Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №1(54). 2011

сурсов. В качестве одного из возможных
вариантов диверсификации поставок углеводородов в XXI веке рассматривается транспортировка казахстанской нефти и туркменского
газа по трубопроводам через территории
Казахстана и Китая /6/.
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Бұл мақалада Жапонияның сыртқы дипломатиясындағы жапон Дамудағы Ресми Көмектің тарихы мен
рөлі қарастырылған. Автордың ойы бойынша Дамудағы
Ресми Көмек сыртқы саясаттың маңызды құралы бола
тұрып, Жапонияның халықаралық сахнадағы беделін
едәуір жақсартуға өз септігін тигізді. Алайда, соңғы
кезде Жапонияның көмек көрсету бағдарламалары
елдің ішінде және шет елдерде қатты сынға ұшырап
отыр.
***
This article examines the history and the role of
Japanese ODA in foreign diplomacy of Japan. The author
believes that official development assistance as an
important instrument of foreign policy, has facilitated Japan
to significantly improve its image in the international arena.
However, recently Japan's aid programs are subject to sharp
criticism, both domestically and abroad.

И. М. Нурмолдина
ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ЖАПОНИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ
ӨМІРІНІҢ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯЛАНУЫ
XX ғасырдың басында Жапон елінің өмірі
мен мәдениеті ширек ғасырға жуық уақыт «Шығыс Азияда жаңа тәртіп орнатуға» бағытталған
«қасиетті» соғыс мақсатына бағынышты болды.
Жапонияда өкіметтің фашистік көзқарастары
мемлекеттік дін болып жарияланған синтоизм
діні арқылы халық арасында «түсті халықтарды
«ақтардың» қанаушылығынан босату» туралы
Жапондықтардың Шығыстағы «ұлы мақсаты»
жайлы идеяларын насихаттады.
Бұл кезде Жапон елінің әлеуметтік-саяси
өмірі толықтай милитаристік пиғылдағы басқарушылардың көздеген мақсатына сәйкестендіріліп, барынша қыспаққа алынған уақыт еді.
Жапонияның соғысқа дейінгі және соғыс
жылдарында орын алған дәуірі тарихта «Анкоку
джидай» («Қараңғылық кезеңі») деген атпен
қалды.
Милитаристік үгіт-насихат бұқара өмірінің,
мәдениеттің барлық салаларын қамтып, халықтың санасында жеңіспен аяқталатын соғысқа
деген сенімді ұялатуға тырысты.
Оқу-ағарту, кино, театр, бұқаралық ақпарат
құралдары, көркем әдеби шығармалар барлығы
өкіметтің идеологиялық саясатына бағындырылған еді. Жапондық еркін ойлауды басып жаныштаудың ауыртпашылығы сондай, жапондық милитаризм күйреуімен елге келген «одақ-

тастар әскерінің» басқару жүйесі көптеген мәдениет қайраткерлерімен нағыз бостандық деп
қабыл етілген еді.
1945 жылы тамыздың 14-де Жапонияның
императоры, өкіметі мен әскери басшылығы
Потсдам декларациясының шарттарын қабылдап, АҚШ, Кеңес Одағы, Англия мен Қытай
кірген одақтас мемлекеттер алдында өзінің капитуляциясын мойындады. Фашистік монархтар
бастаған ұзаққа созылған әділетсіз соғыс
аяқталды. Бұл соғыс Жапонияның милитаристерінің Манчжурияға басқыншылығынан бастап
14 жылға, Қытайдағы басқыншылықтан бастап
8 жыл, фашизмге қарсы күрескен дүние жүзі
елдеріне қарсы болған соғыстан бастап 4 жылға
созылды. Ақырында жеңіліспен аяқталды.
1945 жылдың 2 қыркүйегінде таңғы сағат 9да Токио бұғазына кірген Американың «Миссури» атты линкорында Жапонияның капитуляциясы туралы актіге қол қойылды. Жапонияның
өкіметі атынан Сыртқы істер министрі болған
Сигемицу Мамору мен генерал Умэдзу Есидзиро қол қойды.
