ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ در ژاﭘﻦ

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪی

اﻡﺮوز ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺁﮔﻮﺳﺖ ،ﺵﺼﺖ ویﮑﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ در ژاﭘﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ایﻦ ﻡﻨﺎﺳﺒﺖ در
ﺗﻠﻮیﺰون ﻡﻠﯽ ژاﭘﻦ اِن اِچ ک  NHK1ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﺵﺮﮐﺖ اﻓﺮادی از اﻗﺸﺎر
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .در ایﻦ ﻡﻴﺰ ﮔﺮد وزیﺮ اﻡﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ژاﭘﻦ ﺁﻗﺎی ﺁﺳﻮ) ،(Asoﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻡﻔﺴﺮ اﻡﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩ ،داﻧﺸﺠﻮ ،ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ دوران ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎزﻡﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻡﺠﺮﻡﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ،هﻨﺮﻡﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ دار و ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﺮﻩ ،ﭼﻴﻦ ،ﺁﻟﻤﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ﺵﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در وﺡﻠﻪ اول ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻡﻌﻘﻮﻟﯽ از ﺵﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
2
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ایﻨﮑﻪ ﺁیﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬیﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دوﻟﺘﯽ از ﻡﻌﺒﺪ یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ )(Yasukuni jinja
ﺗﻮﮐﻴﻮ ﮐﻪ روح ﻡﺠﺮﻡﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﻦ ردیﻒ ) Aﭼﻬﺎردﻩ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎر ﮐﻪ در دادﮔﺎﻩ
ﺗﻮﮐﻴﻮ ،دادﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ﻡﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺵﺪﻧﺪ(در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻡﻴﺸﻮد ﺑﻤﻮﻗﻊ در ایﻦ روز دیﺪار ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ دﻋﺎ و
ﺗﺠﻠﻴﻞ ازﺁن ﻡﺠﺮﻡﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ یﺎ ﻧﻪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ایﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻈﺮات ﻡﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻃﺮف
ﻗﺸﺮهﺎی ﻡﺨﺘﻠﻒ ﺹﺎﺡﺐ ﻧﻈﺮاﺑﺮاز ﺵﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵﻪ
ای از ﺁﻧﻬﺎ اﺵﺎرﻩ ﻡﻴﮑﻨﻢ .ﮐﻼ ﻧﻈﺮات ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ
ﻡﻮاﻓﻖ و ﻡﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺵﺪﻧﺪ .ﻡﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎرات
ﻡﻮاﻓﻘﻴﻦ و ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻦ را ﺧﻼﺹﻪ ﮐﺮد :ﻧﻈﺮات ﻡﻮاﻓﻖ
ﺑﺮ ایﻦ ﻡﺤﻮر ﮐﻪ ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﺑﺮای
ﻡﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﺵﺎن ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺑﺎیﺪ
ﻡﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺘﺎیﺶ و ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻡﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻡﺠﺮﻡﻴﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ و ﻋﺎﻡﻞ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻡﺎﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺡﺘﺎ ﻋﺎﻡﻞ
ﮐﺸﺘﺎر ،ﻏﺎرت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻡﺮدم در ﮐﺸﻮرهﺎی ﭼﻴﻦ،
ﮐﺮﻩ ودیﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﺳﻴﺎیﯽ و ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺠﻮار
ﮐﻮاﻳﺰوﻡﯽ) (Koizumiﺗﺨﺴﺖ وزﻳﺮ وﻗﺖ ژاﭘﻦ
دریﺎی ﻡﺪیﺘﺮاﻧﻪ ﺵﺪﻧﺪ و هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎیﺪ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﻴﻞ
اﻡﺴﺎل ﺑﺎ ﻟﺠﺒﺎزی و دهﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ اﻥﺘﻘﺎدات ﮐﺮﻩ و ﭼﻴﻦ
ﺵﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎیﺪ ﻡﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ و اﻧﺘﻘﺎد هﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻡﺨﺼﻮﺻﺎ اﻡﺮوز ﺑﺎ هﺪف ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارواح ﮐﺸﺘﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻡﻮاﻓﻖ وزیﺮ اﻡﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻗﺎی ﺁﺳﻮ ﻡﻌﺘﻘﺪ
ﺵﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻡﻌﺒﺪ ﻳﺎﺳﻮﮐﻮﻥﯽ ﺗﻮﮐﻴﻮ رﻓﺖ.
