ﺳﭘﺎه ﺟﻧﮓ ﭼرﯾﮑﯽ ﮐودﮐﺎن در ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم ژاﭘن
ﺟﻣﺷﯾد ﺟﻣﺷﯾدی
اﻣﺷب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮑﺳﺎﻋﺗﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی  NHK1ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺗﺷﮑﯾل ﺳﭘﺎه ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ از ﮐودﮐﺎن 13
ﺗﺎ  17ﺳﺎﻟﮫ در ﺟﻧﮏ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ اﺧﺗﺻﺎص داﺷت .ﺑر اﺳﺎس رواﯾﺎت  30ﺗن از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎن اﯾن ﺳﭘﺎه ،ﻓﯾﻠم آﻧﯾﻣﯾﺷن
ﺳرﮔذﺷت ﺗﺷﮑﯾل ،ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺎﺑودی اﯾن ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در آﻣد.
در آورﯾل ﺳﺎل  1944ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ژاﭘن و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده ﺑود و اﺷﻐﺎل اوﮐﯾﻧﺎوا ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﻣﮑن
ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷد ،ارﺗش ژاﭘن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ و ﭘﯾش ﮔﯾری از ﭘﯾﺷرﻓت آن ھﺎ در ﺧﺎک
اوﮐﯾﻧﺎوا ﺳﭘﺎھﯽ از ﮐودﮐﺎن در ﺳﻧﯾن داﻧش آﻣوزان دوره ﻣﺗوﺳطﮫ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل دھد .ھدف از ﺗﺷﮑﯾل اﯾن
ﺳﭘﺎه واداﺷﺗن ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﭼرﯾﮑﯽ)ﮔرﯾﻼﺋﯽ() (遊撃隊＝Yugekitaiﺑود .اﮔر ﭼﮫ ﺷرﮐت
در اﯾن ﺳﭘﺎه داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﯾﮑﯽ از اﯾن راوی ھﺎ ھرﮔز داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻧﺑوده ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺑﺎری ﺑود.
زﯾرا اﻣﺗﻧﺎع از ﺷرﮐت ،ﮐودک را ﺑطور ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺟرم اﻋدام روﺑرو ﻣﯽ ﮐرد .ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی اﯾن ﺳﭘﺎه را در
اوﮐﯾﻧﺎوا  1000ﻧﻔر ﮔزارش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐودﮐﺎن را ﭘس از آﻣوزش در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﺟﻧﮓ ﭼرﯾﮑﯽ آﻣﺎده
ﻣﯽ ﮐردﻧد.
از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن دﻧﯾﺎ ﻧدﯾده ﻣﺳﺗﻌد ﻣﺣض ﻓرﻣﺎﻧﺑری ھﺳﺗﻧد ،ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن و ﻣرﺑﯾﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑدون زﺣﻣت
زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐودﮐﺎن را طﺑﻖ ﻣﯾل ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ وﻓﺎدار ﺑﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ ی ﺟﻧﮓ اﻋزام ﮐﻧﻧد.
آن طور ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،آن ھﺎ در اوان ﮐودﮐﯽ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم
وظﯾﻔﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ آﯾﻧده ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻧﮫ در آرزوی ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑودﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﮔوش ﺑﻔرﻣﺎن
ﺳرﮐرده ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود داﺷﺗﻧد و ﺑس .ﻣرﺑﯾﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺎن را ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ ﺻرف و دﺷﻣن
ﺳﺗﯾزاﻧﮫ و ﻗﺳﺎوت ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑرای ﮐﺷﺗن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد .آن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﮑرار ﺻدھﺎ ﺑﺎر اﯾن ﻋﺑﺎرت ﮐﮫ "ﺣﺎﺿری ﺑرای
وطﻧت ﺟﺎن ﺑدھﯽ" و ﮔرﻓﺗن ﺟواب ﺑدون ﻣﮑث" ﺑﻠﮫ" از دھﺎن ﮐودک ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻐزﺷوﺋﯽ ﮐودﮐﺎن
ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .در ﺻﺣﻧﮫ ای ،ﻓرﻣﺎﻧده ،ﮐودﮐﯽ را وادار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔردن ﺧود را دراز ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﺷﻣﺷﯾر
ﺧود و ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻗطﻊ ﮔردن ،اﺧﻼص ﮐودک را در ﺟﺎن دادن ﺑرای وطن آزﻣﺎﯾش ﮐﻧد .ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ درس ﮐﺷﺗن
ﻣﯽ دادﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ  10ﻧﻔر را ﺑﮑﺷﻧد آن وﻗت ﺣﻖ دارﻧد ﺑﻣﯾرﻧد!
ﮐودﮐﺎن در ﺟﺑﮭﮫ ی ﺟﻧﮓ از ﺧوی ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷدﻧد .آن ھﺎ از ﺑراﺑر ﺟﺳم ﺑﯽ رﻣﻖ و
ﺑﯾﮭوش ھﻣرزم ﺧود در ﻧﮭﺎﯾت ﺧوﻧﺳردی ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻧﮑﻧد از ﺟﻧﮕﯾدن دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺧﻣودﮔﯽ
ﺷوﻧد و اﻧﮕﯾزه ﺧود را در ﮐﺷﺗن دﺷﻣن از دﺳت ﺑدھﻧد.
در اواﺧر ژوﺋﯾﮫ  1945ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم ژاﭘن را ﺷﮑﺳت ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ارﺗش رﺳﻣﯽ ژاﭘن ﺑﮫ
ﺧﺎک اوﮐﯾﻧﺎو وارد ﻣﯽ ﺷود ﺳﭘﺎه ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ ﮐودﮐﺎن ھﻧوز ﻗﺻد ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﻧدارد ،و ھﻣﭼﻧﺎن در اداﻣﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ دﺷﻣن ﻓﻌﺎل اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت آن ھﺎ دﯾری ﻧﻣﯽ ﭘﺎﯾد و در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺿﻣﺣل ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﺑﺎ ﻗدرت طﻠﺑﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧواھﯽ ،ﺗﺟﺎوز و ﮐﺷور ﮔﺷﺎﺋﯽ ،ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم ،ﺟﻧﮓ ،و در ﻧﮭﺎﯾت از دﺳت
دادن ﻣﻧش و ﺧوی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﮐﮫ "ھدف وﺳﯾﻠﮫ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد" روی ﻣﯽ آورﻧد ،ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی ﺗﺣﻘﻖ
آن ﺑﺎﯾد ﺟﺳم و ﺟﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و ﺑﯽ آﻻﯾش ﮐودﮐﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷود.
ﭼﮫ ﻣﺎﺟرای دردﻧﺎﮐﯽ.
 11آﮔﺳت  ،2015اوﺳﺎﮐﺎ.
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