Жеңіске жеткен мемлекеттер атынан «одақтастардың оккупациялық әскерінің» бас қолбасшысы болған генерал Дуглас Макартур,
АҚШ-тан адмирал Ч.Нимиц, Қытайдан – генерал Су Юнчан, Ұлыбританиядан – адмирал
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Б.Фрейзер, Кеңес одағынан – генерал К.Н.Деревяненко қол қойды. Капитуляция мойындалған
14 тамызда жапондық радиолардан императордың әскерлер мен халықты пайдасыз қарсыласудан бас тартуға үндеген сөзі берілді. Жапон
милитаристері сөзсіз берілгендіктерін мойындап, тізе бүккендігі туралы актіге қол қойды.
Жапон халқына сансыз қайғы-қасірет пен зардаптар әкелген соғыс аяқталды. Нәтижесінде,
елдің экономикасы құлдырады, Хиросима мен
Нагасаки атом бомбасының ауыр зардабын басынан кешірді, қалалар қиратылды, жүздеген
мың адамдар баспанасыз қалды. Осылайша, Жапон тарихында «Қараңғылық кезеңі» («анкоку
дзидай») деген атпен белгілі болған ең шымшытырық кезеңнің бірі аяқталды.
Жапония соғыста жеңілген соң ел өмірінде
оккупациялық саясат жүзеге асқан кезең орын
алды. 1945 қыркүйегінен бастап 1952 жылдың
сәуірі аралығы Жапония тарихы үшін көптеген
өзгерістер мен жаңалықтарға толы уақыт болды.
Соғыстан кейінгі Жапонияны оккупациялау
саясаты негізінен одақтас мемлекеттер атынан
әрекет еткен американдық әскер арқылы іске
асырылды. Жапониядағы билік американдық
оккупациялық әскердің басшысы генерал Д.Макартурдың қолына өтті. 1945 жылы желтоқсанда
КСРО, АҚШ пен Ұлыбританияның сыртқы
істер министрлерінің Мәскеуде өткен кеңесінде
одақтас елдердің саяси бағытын анықтайтын
Жапониямен соғысқан мемлекеттердің өкілдерінен «Қиыршығыстық комиссия» мен «Одақтық
кеңес» құрылды.
1945 жылы 6 қыркүйекте АҚШ президенті
Трумен мемлекеттік департаментпен бірге, әскери және теңіз әскери министрлікпен бірігіп
жасалған «АҚШ–тың Жапонияны оккупациялауының алғашқы кезеңіне арналған саяси бағыттың негізгі принциптерін» қабылдайды. Бұл
құжат 22 қыркүйекте жарыққа шықты. Оның
ішінде оккупацияның түпкі мақсаты көрсетілді:
«Біріншіден, Жапонияның қайтадан АҚШ пен
әлем тыныштығы үшін қауіп төндіре алмауын
қамтамасыз ету; екіншіден, өзге мемлекеттердің
құқықтарын сыйлайтын және американдық
мақсатарды қолдайтын жауапкершілігі мол
және бейбіт өкімет құру» /1/.
Жапониядағы оккупациялық режимге екі
нәрсе тән болды. Бірі, оккупация одақтас мемлекеттер атынан шыққан американдық әскермен
жүзеге асырылды. Келесісі, АҚШ үкіметі тағайындаған оккупациялық әскер басшысы Жапониядағы өзгерістердің бағытын анықтай отырып, орындауы міндетті нұсқаулықтар (әскери
басшының меморандумы мен директивалары)
шығарып, оны Жапон Үкіметіне ұсынды, Жапондық басшылық өз кезегінде ол нұсқаулық-
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тарды өз жауапкершілігі аясында өз атынан,
керек кезде заңды тұрғыда хаттап іске асырап
отырды. Жалпы алғанда, Жапонияның оккупациялану уақытын 2 кезеңге бөлуге болады:
1945-1948 бен 1949-1951 жж. Алғашқы кезеңде
Жапонияны жаңа, демократиялық жолмен дамуына жол ашқан ел өмірінің барлық саласын
қамтыған реформалар жүзеге асырылды. Екінші
кезең Жапонияның әлеуметтік-саяси өмірін
тұрақтандыруға тырысумен қатар саяси – экономикалық саладығы кейбір батыл қайта құрулардан мүлдем бас тартумен сипатталады, сол үшін
баспасөз беті мен ғылыми әдебиеттерде бұл
кезең «кері бағыт» деген атпен танымал болды.