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام ﺵﺪﮔﺎن در هﺮ ﺹﻮرت ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻓﺪای اهﺪاف و ﻡﻨﺎﻓﻊ ﺡﮑﻮﻡﺖ وﻗﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎیﺪ روح ﺁﻧﻬﺎ ﻡﺨﺼﻮﺹﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ
ﻡﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻔﻘﺪ و ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻨﮑﻪ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮص از ﻃﺮف
 1اِن اِچ ک) (NHKﻡﺨﻔﻒ  Nippon Hosou Kyokuﺑﻪ ﻡﻌﻨﺎی ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ژاﭘﻦ اﺳﺖ.
 2واژﻩ ﻡﻌﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ  Templeاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺑﻮداﺉﯽ اﻃﻼق ﻡﻴﺸﻮد .ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ هﺎی دیﻦ ﺵﻴﻨﺘﻮ از
ﺟﻤﻠﻪ هﻤﻴﻦ یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ ﺟﻴﻦ ﺟﺎ  Shrineﻧﺎﻡﻴﺪﻩ ﻡﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﻡﺘﺮادف ﻡﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪارد .ﻡﻦ در ایﻦ ﺟﺴﺘﺎر از
هﻤﺎن واژﻩ ﻡﻌﺒﺪ ﺑﺮای یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ام .یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻡﻌﻨﺎی ﻗﺮار و ﺁراﻡﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺎن ﺡﮑﻮﻡﺖ اﺳﺖ.
ﻒ Aﺑﺪﺳﺘﻮر اﻡﭙﺮاﺗﻮر ﺵﻮوا در ایﻦ ﻡﻌﺒﺪ ﻡﻮرد ﺗﻔﻘﺪ
درﺳﺎل هﺎی ﺑﻴﻦ  1967و  1978ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎران ردی َ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﭼﻴﻦ و ﮐﺮﻩ از ایﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻡﻼﻡﺖ ﺵﺪﻩ و ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺡﺴﺎﺳﺎت ﻡﺮدم رﻧﺠﺪیﺪﻩ ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ
ﻡﺤﮑﻮم ﻡﻴﺸﻮد وﻟﯽ ﻡﺎ ﺑﺎیﺪ ایﻦ ﺗﺸﺮیﻔﺎت را ﻡﺴﺘﻘﻼ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدهﺎ در ﺧﺎرج اﺟﺮا ﺑﮑﻨﻴﻢ.
ایﻦ ﺗﺸﺮیﻔﺎت ﻡﺼﺪاق ﻡﻨﺎﺳﺒﺎت داﺧﻠﯽ را دارد و اﻧﺘﻘﺎد ﭼﻴﻦ و ﮐﺮﻩ دﺧﺎﻟﺖ در ایﻦ ﻡﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺸﻤﺎر
ﻡﯽ ﺁیﺪ .ﺑﺎزدیﺪ از ارواح ایﻦ ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ اﺡﺘﺮاز از ﺟﻨﮓ دوﺑﺎرﻩ ﺹﻮرت ﻡﻴﮕﻴﺮد و ﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﺒﻠﯽ.
ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻡﻮاﻓﻖ دیﮕﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف یﮑﯽ از ﺑﺎزﻡﺎﻧﺪﮔﺎن ﻡﺠﺮﻡﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ اﺑﺮاز ﺵﺪ ﺑﺮ ایﻦ ﭘﺎیﻪ ﮐﻪ هﺮ
ﺑﺎزﻡﺎﻧﺪﻩ ای ﺑﺮای از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد هﻤﻴﺸﻪ ﺳﻮﮔﻮارﺳﺖ و ﺳﺎﻟﯽ یﮑﺒﺎر ایﻦ روز را ﺑﻪ یﺎد او در
ﺟﻮار او دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ.
ﺵﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ هﻴﺮوﺵﻴﻤﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ وﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﺧﻮد را از ﻧﺎﺑﺴﺎﻡﺎﻧﯽ هﺎی
دوران ﺑﻌﺪ از ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎز ﮔﻮ ﻡﻴﮑﺮد از ﻡﻮﻗﻌﻴﺖ ﻡﺨﺎﻟﻒ ﺹﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اﻡﭙﺮاﺗﻮری و
ﻡﻴﻠﻴﺘﺎریﺴﻢ ژاﭘﻦ را ﻡﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺑﺴﺎﻡﺎﻧﯽ هﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻡﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﺳﻴﺎﺉﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻡﻴﮑﺮد ،و
ﺵﺪیﺪا از ﺑﺎزدیﺪ در ﻡﻌﺒﺪ یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﺵﺨﺺ دیﮕﺮی ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺎﺧﻮﺵﺎیﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪ ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎیﻪ ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﺮیﻔﺎت دﻋﺎﺧﻮاﻧﯽ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺎ ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ اﺛﺮات ﻡﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻡﻴﮕﺬارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد.
ﺵﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ دیﮕﺮی ﻡﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪاﺉﯽ دیﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺼﺮاﺡﺖ ﻗﻴﺪ ﺵﺪﻩ
اﺳﺖ را ﻡﺒﻨﺎی ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ایﻦ ﻧﻮع رﺳﻮﻡﺎت دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﯽ ﻡﻴﺪاﻧﺴﺖ .او ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﺹﻮﻻ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮیﻔﺎﺗﯽ در دیﻦ ﺵﻴﻨﺘﻮی ژاﭘﻦ)3ﻡﻌﺘﻘﺪات ﻡﺬهﺒﯽ ژاﭘﻨﯽ هﺎ ﻗﺒﻞ از ﻡﻌﺮﻓﯽ ﺑﻮدیﺴﻢ ﺑﻪ ایﻦ
ﮐﺸﻮر( ﻡﺮﺳﻮم اﺳﺖ و ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ در اﻗﺪام ﺗﺠﻠﻴﻞ از ارواح ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻩ
ﻧﺎﺧﻮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺤﺮیﮏ اﺡﺴﺎﺳﺎت ﻡﺬهﺒﯽ ﻡﺮدم ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ.
اﻇﻬﺎرات داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﮐﺮﻩ ای ،ﭼﻴﻨﯽ و ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ اﺑﺮازﺵﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻡﺎت ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ژاﭘﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﺮیﺤﻪ دار ﮐﺮدن اﺡﺴﺎﺳﺎت ﻡﺮدم ﮐﺸﻮر هﺎی ﺁﺳﻴﺎﺉﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ
ﺳﻔﺴﻄﻪ ﮐﺮدن و ﮐﺪر ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻡﺘﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ اﻡﭙﺮاﺗﻮری ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺳﻮدای یﮏ
ﻡﻴﻠﻴﺘﺎریﺴﻢ ﻧﻮ را در ﺳﺮ ﻡﯽ ﭘﺮواﻧﻨﺪ.
در اﺛﻨﺎی ﻡﺒﺎﺡﺜﺎت ﮔﺮم در اﺳﺘﻮدیﻮ یﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ هﻢ از ﻃﺮیﻖ ﺗﻠﻔﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺡﻴﺮت ﺁوری داﺵﺖ .در ﻡﻘﺎﺑﻞ ایﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺁیﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻡﻤﻠﮑﺖ از اﻋﺪاﻡﻴﻮن و ﮐﺸﺘﻪ
ﺵﺪﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ در ﻡﻌﺒﺪ یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ ﻡﻮاﻓﻘﻨﺪ یﺎ ﻧﻪ؟
ﻡﻮاﻓﻖ %63
ﻡﺨﺎﻟﻒ %37
و ﺡﻴﺮت ﺁورﺗﺮ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻡﻮاﻓﻘﻴﻦ اﮐﺜﺮا از ﻗﺸﺮ ﺟﻮان و ﻡﻴﺎن ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺁیﺎ ایﻦ ﺡﻘﻴﻘﺖ دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ژاﭘﻨﯽ هﺎ در ﺑﺎرﻩ ﻡﺠﺮﻡﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻡﺎﻧﻨﺪ وزیﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻮدﺵﺎن ﻓﮑﺮ
ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ؟ در هﺮ ﺹﻮرت ایﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ اﻡﺸﺐ  NHKﺑﻮد.
