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  جمشيد جمشيدی                                                            بمناسبت پايان جنگ در ژاپن
  

به این مناسبت در . امروز پانزدهم آگوست، شصت ویکمين سالگرد پایان جنگ در ژاپن است
 از اقشار فرادیا جلسه بحث و تبادل نظری با شرکت 1NHK ملی ژاپن ِان ِاچ کتلویزون 

چند ، )(Asoآسو وزیر امور خارجه ژاپن آقای ميز گرددر این . ه بودناگون ترتيب داده شدگو
استاد دانشگاه، مفسر امور اقتصادی، نویسنده، دانشجو، سرباز ارتش دوران جنگ، بازماندگان 

 کره، چين، آلمان و غيره شرکت هایمجرمين جنگی، هنرمند، خانه دار و خارجيانی از کشور
  .بوداز شرکت کنندگان قابل تحسين و توجه معقولی در وحله اول چنين ترکيبی  .کرده بودند

 )Yasukuni jinja(2 که مسئولين دولتی از معبد یاسوکونیوجيه پذیرستتبحث بر سر اینکه آیا 
در دادگاه  که نایتکارجچهارده  (Aردیف از جمله محکومين توکيو که روح مجرمين جنگی 

 نگهداری در آنجا )محکوم به اعدام شدندترتيب داده شده بود توکيو، دادگاهی که بوسيله خارجيان 
دیدار کرده به دعا و در این روز ميشود بموقع 

   به پردازند یا نه؟ ن مجرمينآتجليل از
 نظرات متفاوتی از طرف رسشپدر پاسخ به این 
ابراز شد که به گوشه صاحب نظرقشرهای مختلف 

 کال نظرات به دو گروه .ای از آنها اشاره ميکنم
ميتوان اظهارات  . تقسيم شدندموافق و مخالف

نظرات موافق : موافقين و مخالفين را خالصه کرد
برای نهایتا جنگی بر این محور که محکومين   

منافع کشورشان جنگيدند و جان باختند بنابراین باید 
  .مورد توجه و ستایش و تفقد قرار گيرند

 د که مجرمين نه فقط باعث و عاملمخالفين معتقدن
 عامل ، بلکه حتابودندکشورنابسامانی در داخل 

کشورهای چين، در کشتار، غارت و بدبختی مردم 
  ی و کشورهای همجوارآسيایدیگر کشورهای کره و

  از آنها تجليل هرگز نباید و  شدند مدیترانه  دریای 
  . گيرندهم قرار و انتقاد سرزنش مورد باید  بلکه شود

   معتقدآسووزیر امور خارجه آقای بعنوان موافق 
   که اعدام شدگان در هر صورت جان خود را بود
بوسيله مسئولين رسمی دولت مخصوصا روح آنها اهداف و منافع حکومت وقت کردند باید   فدای

 از طرف بخصوصهر ساله  اینکه با وجود دولت ژاپن. دو تجليل قرار بگيرمورد توجه و تفقد 
                                                  

  .ن است به معنای ایستگاه فرستنده ژاپNippon Hosou Kyokuمخفف ) NHK( ِان ِاچ ک 1
پرستشگاه های دین شينتو از .  است که به پرستشگاه های بودائی اطالق ميشودTempleترجمه  واژه معبد  2

من در این جستار از .   ناميده ميشود که مترادف مناسب فارسی نداردShrineجمله همين یاسوکونی جين جا 
. به معنای قرار و آرامش کشته گان حکومت استاسوکونی ی .همان واژه معبد برای یاسوکونی استفاده کرده ام

در این معبد مورد تفقد  بدستور امپراتور شوواA  بود که جنایتکاران ردیَف1978 و 1967ين ب  های الدرس
  .رفتندقرار گ

  تخست وزير وقت ژاپن ) Koizumi(کوايزومی
  امسال با لجبازی و دهن کجی به انتقادات کره و چين