Соғыстан кейінгі Жапон мемлекетінің даму
бағытын басым бөлігін американдықтар құраған
оккупациялық әкімшілік анықтап отырды. Ал
оккупациялық саясаттың мақсаты мен міндеттерін айқындаудағы болған тартысты үш негізгі
өзара байланысты фактор белгіледі.
Біріншіден, АҚШ пен КСРО арасындағы кең
ауқымдағы қарама-қарсылық күрестің күшейюі
мен «суық соғыстың» дамуы. Бұл процесс әлемде күштердің өрістелуі мен бөлінуімен қатар
жүрді де, дүние жүзіндегі елдерді осы екі алып
мемлекеттің «жақтаушысы» ретінде күресуге
үндеді. Бұндай жағдай Жапонияға қатысты болды, себебі АҚШ онда өз ықпалын нығайтуға
тырысса, Кеңес Одағы ол әсерді әлсіретуге бар
күшін жұмсады.
Екіншіден, соғыстан кейінгі Жапонияның
өзіндегі саяси күштердің радикализациясы.
Әлеуметтік-экономикалық тығырық, милитаризм мен бұрынғы империалистік саясатты теріске шығару нәтижесінде «ескілікті» батыл
сынаған солшыл социалистер мен коммунистердің ықпалының өсуіне алып келді. Олардың
атқарған ролінің маңыздылығы сонда, кәсіподақтар қозғалысында берік орынға иеленді.
Бастапқы кезде ол күштер оккупациялық өкіметпен жылы әріптестік танытса да, кейіннен
антиамерикандық потенциалы күшейіп кетті. Ең
қызығы, ұлтшылдықтың ең кішкене көрінісі
қатты сыналған кезде жапондық солшылдар
«американдық империализмді» қабылдамауда
«ұлттық құндылықтардың» ең белсенді жақтаушылары болды.
Үшіншіден, Қытайдағы азаматтық соғыс нәтижесінде коммунистердің жеңіске жетуі халықаралық жағдайды айтарлықтай өзгертті. Бұл
Американың Азиядағы саясатының стратегиялық мақсаттарын қайта қарастыруға әкелді.
Егер соғыстан кейінгі алғашқы жылдарда АҚШ
Азия аймағындағы өзінің әскери–саяси одақтасы ретінде Чан Кайши өкіметіне иек артса,
кейіннен бұл роль Жапонияға берілді. Сол
себепті де 1948 жылдың ортасына қарай Жапо-
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ниядағы оккупациялық өкіметтің саясаты да
күрт өзгеріп, кері бағытта жүргізіле бастады.
Соғыс аяқталғаннан кейінгі алғашқы жылдарда Жапониядағы Д.Макартур басқарған
оккупациялық өкіметтің негізгі көздегені елді
АҚШ-тың әскери және саяси қарсыласы ретінде
әлсіретуге бағытталған еді. Мәселен, Жапонияның экономикалық салада даму деңгейін тек
әлеуметтік қажеттіліктерді қамтамасыз ете
алатындай, сыртқы нарықта АҚШ–пен бәсекелесе алмайтындай дәрежеде ғана дамытуды
мақсат тұтты. Ал әлеуметтік-саяси жағынан
алғанда елде батыстық үлгідегі демократиялық
режим орнату мен оны басқаруды АҚШ–қа мәмілігерлік қатынастағы саясаткерлерге ұсынуды
көздеді. Бір жағынан, бұл американдық билеушілердің идеологиялық ұстанымдарына сай
келсе, екінші қырынан Жапондық милитаризм
мен сыртқа бағытталған басқыншылықты жоюға кепілдік берді. Негізінде, Жапонияда жүргізілген генерал Макартурдың оккупациялық
әкімшілігінің саясаты Жапон халқының демократиялық қозғалысына сәйкес келген еді.