 3در دیﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺵﻴﻨﺘﻮ) Shintoراﻩ ﺧﺪا( اﻋﺘﻘﺎد ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﺉﯽ ﻡﺮﺳﻮم اﺳﺖ .اﻡﭙﺮاﺗﻮر ﺡﻠﻮل روح ﺧﺪا ﺑﺮ روی
زﻡﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻡﻴﺸﻮد .اﻃﺎﻋﺖ ،ﺳﺘﺎیﺶ و ﺡﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ او واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻡﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎور ﭘﻴﺮوان ﺵﻴﻨﺘﻮ دارای روح
اﺑﺪی اﻧﺪ ﮐﻪ هﺮﮔﺰ از ایﻦ دﻧﻴﺎ ﻡﺤﻮ ﻧﻤﯽ ﺵﻮﻧﺪ ،در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ زﻡﻴﻦ و ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﺧﺪایﺎن ﻡﻨﺰل ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ .هﻤﻴﺸﻪ ﺡﺎﺽﺮ
و ﻧﺎﻇﺮ هﺴﺘﻨﺪ و ﻡﻨﺘﻈﺮ ارادت ،دﻋﺎ ،ﺗﻤﻨﺎ و ﺵﻨﻴﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺰدیﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪایﺎن دارﻧﺪ در
ﺑﺮﺁوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی زﻧﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ .ارواح هﻢ ﺑﺎ ﺧﺪایﺎن در ﺗﻤﺎﺳﻨﺪ هﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﺎن روی زﻡﻴﻦ.
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واﻗﻌﻴﺖ هﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ:
ژاﭘﻦ ﺑﺎ رژیﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻏﻴﺮ دﻡﮑﺮاﺗﻴﮏ و ﻡﻴﻠﻴﺘﺎریﺴﺘﯽ از ﺳﺎل  1931ﺑﻪ ﻡﺪت ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل در
راﺳﺘﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎیﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ ،ﺑﺎ ﻡﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﮐﺮدن ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺛﺮوت ،اﺟﻴﺮ ﮐﺮدن و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﺸﺘﺎر ﻡﺮدم ایﻦ ﺳﺮزﻡﻴﻦ هﺎ ﻡﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﭼﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی دیﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺁﺳﻴﺐ را از ژاﭘﻦ دیﺪﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻧﻴﺴﺖ
وﻟﯽ ﺁﻡﺎری ﮐﻪ ﭼﻴﻨﯽ هﺎ اراﺉﻪ دادﻩ اﻧﺪ ﺡﺎﮐﯽ از ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎور ژاﭘﻨﯽ هﺎ ﺑﻴﺶ از  35ﻡﻴﻠﻴﻮن ﮐﺸﺘﻪ
و زﺧﻤﯽ ﺑﺮای ایﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺵﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در رﺧﺪادهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻡﻴﺰﻧﺎﻧﮑﻴﻨﮓ 300 4هﺰار ﻧﻔﺮ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ژاﭘﻨﯽ هﺎ ایﻦ ارﻗﺎم را اﻏﺮاق ﺁﻡﻴﺰ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻡﻴﺪاﻧﻨﺪ .ﺗﺼﺎویﺮ زیﺮ
ﮔﻮﺵﻪ ای از ﻓﺠﺎیﻊ را ﻡﻨﺠﺴﻢ ﻡﻴﮑﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩ ﺑﺤﺚ روی رﻗﻢ هﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﮔﻤﺮاﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺟﺎن ﺡﺘﺎ یﮏ اﻧﺴﺎن هﻢ ﻡﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﻧﺴﺎن دیﮕﺮی ﺁزار ﺑﺒﻴﻨﺪ و یﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم در ﺁوردن ﺵﺒﻪ ﺟﺰیﺮﻩ ﮐﺮﻩ در ﺳﺎل  ) 1910ﮐﺮﻩ ﺗﺎ ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺟﺰء ﺧﺎک ﭼﻴﻦ ﺑﻮد(
ﺑﻤﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺽﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎری و اﺳﺘﺜﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﮕﺎری ،ﺑﺮدﻩ ﮔﻴﺮی ،ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ زﻧﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ژاﭘﻦ و وادارﻧﻤﻮدن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮی ،ﺑﻴﮕﺎری ،هﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ و ﻓﺤﺸﺎی
اﺟﺒﺎری دﺳﺖ زد.