امروز با هدف ادای احترام به ارواح کشته مخصوصا 
 .شدگان جنگ به معبد ياسوکونی توکيو رفت
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این کشورها رنجدیده ات مردم به احساسشده و به بی توجهی چين و کره از این بابت مالمت 
.  بکنيماجرا خارج درنتقادها ا ولی ما باید این تشریفات را مستقال و بدون توجه به دمحکوم ميشو
 و انتقاد چين و کره دخالت در این مناسبات بشمار را دارد مناسبات داخلی مصداقاین تشریفات 

ز جنگ دوباره صورت ميگيرد و نه  احتراز انيتید از ارواح این محکومين با د باز.می آید
  .توجيه جنگ قبلی

هر عقيده موافق دیگری که از طرف یکی از بازماندگان مجرمين جنگی ابراز شد بر این پایه که 
در به یاد او را برای از دست رفته خود هميشه سوگوارست و سالی یکبار این روز ای بازمانده 

  .جوار او دست به دعا بردن قابل توجيه است
نابسامانی های  ود را ازخ لخت بمب اتمی هيروشيما را تجربه کرده وخاطرات اجعهفه شخصی ک

امپراتوری و . باز گو ميکرد از موقعيت مخالف صحبت کرددوران بعد از پایان جنگ 
، و  نابسامانی ها و بدبختی مردم کشورهای آسيائی قلمداد ميکردتمامميليتاریسم ژاپن را مسئول 

   .بد یاسوکونی انتقاد کردشدیدا از بازدید در مع
در کشورهای همسایه چين و ژاپن تند  تا ناخوشایند و انتقادبازتابمعتقد بود که شخص دیگری 

برابر تشریفات دعاخوانی مسئولين دولتی بر دوستی ژاپن با این کشورها اثرات منفی بر جای 
  .ميگذارد و بهتر است انجام نگيرد

از سياست که در قانون اساسی ژاپن بصراحت قيد شده شرکت کننده دیگری مساله جدائی دین 
او معتقد بود اصوال .  دعا خوانی ميدانستسوماترانجام این نوع است  را مبنای مخالفت خود با 

یسم به این مذهبی ژاپنی ها قبل از معرفی بودمعتقدات (3نتوی ژاپنيچنين تشریفاتی در دین ش
ی خواه  از ارواح محکومين جنگر اقدام تجليلدمرسوم است و مسئولين رسمی دولت ) کشور

  .  دميکنن سياسی رداریببهره ناخواه با تحریک احساسات مذهبی مردم 
آنها معتقد بودند که . نددشت ابرازاظهارات دانشجویان کره ای، چينی و آلمانی در جهت مخالف

با ده و  دار کردن احساسات مردم کشور های آسيائی بوقدامات مسئولين ژاپنی در جهت جریحها
یک  ودایسسياست های متجاوزگرانه امپراتوری گذشته نشان دادن  کدرو کردن  فسطهس

  . ر سر می پرواننددرا ميليتاریسم نو 
یق تلفن انجام گرفت که نتيجه رظر سنجی هم از ط یک ندیوور استددر اثنای مباحثات گرم 

و کشته ن در مقابل این سوال که آیا با تجليل مسئولين مملکت از اعداميو. حيرت آوری داشت
  موافقند یا نه؟جنگی در معبد یاسوکونی شدگان 

  %63موافق   
  %37مخالف  

  .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 

  .بود NHKجه نظر سنجی امشب ميکنند؟ در هر صورت این نتي
                                                  

امپراتور حلول روح خدا بر روی .  اعتقاد چند خدائی مرسوم است) راه خداShinto(تی شينتو در دین سن 3
مردگان به باور پيروان شينتو دارای روح . اطاعت، ستایش و حتا پرستش او واجب است. زمين تعبير ميشود

 هميشه حاضر.  ميکنندابدی اند که هرگز از این دنيا محو نمی شوند، در فضای بين زمين و جایگاه خدایان منزل
با نزدیکی که با خدایان دارند در .  ناظر هستند و منتظر ارادت، دعا، تمنا و شنيدن خواسته های زندگانندو

  . ارواح هم با خدایان در تماسند هم با زندگان روی زمين.برآوردن خواسته های زندگان نيز تالش ميکنند
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  :واقعيت های تاريخی 
 به مدت پانزده سال در 1931ژاپن با رژیم سياسی غير دمکراتيک و ميليتاریستی از سال 