Оккупациялық өкіметтің алғашқы қадамдары елде демократиялық өзгерістерді енгізуге
тосқауыл болатын кедергілерді жоюға бағытталды. Соның бір мысалы ретінде 1945 жылдың
қыркүйегінде оккупациялық әскер қолбасшысының Үкіметке ұсынған сөз бостандығы, газет
пен радио қызметінің ережесі туралы меморандумын атаса болады. Олардың ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының еркін ойлау мен
сөйлеу бостандығын қамтамасыз ету жайлы
нұсқаулықтар берілді.
1945-ші жылдың 4-ші қазанында әскери
қолбасшы Үкіметке «Саяси полицияны тарату
жайлы меморандумды» табыстады. Оның ішінде төмендегі талаптар қамтылды:
- еркін ойлау мен еркін сөйлеу бостандығын
(император мен оның отбасы туралы пікірталастыруды да), жиналыс, сөз бен ар–ұждан бостандығын қамтамасыз ету;
- қоғамдық тәртіпті қорғау Заңын жою, бостандықты жаныштайтын кез келген өзге заң,
бұйрық пен министрліктің қаулыларының күшін тоқтату;
- саяси тұтқындарды бостандыққа шығару;
«токко» деп аталатын саяси полицияны және
қоғамдық пікірді бақылайтын ұйымдарды тарату;
-саяси пайымдаулар үшін қуғындаған және
саяси полицияға қатысы бар шенеуніктер мен
ішкі істер министрін қызметінен босату /2/.
Бұл бұйрықтың негізінде халыққа сөз бостандығы, ойлау мен пікір білдіру еркіндігі, жиналыс ашу мен діни сенім бостандықтары берілді. 11 қазанда генерал Макартур сол кезде
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жаңадан тағайындалған премьер–министр Сидэхара Кидзюромен кездесіп, конституцияны либерализациялау мен адам құқықтарын қамтамасыз ететін реформаларды іске асыру қажеттігі
туралы ұсыныстар жасады. Сол күні Жапон
халқына негізгі демократиялық құқықтар мен
саяси бостандықтарға кепілдік берген бұйрық
жарыққа шықты. Бұйрық 5 пункттен тұрды,
онда ерлер мен әйелдердің теңдігін, әйелердің
саясатқа еркін араласуын қамтамасыз ету, жұмысшылардың кәсіподақтарға бірігуіне жол ашу
мен білім беруді демократизациялау, абсолютизм мен саяси қыспақты түбегейлі құрту, өндіріс пен сыртқы саудадағы монополияны шектеу,
экономиканы демократизациялау сияқты маңызды реформалар атап көрсетілді. 9–шы желтоқсанда аграрлық реформа жасау бұйрығы шықты.
Кәсіподақтар туралы заңның арқасында жұмысшылар мен шаруалар кәсіподақ құру, ұйымдасқан басқосулар өткізу, демонстрация, ереуіл мен
шерулер өткізу құқығын иеленді. Осылайша,
оккупацияның алғашқы кезеңінде елдегі милитаризм мен шовинистік пиғылдарды жоюға бағытталған бұйрықтар шығып жатты. Соның бірі
бойынша синтоизмнің артықшылығы жойылып,
әскери қызметте болғандарға білім беру саласында жұмыс істеуге тыйым салынды. 15–ші
желтоқсанда мемлекет пен дін бөлініп, Жапон
елі мен императорды құдіретті деп дәріптеуге
тыйым салынды. Мектеп оқулықтары ішінде
бұрынғы тарих, география мен мораль кітаптары бағдарламадан алынып тасталды. Елді
демократизациялаудағы ең көрнекті өзгеріс
1946 жылдың 4-ші қаңтарында жарыққа шыққан
бұйрық болды. Оған сәйкес, елде реакцияшыл
ұйымдарды тарату, саяси, экономикалық және
кәсіподақтық қызмет атқарған милитаристік
мекемелерді, баспа және ағарту органдарын
тазарту жүзеге асырылды. Жалпы алғанда 19451948 жылдар аралығында бұрынғы фашистік
формадағы басқару әдістерін өзгертуге бағытталған заңдар мен директивалар жарияланды.