ﺑﺎ ﺁﻏﺎزﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در دﺳﺎﻡﺒﺮ ﺳﺎل  1939ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺁﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و ایﺘﺎﻟﻴﺎی ﻓﺎﺵﻴﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎن
اﺗﺤﺎد و هﻤﮑﺎری ﻡﯽ ﺑﻨﺪد .در ﺳﺎل  1942ﺑﻪ ﻡﺎﻧﻴﻼ)ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ( و ﺑﻪ ﺗﺪریﺞ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺑﺮﻡﻪ و
ﺟﺰیﺮﻩ ﺟﺎوا)اﻧﺪوﻧﺰی( ﺗﺠﺎوز ﻡﻴﮑﻨﺪ .در ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ هﻢ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﺴﺎﻡﺎﻧﯽ ،ﭼﭙﺎول و ﺗﺨﺮیﺐ
ﻡﻴﺸﻮد.
ژاﭘﻦ ﭘﺲ از ﺡﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﺮل هﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺡﻤﻠﻪ ﺵﺪیﺪ هﻮایﯽ ﺁﻡﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻴﻮ و ﭘﺮﺗﺎب دو ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
یﮑﯽ در هﻴﺮوﺵﻴﻤﺎ) (1945.8.6و دیﮕﺮی در ﻧﺎﮔﺎﺳﺎﮐﯽ) (1945.8.9ﻡﻮاﺟﻬﻪ ﻡﻴﺸﻮد .ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﺹﺪﻡﺎت ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ژاﭘﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻡﺠﺒﻮر ﻡﻴﺸﻮد ﺑﺪون ﺵﺮط ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮد و در روز 15ﺁﮔﻮﺳﺖ
هﻤﺎن ﺳﺎل اﻋﻼم ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺎریﺦ  1945.9.2ﺑﺎ ﭘﺬیﺮﻓﺘﻦ اﻋﻼﻡﻴﻪ ﭘﻮﺗﺴﺪام ﺑﻪ ﻡﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﻡﻌﺎهﺪﻩ ﺹﻠﺢ ﺗﻦ در ﻡﻴﺪهﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت در ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎیﻪ ،ﺧﻮد ژاﭘﻦ در ﺟﻨﮓ و ﺗﻼﻃﻤﺎت ایﻦ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل ﻡﺘﺤﻤﻞ
ﺡﺪود ﺳﻪ ﻡﻴﻠﻴﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﻡﻴﺸﻮد.
