نماي

  .داردترس ن از خشم جنبش کارگران و محصالافزايش سرکوب عالمۀ آن است، که دولت بيشتر از پيش 

  

  :افزودۀ مترجم

  !خوانندگان عزيز

 که از زبان المانی به فارسی ترجمه نموده ام، به صورت بسيار فشرده یبی جھت نخواھد بود تا به ارتباط متن گزارش

  .ھفتاد و ھشتاد  يادآور شومخاطراتم را از جنبشھای سالھای 

در چين، ابعاد آن پرولتاريائی ت بود که زير تأثير انقالب عظيم فرھنگی صجنبشھای دھۀ ھفتاد ادامۀ جنبشھای دھۀ ش

  .جنبشھا گسترش يافت

 نموده بود، نه ءفضای سياسيی که جوامع اروپای غربی، امريکا، جاپان و به شمول بعضی کشور ھای ديگر را احتوا

ھدف از اين جنبشھا تغييرات .  در برگيرندۀ جنبشھای محصالن بود بلکه از جنبشھای مردمی ھم می توان يادآور شدتنھا

سياسی، اجتماعی در عرصه ھای مختلف زندگانی بود که توأم با اعتراضات و تظاھرات شديد و ھمبستگی خلق ھا 

  .مطرح می شد

اين .  گرديد١٩۶٨ين جنبش ھا منجر به اعتصابات و تظاھرات در سال با تشديد جنايات امپرياليسم امريکا در ويتنام ا

توسط اعضای خود فروخته و بدنام حزب به اصطالح  جنبشھا در ادامه به خصوص به دنبال کودتای ننگين ثور

اع ًو بعدا با تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی بر کشور ما افغانستان و ھمزمان با آن تغيير اوض" دموکرتيک خلق"

سياسی در کشور ايران و برقراری دولت آخوندی در آن سرزمين دامنه و فضای مبارزاتی محصالن داخلی و خارجی 

  .را وسيع تر گردانيد

ًکامال ... اپان و جولوژيک ساحۀ زندگانی محصالن را در کشور ھای اروپائی، امريکا، ئجرو بحث ھای سياسی و ايد

وضاع سياسی دنيا، پخش اعالميه ھا، تأسيس اتحاديه ھای محصلی، به راه انداختن احاطه نموده بود، جز انديشيدن به ا
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خالصه زندگانی دھۀ ھفتاد و ھشتاد خارج از دائرۀ . ليتھای اجتماعی، ديگر فکر و تشويش وجود نداشتاتظاھرات، فع

  .سياسی، اقتصادی و اجتماعی نبود

ار می شد، زھا، نھاد ھای چپ و اتحاديه ھای کارگری برگی که از طرف سازمانئبه ھمين ترتيب جلسات و ميتنگ ھا

ًاکثرا در پيوند با اعتصابات و تظاھرات محصالن بود که اھداف و خواسته ھای خود را در جاده ھا مطرح می کردند تا 

کثريت بتوانند توجه عابران را به وضع غير انسانی، استثمار کارگران در فابريکه ھا، قوانين و شرايط ضد انسانی ا

  . راسيستی جلب نموده و مردم را واقف به سرنوشت خود بنمايند- ھای امپرياليستی ستمکش جامعه ، عليه سياستطبقات

مگر بعد از شکست سوسيال امپرياليسم شوروی توسط مبارزان آزاديخواه افغان و پارچه شدن آن به کشور ھای خود 

ً چپ و اتحاديه ھای کارگری کامال محسوس بود و تا به امروز کود در مبارزات سياسی سازمانھا، نھاد ھایمختار، ر

 .ًالبته داليل زيادی وجود دارد که از تذکر آن فعال به خاطر طوالنی شدن موضوع صرف نظر می کنم. ھم ادامه دارد

 که پيشرفت سريع وسايل الکترونيک و دسترسی اکثريت مردم به خصوص در ٧٠ و ۶٠مگر امروز با مقايسۀ دھۀ 

 متمدن، و حتا در جوامع عقب نگھداشته شده ای مانند کشور ما افغانستان به آن، که از يک جانب حوامع به اصطالج

اذھان خلقھا " روشنگری"توأم است با دادن گزارشات پيھم رسانه ھای صوتی و خبری که نقش تعيين کننده را در روند 

انب ديگرپخش گزارشات باعث می شود تا خلقھا بتوانند عمق و دادن آگاھی سياسی، اقتصادی و اجتماعی دارند و از ج

مسايلی را که در جھان امروزی در جريان است، درک نموده و به آنھا بينديشند، بشکافند و تحليل نمايند و با واقعيت 

نمايند و ھای تلخ زندگانی محرومان و استثمار شوندگان و نابودی خلقھا با تجاوزات و تھاجمات  آشنائی کامل حاصل 

  .مگر متأسفانه چنين امر تا به امروز اتفاق نيفتاده است. عليه آنھا به پا خيزند

اپان مبارزات اتحاديه ھای کارگری و انجمن ھای محصالن و جکه ديده می شود خوشبختانه امروز در کشور  طوری

 اند تا د زدند، بلکه در صدکارگران فابريکه ھا نه تنھا عليه شرايط ضد انسانی دست به اعتراضات و تظاھرات

 ھای کارگری را در سطح بين المللی به وجود بياورند تا دوش به دوش ھم عليه سيستم هھمبستگی مبارزاتی اتحادي

  .کپيتاليستی که جنگ است و تجاوز و قتل و قتال است و استعمارو استثمار، مبارزه نمايند

 اتحاديۀ اروپا ھم کارگران به خاطر تطبيق قوانين ضد انسانی  تا جائی که ھمۀ ما می دانيم در بعضی از کشور ھای

.  ساختن شرايط کار توسط صاحبان سرمايه گاه گاھی دست به اعتصابات و تظاھرات زده و می زنند دشواردولتھا و

ت گاه در جھ ولی ھيچ. مگر تقاضای کارگران از دولتھا و صاحبان کار فقط دستمزد بيشتر و بھبود شرايط کار است

، متأسفانه جزئی ... انھدام سيستم سرمايه داری ودولتھای تجاوز گر، جنايت پيشه،  رشوت خور، معامله گر نظامی و 

  .ترين سعی و اقدامی صورت نگرفته است

اپان و در کشور ھای اتحاديۀ اروپا و ديگر کشور ھای جھان دست جمگربا آنھم ھمين که خلقھا در توکيو پايتخت کشور 

ستند که به يقين روزی به شعله ھا مبدل می شود و آتش خشم ھت و اعتصابات می زنند، ھمه جرقه ھائی به تظاھرا

  .مبارزات خلقھا باعث خواھد شد تا جھان سرمايه داری امپرياليستی را به انھدام ابدی سوق بدھند

  :منبع
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