Әсіресе сөз, баспасөз, діни сенім, жиналыс
бостандығын шектеген полицейлік заңдар жойылды, императорға табынуды тоқтату, мәдениет
саласындағы басқару жүйесінің барлық фашистік-бюрократтық ұйымдары мен құпия полицияны тарату туралы директивалар жарыққа
шықты. Негізгі демократиялық бостандықтар
мен құқықтар мәлімденіп, түрмеге қамалған
прогрессивті саясат және мәдениет қызметкерлері босатылды, кино мен театр үстінен орнатылған цензура алынды. Фашистік пиғылдағы
зиялылардың ұйымдары таратылды, соның
ішінде отанға қызмет ету жапондық әдебиет
ұйымы, Ұлы Шығыс Азия жазушылар Ассоциациясы да болды. Американдық оккупация саяса-
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тының маңызды мақсаттарының бірі ретінде
жапондық білім беру жүйесін өзгерту болды.
Оккупациялық саясаттың оқу–ағартудағы негізгі фазалары 1947 жылға қарай толық орындалды. Алдымен АҚШ-тың үлгісіндегідей ағарту ісін басқаруды децентрализациялау жүзеге
асты. Кейін американдық үлгі бойынша жаңа
мектеп жүйесі – 6-3-3-4 жүйесі құрылды. Яғни
бастауыш сынып - сёгакко – 6 жыл, орта төменгі
сынып - тюгакко - 3 жыл, жоғары сынып – котогакко - 3 жыл мен жоғары мектеп - дайгакко - 4
жыл оқу мерзіміне ауыстырылды.
1947 жылы наурызда Қиыршығыстық комиссия Жапониядғы ағарту ісі туралы директиваны жариялады (Directive on Education in Japan)
/3/. Онда өткізілген іс-шаралардың жалпылама
нәтижелері қорытындыланды. Директива мәлімдемесінде, мектеп жүйесінен ультраұлтшылдық
және милитаристік элементтер: оқулықтар, қызметшілір, бағдарламалар алынғанын, міндетті
тегін білімнің 6 жылдан 9 жылға ұзартылғанын;
білім беру жүйесінің құрылымдық жағынан
қайта құрылуын; ұлдар мен қыздарды бірге
оқытуға қол жеткізілгенін; әйел адамдардың
білім алу мүмкіндігі көбейгендігін; қираған
мектеп ғимараттарының салынуын; жаңа оқулықтардың басылып шығуын баяндады.
1947-1948 жж. ағарту министрлігінің ұсынысымен жаңа құрылған Жапондық мектептердің
мәселелерін шешуге бағытталған заңдар шықты.
Бұндай 5 заң болды. Ағартудың негізгі мақсаттары мен принциптері; оларды жүзеге асырудың
әдістемелері «Ағарту туралы негізгі заңның»
(Кёику кихонхо) 11 бабында қамтылды.
Заңға сәйкес ағартудың басты міндеті –
«бейбіт мемлекет пен қоғамның құрылысшысы»
болған халықты тәрбиелеу болып көрсетіледі.
Ағартудың принциптері ретінде: халықтар
арсындағы өзара сыйластық пен әріптестікке
негізделген мәдениетті құру мен дамыту, елдің
бүкіл азаматтарының теңдігі мен бірдей білім
алу мүмкіндігі жарияланды. Мектептер – қоғамдық кеңсе ретінде, ал оқытушылыр құрамы –
қоғамның қызметкері ретінде қарастырылды.
Заң мен мемлекет пен жергілікті қоғамдық
ұйымдарды ағарту міндеттерін орындауға кітапхана, мұражай, қоғамдық жиын орындарын салу
арқылы атсалысуға үндеді. Ол заң мектептің
оқыту бағдарламаларында саяси білімнің болуын қарастырды, дегенмен саяси белсенділік пен
қандай да бір партияны қолдап не қарсылық
білдіретін саяси ұстанымдардан алшақ болуды
бұйырды. Кез келген діни ағарту ісін жүргізу
мектепте сынға алынды. Негізгі заңда жария
етілген жаңа міндеттер, принциптерімен әдістер
бұрынғы соғысқа дейінгі мектеп бағдарламаларын түбегейлі қайта қарастыруды көздеді.