ﺑﺴﻴﺎری از دوﻟﺖ هﺎﺉﯽ ﮐﻪ در ژاﭘﻦ ﻡﺘﺼﺪی اﻡﻮر ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺎرهﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻡﺖ و ﺵﺮم از رﻓﺘﺎر
رژیﻢ ﻡﻴﻠﻴﺘﺎریﺴﺖ و ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ ﻗﺪیﻢ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﭼﻴﻦ و ﮐﺮﻩ ﻋﺬرﺧﻮاهﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .وﻟﯽ رﻓﺘﺎر
Nanking
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هﺮ از ﮔﺎﻩ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دوﻟﺘﯽ و ﺟﺮیﺤﻪ دار ﮐﺮدن اﺡﺴﺎﺳﺎت ﻡﺮدم ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد
یﮏ ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ ﻻزم را دارد .ﺑﺎیﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ هﻨﻮز ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺡﺎﻡﯽ رژیﻢ ﻡﻮروﺛﯽ اﻡﭙﺮاﺗﻮری
و ﻡﻴﻠﻴﺘﺎریﺴﺘﯽ در ﺑﻴﻦ ﻡﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺳﻴﺎﺳﯽ و یﺎ ﻡﺎﻓﻴﺎی ﺧﻔﺘﻪ راﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رویﺎی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو ﺑﺎرﻩ اﻡﭙﺮاﺗﻮری و ﺳﺮوری ﻗﺎرﻩ ﺁﺳﻴﺎ را در ﺳﺮ ﻡﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ .هﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎری هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎیﻪ را ﺗﺠﺎوز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ورود ویﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ .هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ ﺧﺎﻧﻪ یﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺡﺰب ﺡﺎﮐﻢ)ﻟﻴﺒﺮال دﻡﮑﺮات(ﮐﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ
ﻡﻘﺘﺪرﻡﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ یﮏ ﻡﺎﻓﻴﺎﺉﯽ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻡﻴﺸﻮد .ﻡﺠﺮم ﻗﺼﺪ داﺵﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁﺗﺶ
زدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻡﻮﻓﻖ ﻧﻤﻴﺸﻮد و ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻡﻨﺘﻘﻞ ﻡﻴﺸﻮد .ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻞ ایﻦ
ﻡﺎﻓﻴﺎﺉﯽ را اﻧﺘﻐﺎم از ایﻦ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻡﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺎ دیﺪارهﺎی ﻡﮑﺮر ﻧﺨﺴﺖ وزیﺮ از
ﻡﻌﺒﺪ یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ ذﮐﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎزدیﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻡﻌﺒﺪ یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ و ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﻤﭽﻨﺎن اﻧﺠﺎم
ﻡﻴﺸﻮد و هﻤﻴﺸﻪ هﻢ ﻡﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﺧﺸﻢ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻡﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎیﻪ ﻗﺮار ﻡﻴﮕﻴﺮد .اﻡﺴﺎل
هﻢ در ﮐﺮﻩ و ﭼﻴﻦ و هﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺗﻈﺎهﺮات ﺽﺪ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺵﺪ .اﻡﺴﺎل ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺁﻡﺎر ﺧﻮد ﻡﻌﺒﺪ ﻇﺎهﺮا  5000ﻧﻔﺮﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ  258000ﻧﻔﺮ از ﻡﺮدم ﻋﺎدی هﻢ در ﻡﻌﺒﺪ یﺎﺳﻮﮐﻮﻧﯽ از ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺵﺪ ﮐﻪ ﺡﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻡﻴﻦ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻡﻠﯽ از ﭼﭙﺎول و ﮐﺸﺘﺎر ﻡﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎی ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﻘﻴﺮاﺑﺎ
ﻧﺪاﺵﺖ ﭼﻪ ﻟﺰوﻡﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻡﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ هﻴﺘﻠﺮ ﻧﺎزی را ﻡﺤﮑﻮم ﮐﻨﻴﻢ .اﮔﺮﭼﻪ هﻴﺘﻠﺮ
ﺑﺎ رای ﻡﺮدم زﻡﺎم اﻡﻮر را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ رژیﻢ ﻡﻴﻠﻴﺘﺎریﺴﺘﯽ ژاﭘﻦ از درون یﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد
و دﻡﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻡﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد و ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻡﻠﯽ رﻗﻢ ﻡﻴﺨﻮرد ﭼﻴﺰی ﻏﻴﺮ از ﻡﻨﺎﻓﻊ ﺡﮑﻮﻡﺖ و
ﺡﺎﻡﻴﺎن ﺁن ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد .ﺁﻡﻮزش در ﻡﺪارس ﮐﺎﻡﻼ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ ﺵﺴﺘﺴﻮی ﻡﻐﺰی ﺑﻮد .ﺑﻪ وﺟﻪ ﺡﻴﺮت ﺁوری
در ﻡﻐﺰ ﺑﭽﻪ هﺎ ﺗﺰریﻖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻡﭙﺮاﺗﻮر ﺧﺪاﺳﺖ وهﻴﭻ ﺟﺎﻧﯽ ﻗﺪاﺳﺖ ﻧﺪارد ﻡﮕﺮ در راﻩ او
ﻓﺪا ﺵﻮد .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮیﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺪیﻊ و یﺎ اﻧﺘﻘﺎدی از ﺳﻴﺎﺳﺖ و
ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﺮخ)ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ( ﺑﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ و
ﻡﺮگ روﺑﺮو ﻡﻴﺸﺪ .ﺁﻧﻬﺎﺉﯽ هﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻡﻨﺎﻓﻊ ﭼﻨﻴﻦ رژیﻤﯽ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺵﺪیﺪًا ﺵﺴﺘﺸﻮی ﻡﻐﺰی ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ راﻩ دوری ﻧﺮویﻢ ﻗﻮم ﮔﺮاﺉﯽ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﻡﺨﺮب
ﻡﺤﺪود ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﻧﻴﺴﺖ .اﻡﺴﺎل ﻡﻐﻮﻟﺴﺘﺎن هﻢ هﺸﺘﺼﺪﻡﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﻠﻄﻪ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن ﺑﺮﺟﻬﺎن را در ایﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻼم
و ﺹﻠﻮات ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ایﻦ ﺟﺸﻦ در
ﺵﺮایﻄﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻡﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از یﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻡﻐﻮﻟﺴﺘﺎن )از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ (2530000ﺑﺎ درﺁﻡﺪ روزاﻧﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از یﮏ دﻻر زﻧﺪﮔﯽ ﻡﻴﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻡﻨﺤﺮف ﮐﺮدن
ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﺑﺮ ﺡﻖ ﻡﺮدم ﻓﻘﻴﺮ و رﻧﺠﺪیﺪﻩ ﺑﺠﺎی
ﺗﺎﻡﻴﻦ ﺧﻮراک ،ﭘﻮﺵﺎک ،ﻡﺴﮑﻦ ،اﺵﺘﻐﺎل ،ﺑﻬﺪاﺵﺖ ایﻦ
ﻡﺮدم و ﺑﻬﺒﻮد وﺽﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ایﻦ ﺳﺮزﻡﻴﻦ ﺑﻴﺶ از 20
ﻡﻴﻠﻴﻮن دﻻر هﺰیﻨﻪ ﺑﺮ ﮔﺰاری ایﻦ ﺟﺸﻦ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﺮای
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اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻡﻴﺪان ﺵﻬﺮ ﭘﺎیﺘﺨﺖ از ﻡﺠﺴﻤﻪ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی  5ﻡﺘﺮ)ﺗﺼﻮیﺮ( ﭘﺮدﻩ ﺑﺮداری
ﺵﺪﻩ و رﺉﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻡﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﺎن را ﮐﻠﻤﻪ رﻡﺰ در ﻗﻠﺐ ﻡﺮدم ایﻦ ﺳﺮزﻡﻴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎدﻩ ﻟﻮﺡﺎﻧﯽ هﻢ ﺵﻴﻔﺘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت زهﺮﺁﮔﻴﻦ ﺡﮑﻮﻡﺘﯽ ﺵﺪﻩ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ یﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ در ﭘﺎی ایﻦ
ﻡﺠﺴﻤﻪ از یﮑﺪیﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻡﻴﮕﻴﺮﻧﺪ .ﭼﻨﮕﻴﺰی ﮐﻪ هﻤﻪ ﻡﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺨﻮاری ،ﻗﺴﺎوت و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮی او
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺁﺵﻨﺎ هﺴﺘﻴﻢ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش ﻗﻬﺮﻡﺎن ﻡﻠﯽ ،ﮐﺒﻴﺮ ﺗﺎریﺦ ﻟﻘﺐ ﻡﻴﮕﻴﺮد .ﻧﻴﺮوهﺎی
ﻡﺮدﻡﯽ ﻡﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮐﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻓﺮیﺒﮕﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺹﺪد ﺑﺮﭘﺎﺉﯽ ﺗﻈﺎهﺮات ﺽﺪ
دوﻟﺘﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ.
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