آنها کردن  مستعمرهراستای سياست های توسعه طلبانه خود به کشورهای همسایه تجاوز کرده، با 
 . شغول بوده استاین سرزمين ها مشتار مردم کتجاوز به زنان و  و ، اجير کردنبه غارت ثروت

اگر چه بدون اغراق نيست . چين در بين کشورهای دیگر بيشترین آسيب را از ژاپن دیده است
 ميليون کشته 35 حاکی از آنست که تجاور ژاپنی ها بيش ازولی آماری که چينی ها ارائه داده اند 

 هزار نفر 300 4گنانکيندادهای فاجعه آميزرختنها در . برای این کشور به جای گذاشتو زخمی 
 تصاویر زیر .قتل عام شدند که البته برخی ژاپنی ها این ارقام را اغراق آميز و ساختگی ميدانند

  .روی رقم ها بحثی گمراه کننده استحث بنویسنده نظر ب .گوشه ای از فجایع را منجسم ميکند

  .حتا یک انسان هم مجاز نيست بدست انسان دیگری آزار ببيند و یا از بين برودان ج
) کره تا آنوقت جزء خاک چين بود(  1910در سال کره جزیره شبه  ه انضمام در آوردنببا اپن ژ

برده گيری، تجاوز بيگاری، از جمله استعماری و استثماری اعمال ضد انسانی به بمدت طوالنی 
 یهمخوابگی و فحشانوکری، بيگاری، به آنها نمودن انتقال آنها به ژاپن و واداربه زنان و 

  . دست زداجباری 
يمان پ ی فاشيست و ایتاليانازی  ژاپن با آلمان 1939با آغازجنگ جهانی دوم در دسامبر سال 

سنگاپور، برمه و  تدریج به  و به)فيليپين(مانيال به 1942در سال . ددمی بن و همکاری اتحاد
ب نابسامانی، چپاول و تخریب در این کشورها هم سب. تجاوز ميکند) اندونزی(جزیره جاوا

  .دميشو
 دو بمب اتمی رتابپهوایی آمریکا به توکيو و شدید حمله با پس از حمله به بندر پرل هاربر ژاپن 

تحمل با .  ميشودمواجهه) 1945.8.9(اساکیی در ناگ و دیگر)1945.8.6(یکی در هيروشيما
آگوست 15  در روزم شود و تسليمجبور ميشود بدون شرطالخره اب ژاپنصدمات طاقت فرسا 

موافقت با به دام با پذیرفتن اعالميه پوتس 1945.9.2در تاریخ . کندپایان جنگ  اعالمهمان سال 
   .معاهده صلح تن در ميدهد

متحمل مات این پانزده سال طالو ت خود ژاپن در جنگ ،عالوه بر تلفات در کشورهای همسایه
  .ه ميليون کشته ميشودحدود س

با اظهار ندامت و شرم از رفتار بارها بسياری از دولت هائی که در ژاپن متصدی امور بوده اند 
ولی رفتار . و جنگ طلب قدیم از کشورهای چين و کره عذرخواهی کرده اندرژیم ميليتاریست 

                                                  
4 Nanking 
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ان از عدم وجود شهر از گاه مسئولين دولتی و جریحه دار کردن احساسات مردم این کشورها ن
باید اذعان کرد که هنوز گروه های حامی رژیم موروثی امپراتوری . داردرا یک صميميت الزم 

 که رویای وجود داردمافيای خفته راست و ميليتاریستی در بين محافظه کاران سياسی و یا 
تند هنوز بسياری هس .نندرا قاره آسيا را در سر می پرو دو باره امپراتوری و سروریازگشتب

که تجاوز ژاپن به کشورهای همسایه را تجاوز ندانسته به ورود ویاری رساندن به این کشورها 
 هکه نمایند)ليبرال دمکرات(چند روز پيش خانه یکی از اعضای حزب حاکممين  ه.تعبير ميکنند