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Бұрынғы ұлтшылдық пен милитаризм идеяларын насихаттаған мораль, этика мен тарих
курстары орнына енді американдық үлгіде жасалған әлеуметтік ғылымдардың арнайы курсы
енгізіліп, басшылықтың ойынша тарихи және
әлеуметтік процесстер туралы дұрыс түсінік
қалыптастыруға бағытталды. Жаратылыстану
ғылымдарының пәндері де айтарлықтай қысқартылды. Басты назар педагогикалық радиохабарлардың бағдарламаларына ауды, олар да американдық мектептің оқулықтарына негізделді.
Жалпы алғанда ағарту ісіндегі өзгерістер баяу
дамыды. Қаржының бөлінуі шектеулі болуы
себебімен бұл процесс біршама жылға созылды.
Егер бұрынғы кезде мектепті басқару құқығын ағарту министрлігі шоғырландырса, ендігі
кезекте басқарудың тетіктері халық таңдайтын
комитетке өтті, бұл оқу-ағартудағы мемлекеттік
бақылуды әлсіретті /3/
Оккупациялық әскер штабының Жапонияны
бейбіт мемлекетке айналдыру жолындағы айтарлықтай маңызды оқиға – Жапонияның жаңа
конституциясының қабылдануы болды. 1947
жылдың 3-ші мамырында жарияланған бұл
конституция жобасы Макартур басқарған әскери штабтың ұсынған үлгісіне сәйкестендірілді,
алайда халық алдына шығарылғанда конституция жасауға оккупациялық өкіметтің араласқандығы жайлы аталып көрсетілмеді. Жаңа конституцияны қабылдау Жапон тарихында атаулы
оқиға болды. Онда 1889 жылғы конституцияның
жаңғырығы кездессе де, жалпы алғанда бұл
мүлдем жаңа документ еді. Айырмашылықтарды атап көрсетер болсақ, біріншіден, онда
халық билігі бекітілді. Император жапон ұлты
мен халық бірлігінің символы деп жарияланды.
Екіншіден, биліктің бөлінуі мен құқықтардың
үстемдігі заңды түрде бекітілді. Жоғарғы Сот
дәл АҚШ–тағыдай заңдардың конституцияға
сәйкестігін бақылаумен айналысатын болды.
Азаматтық құқықтар мен бостандықтар, сайлау
құқығы, әлеуметтік құқықтар, білім алу, денсаулық сақтау, еңбек ету мен мәдени өмірді
ұйымдастыру хұқықтары жарияланды. Үшіншіден, конституцияда Жапон халқының мәңгілік ғасырларға соғыстан бас тартатындығы жайлы, елде қандай да болмасын әскери күштерді
құрмайтындығы жайлы 9-шы бап енгізілді.
Бірінен соң бірі шығып отырған Жапония
үшін бұрын-соңды болып көрмеген бұл реформалар шынымен-ақ Жапонияның демократиялық даму жолына бағдар алғандығына иландыра
бастаған еді. Жапонияның билік өкілдері оккупациялық өкіметтің жүргізген саясатын үреймен
қабылдап, наразылығын танытса, бұқара халық
ол бұйрықтарды қуана қарсы алды. Алайда
«жоғарыдан іске асырылған демократия» іс
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жүзінде ел күткендей болмады, ол тек көзбояушылық болған еді. Біріншіден, американдық
өкіметі император билігінің нақты қарсыласы
болмады. Себебі «АҚШ-тың Жапонияны оккупациялауының алғашқы кезеңіне арналған саяси
бағыттың негізгі принциптеріне» сәйкес оккупациялық әскердің қолбасшысы елді басқаруды
Жапон Үкіметі мен император билігі арқылы
жүзеге асыра алды. Жапониядағы биліктің монархиялық формасы сақтала тұра шынайы
«демократия» жайлы сөз қозғау мүмкін емес еді.
