
  کودکان در میلیتاریسم ژاپن جنگ چریکیسپاه 

  

  جمشید جمشیدی

 13از کودکان  جنگ ھای چریکیبھ نحوه تشکیل  سپاه  NHK1امشب برنامھ یکساعتھ رسانھ صدا و سیمای 

فیلم آنیمیشن  ،تن از باقی ماندگان این سپاه 30بر اساس روایات . سالھ در جنک با آمریکا اختصاص داشت 17تا 

  .سرگذشت تشکیل، نحوه فعالیت و باالخره نابودی این سپاه بھ نمایش در آمد

 ممکنآمریکائی توسط  اوکیناوا اشغالکھ جنگ ژاپن و آمریکا بھ اوج خود رسیده بود و  1944در آوریل سال 

خاک  درز پیشرفت آن ھا م می گیرد برای مقابلھ با آمریکائی ھا و پیش گیری ااپن تصمیمی شد، ارتش ژ تصور

ھدف از تشکیل این . متوسطھ و دبیرستان تشکیل دھددانش آموزان دوره اوکیناوا سپاھی از کودکان در سنین 

اگر چھ شرکت . بود )遊撃隊＝Yugekitai()گریالئی(سپاه واداشتن کودکان بھ شرکت در یک جنگ چریکی

. در این سپاه داوطلبانھ اعالم می شد اما بھ شھادت یکی از این راوی ھا ھرگز داوطلبانھ نبوده کامال اجباری بود

این سپاه را در اعضای تعداد . با جرم اعدام روبرو می کردبطور غیر مستقیم از شرکت، کودک را  امتناعزیرا 

آماده چریکی برای جنگ مدرسھ نظامی یک در پس از آموزش  ودکان راک. نفر گزارش می کنند 1000اوکیناوا 

  .می کردند

بدون زحمت  و مربیان نظامیفرماندھان  ،ھستندفرمانبری  محضن جائی کھ کودکان دنیا ندیده مستعد آاز 

  . کنندبھ جبھھ ی جنگ اعزام بسازند و بھ مثابھ یک نظامی وفادار طبق میل خود را  کودکانزیاد می توانستند 

آن طور کھ اکثر مصاحبھ کنندگان می گفتند، آن ھا در اوان کودکی ھنگام ورود بھ سپاه یا حتی در حین انجام 

، تنھا و تنھا گوش بفرمان انھ بودندزندگی مستقل و خوشبختدر آرزوی یک وظیفھ نھ بھ آینده فکر می کردند، نھ 

را تحت برنامھ ھای آموزش نظامی صرف و دشمن  مربیان نظامی کودکان. داشتند و بسخود سرکرده نظامی 

حاضری برای "کھ  عبارتتکرار صدھا بار این  آن ھا با. برای کشتن آماده می کردندجویانھ  اوتقسو ستیزانھ 

از دھان کودک بھ گونھ ی غیرانسانی بھ مغزشوئی کودکان " بلھ" بدون مکث و گرفتن جواب" وطنت جان بدھی

شمشیر با پائین آوردن کودکی را وادار می کند گردن خود را دراز کند تا  ،فرمانده ،یدر صحنھ ا. می پرداختند

درس کشتن تنھا بھ آن ھا . کند آزمایشدر جان دادن برای وطن را  کودکاخالص  ،قطع گردنبھ تھدید  خود و

  ! بمیرند حق دارندنفر را بکشند آن وقت  10چنانچھ گفتھ بودند  . می دادند

آن ھا از برابر جسم بی رمق و . بی تفاوتی عجیبی برخوردار می شدند از خویجنگ ی  ھجبھکودکان در 

از جنگیدن دچار احساس خستگی و خمودگی  عبور می کردند تا نکند خونسردی نھایت  درخود  ھمرزمبیھوش 

  .خود را در کشتن دشمن از دست بدھند انگیزهشوند و 

کھ آمریکا میلیتاریسم ژاپن را شکست می دھد و با تسلیم شدن ارتش رسمی ژاپن بھ  1945در اواخر ژوئیھ 

و ھمچنان در ادامھ  ،شدن نداردتسلیم ھنوز قصد کودکان  جنگ ھای چریکیخاک اوکیناو وارد می شود سپاه 

  . دمی شو مضمحل در نھایتاما مقاومت آن ھا دیری نمی پاید و . عملیات مقابلھ جویانھ با دشمن فعال است

از دست در نھایت و قدرت طلبی، تمامیت خواھی، تجاوز و کشور گشائی، میلیتاریسم، جنگ، حکومت ھا با 

کھ در راستای تحقق  ،روی می آورند "ھدف وسیلھ را توجیھ می کند"این نظریھ کھ  بھدادن منش و خوی انسانی 

  . قربانی شودجسم و جان بی گناه و بی آالیش کودکان  آن باید

  . جرای دردناکیچھ ما
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