قصد داشته بعد از آتش مجرم . شيده ميشودکآتش به توسط یک مافيائی  هست يزنمجلس مقتدر
این  عمل لت ع.ه بيمارستان منتقل ميشودبفورا فق نميشود و لی موشی کند وکزدن خانه خود 
با دیدارهای  مکرر نخست وزیر از به خاطر مخالفت او مجلس  این نماینده ام ازغمافيائی را انت

  .معبد یاسوکونی ذکر شده است
ام بازدید ساالنه از معبد یاسوکونی و تجليل از محکومين جنگی با ترفندهای گوناگون همچنان انج

امسال . قرار ميگيرد ی همسایه  و خشم مسئولين و مردم کشورهاميشود و هميشه هم مورد انتقاد
 ين امسال عالوه بر مسئول.تظاهرات ضد ژاپنی برقرار شدو هنگ کنگ هم در کره و چين 

بيشتر از سال نفر 5000دولتی که با خاطر جمعی دست به دعا بردند طبق آمار خود معبد ظاهرا 
  .د نفر از مردم عادی هم در معبد یاسوکونی از کشته شدگان جنگ تجليل کردن258000قبل 

ابا و فقير کشتار مردم کشورهای ناتوانچپاول و برای تامين منافع ملی از حتا اگر قرار باشد که 
ه هيتلر اگرچ. را محکوم کنيمنازی ه طلبی هيتلر نداشت چه لزومی دارد که خودکامگی و توسع

آزاد با رای مردم زمام امور را بدست گرفت ولی رژیم ميليتاریستی ژاپن از درون یک انتخابات 
 ميخورد چيزی غير از منافع حکومت و رقمو دمکراتيک متولد نشده بود و آنچه که به منافع ملی 

ه حيرت آوری به وج. شستسوی مغزی بودبرنامه رس کامال آموزش در مدا. حاميان آن بيش نبود
کرده بودند که امپراتور خداست وهيچ جانی قداست ندارد مگر در راه او ها تزریق در مغز بچه 

از سياست و کوچکترین تفکر بدیع و یا انتقادی . ودفدا ش
غل و زنجير و با ) کمونيست(برچسب سرخبا مسئولين 

آنهائی هم که برای منافع چنين رژیمی . مرگ روبرو ميشد
  .شستشوی مغزی شده بودندشدیدًا جان باختند 

 دوری نرویم قوم گرائی و ناسيوناليسم مخرب راهالبته 
غولستان هم هشتصدمين  امسال م.محدود به ژاپن نيست

ا سالم سالگرد سلطه چنگيزخان برجهان را در این کشور ب
این جشن در . جشن گرفته است وات بی سابقه ایو صل

شرایطی بر پا ميشود که بيش از یک سوم جمعيت 
با درآمد روزانه ) 2530000از کل  جمعيت(مغولستان 

برای منحرف کردن . کمتر از یک دالر زندگی ميگذارند
بجای رنجدیده  و خواسته های بر حق مردم فقيرت جه

اشتغال، بهداشت این  خوراک، پوشاک، مسکن، تامين 
 20وضع اقتصادی این سرزمين بيش از مردم و بهبود  

برای . ميليون دالر هزینه بر گزاری این جشن کرده اند
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  پرده برداری)تصویر( متر5مجسمه چنگيز خان به بلندی از اولين بار در ميدان شهر پایتخت 
. شده و رئيس جمهور مغولستان چنگيز خان را کلمه رمز در قلب مردم این سرزمين دانسته است

 بخاطر یک قطعه عکس در پای این ،ساده لوحانی هم شيفته تبليغات زهرآگين حکومتی شده
چنگيزی که همه ما با خونخواری، قساوت و چپاولگری او . مجسمه از یکدیگر سبقت ميگيرند

نيروهای . ر سراسر جهان آشنا هستيم در کشور خودش قهرمان ملی، کبير تاریخ لقب ميگيردد
در صدد برپائی تظاهرات ضد با افشاکردن سياست های فریبگارانه دولتی مردمی مغولستان 

  .  هستندافشاگرانهدولتی و 
  