Екіншіден, барлық жарияланған бұйрықтар
«Макартурдың керемет сөз саптауымен» иландыратын сөздермен жазылса да, оларда аталған
іс-шараны қалай өткізу мен уақыты дәл белгіленбеді. Үшіншіден, барлық бұйрықтар кештетіліп жарыққа шығып отырды, және өте баяу
жүзеге асырылды. Соғыстан кейінгі алғашқы 2
ай бойы ешқандай өзгерістер жүргізілмеді,
соның арқасында реакциялық күштер қазынадан
ұрлап, жасырып үлгерді, өздеріне ізбасарларын
даялауға мүмкіндік алды. Төртіншіден, американдық оккупациялық билік «демократизацияны» император билігі арқылы іске асырғандықтан, бұйрықтар дерексіз сипатта болып, уақытынан кешігіп жарияланып отырды. Сонымен
қатар жапондық Үкімет басшылары ол реформаларды жасау үшін түрлі айла қолданып, кейде
мазмұнына өзгерістер де енгізген еді. Бесіншіден, Жапонияға түскеннен бастап оккупациялық әскер штабы елдегі реакциялық күштерді
сақтап қалуға тырысты.
Император жүйесі арқылы билік жүргізу
дегеніміз оның билігін сақтауды білдірген еді.
Оккупациялық әскердің штабы жапондық әскерлердің әртүрлі сауда компаниялары мен қоғамдық ұйымдардың пердесін жамылып, өз мекемелерін жасырғандығына да көз жұма қарады.
Марк Гейн өзінің «Жапон күнделігі» атты кітабында бұның себебін түсіндіре келе, генерал
Макартур мен АҚШ-тың билік басында отырған
басшылары Жапонияны болашақта Кеңес Одағына қарсы орын алуы ықтимал соғыста Азиядағы әскери базаға айналдыруды мақсат тұтқанын атап көрсетеді /5/.
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Генерал Макартурдың елді демократиялық
жолға түсіруге бағытталған меморандумдары
іске асырылуында кемшіліктерге толы болды.
Тіпті, кейбір бұйрықтарды орындауда американдық оккупациялық әскер штабы өздері кедергі
келтіріп отырды. Мәселен, соғыс аяқталған
алғашқы жылдарда оккупациялық өкімет сөз
бостандығының қамтамасыз етілуіне қатты
қадағалаған сыңай танытса да, іс жүзінде бұл
бостандық материалдық базамен қамтамасыз
етілмеді, баспаханаларда қағаз жетпеді, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарына қатаң цензура орнатылды. Американдық тілші
Джон Гантер өзінің «Макартур жұмбағы» деген
кітабында Макартурдың өзі жазған: «Жапония –
80 миллион адамды шоғырландырған лагерь»
деген сөздерін келтіреді /6/. Қорыта айтар болсақ, Жапон халқына Макартурдың ұсынған
«бостандығы» мен «демократиясы» концентрациялық лагерьге ұсынылған еркіндік болды
дегенге саяды.
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***
В данной статье автор сделал анализ изменений и
демократических реформ в социально-политической
жизни послевоенной Японии. Задачи данной статьи
заключаются в определении влияния оккупационной
политики США в демократизации страны.
***
This article analyzes the changes and democratic
reforms in the social and political life of postwar Japan. The
main idea of this paper is to determine the influence of the
U.S. occupational policy in the country’s democratization.

Л.Д. Нурсеитова
ЖАПОН ОТБАСЫ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ БАЛА САНЫНЫҢ АЗАЮ МӘСЕЛЕСІ
Қоғамдық қатынасты құру және дамыту үшін
адамзатқа отбасын құру өмірдің маңызды шарты болып табылады. Адамзат өмірдің барлық
тарихи кезеңдерін қамтиды. Сонымен қатар
отбасы белгілі бір әлеуметтік, экономикалық

қызметті атқарып келуде. Жапон елінде де
«патернализм» дәстүрлі отбасы жүйесі қалыптасқан. Ұлттық отбасы жүйесінің қалыптасуын
Токугава кезеңіне (1603-1867) жатқызамыз, бұл
жүйе 1898 жылы ресми түрде заң жүзінде

