ده خبر مورد توجه ژاپنی ها در سال 2010
نگارش جمشید جمشیدی

مرور اتفاقات در سالی که گذشت از اهمیت بسیار برخوردارست .میتوان از این طریق معیارهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی مردم یک اجتماع را در برخورد با اتفاقات در جامعه مورد ذکر شناخت .این که جامعه
مشخص نسبت به کدام اتفاقات حساسیت دارد و در مقابل آن چگونه و با کدام ابزارها ظاهر میشود و با تلش
های خود به کدام دست آوردها نایل می آید و بالخره دست آوردهای خود را چگونه ارزیابی میکند
موضوعات با اهمیتی اند که با مرور حوادث و اخبار یک سال میتوان به بحث در باره آن ها پرداخت
روزنامه یومی اوری شین بون 1تاریخ  21دسامبر طی یک نظر سنجی از مردم ژاپن مهمترین اخبار سال
 2010را جمعبندی کرده است که به ترتیب اهمیت به ده مورد آن اشاره میکنم .در این نظر سنجی 10894
نظر معتبر شناخته شده است که به سی خبر مهم اشاره کرده اند .ده تای اول آن به قرار زیر است
افشای ویدئوی اصابت ارادی کشتی ماهیگیری چینی با کشتی گشتی سازمان دیده بانی و امنیت دریائی ژاپن
در آب های جنوب این کشور) 87.70درصد
در تاریخ  7سپتامبر گذشته یک کشتی ماهیگری چینی که مشغول ماهیگیری در آب های مجمع الجزایر
اوکیناو بود در حوالی جزیره س\نکاکو 2به کشتی گشتی دیده بانی دریائی ژاپن نزدیک میشود و بطور ارادی
با این کشتی برخورد میکند و سپس از آن دور میشود .ولی ماموران کشتی گشتی ژاپنی موفق میشوند سکان
دار کشتی چینی را دستگیر کنند .اما دادستانی استان اوکیناوا بعد از چند روز تاخیر بنا بر ملحظات سیاسی
ماهیگیر چینی را آزاد میکند .البته آزاد کردن این ماهیگیر پس از انتقادات و تهدیدهای دولت چین انجام
میگیرد .طبیعتن این عمل آزاد ی ماهیگیر قبل از رسیدگی قضائی به جرم او ،که یقینن با مشورت دولت
صورت گرفته بود با انتقادات شدید و ضدیت جامعه ژاپن روبرو شد و دولت به بزدلی و تسلیم به تهدیدات
چین متهم شد .یکی دیگر از ملحظات دولت ژاپن مخفی کردن ویدئوی این رخداد و آن را به اسناد محرمانه
تبدیل کردن بود .اما در ماه نوامبر این ویدئو روی اینترنت قرار گرفت و تمام مردم از چگونگی حادثه واقف
شدند .شخصی که این ودیئو را افشا کرد معلوم شد که یکی از ماموران خود سازمان امنیت دریائی ژاپن بود.
شخص نامبرده بر این اعتقاد که نباید اخبار مهم از دید ملت مخفی باقی بماند دست به این عمل زده بود.
مسئولن امنیتی و قضائی از دستگیری و پی گیری این شخص صرف نظر کردند زیرا دلیل لزم برای پی
گیری قانونی مورد فوق نیافتند .اما اخیرن آشکار شد که این مامور از طرف سازمان مطبوع خود عزل شده
است
ویدئوی این تصادف را در این جا ببنید
http://www.youtube.com/watch?v=PO3icKluj7o
توضیحات :جزیره \سنکاکو)به نقشه نگاه کنید( در مجمع الجزایر اوکیناو از دیر باز مورد مناقشه چین ،تایوان
و ژاپن است .هرسه کشور بر مالکیت آن پافشاری میکنند .ژاپن مدعی است که این جزیره را در قرن
شانزدهم کشف کرده است و در تاریخ  1895در عصر م\ی جی با موافقت چین به سرزمین ژاپن ملحق نموده
است .آمریکا در جنگ جهانی دوم این جزیره را به عنوان بخشی از سرزمین ژاپن به همراه جزایر اوکیناوا
تصاحب میکند ولی در سال  1971زمانی که جزایر اوکیناوا را به ژاپن بر میگرداند جزیره س\نکاکو را
دوباره به ژاپن پس می دهد .تایوان و چین با هم توافق کرده اند که این جزیره از آن تایوان باشد .فعلن بجای
تایوان چین بر ادعای مالکیت بر این جزیره بسیار پافشاری میکند .روابط چین و ژاپن به ظاهر دوستانه و
صلح آمیز می آید ولی جزیره مورد مناقشه دو کشورهمچنان عامل بی اطمینانی و شک به حرکات آن ها
نسبت به یکدیگر قلمداد میشود
در نظر سنجی که یومی اوری با مشارکت گالوپ آمریکا انجام داد آشکار گردید  87درصد ژاپنی ها به چین
اطمینان ندارند)یومی اوری شین بون نسخه صبح  22دسامبر 2010
1 Yomiuri Shinbun=読売新聞
2 Senkaku Islands=尖閣諸島

کسب جوایز نوبل شیمی  2010توسط دو دانشمند ژاپنی) 74.97درصد
آقای ا\ی ایچی ن\گیشی 3استاد دانشگاه پردیو  4در آمریکا و آقای آکیرا سوزوکی استاد افتخاری دانشگاه
هوکایدو در تاریخ  6اکتبربرندگان جایزه نوبل شیمی سال  2010اعلم شدند .این استادان موفق شدند تا با .
استفاده از 6کاتالیزر پالدیوم ترکیب مواد آلی سنگین را ممکن سازند .استاد نگیشی در تاریخ  10دسامبر
در سخنرانی خود که هنگام دریافت جایزه در سوئد ایراد نمود گفت که "این جایزه پاسخی به آرزوی پنجاه
ساله من میباشد” .ژاپن از سال  2000موفق شده است شش جایزه نوبل را در رشته شیمی از آن خود کند
5

در تاریخ  11دسامبر روزنامه یومی اوری شین بون مصاحبه نسبتن مبسوطی با دو دانشمند انجام داده است
که خوانده مشتاق میتواند برگردان فارسی آن را در آدرس زیر مطالعه کند
http://www.shamogoloparvaneh.com/Nobel%20Prize%20Winners.pdf
Eiichi Negishi=根岸英一
Purdue University
Akira Suzuki=鈴木章
Hokaido University
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شیوع بیماری مسری در گاو و خوک در استان می یازاکی) 73.91درصد
در تاریخ  20آوریل شیوع بیماری "دهان و پا7ا" در گاو و خوک های روستای تسونوچویاستان می
یازاکی)در جزیره کیوشو( ایجاد شوک اجتماعی کرد .به سبب غفلت مسئولن دولتی این استان انجام ضد
عفونی در مزارع پرورش 9حیوانات اهلی به درستی و دقیق صورت نگرفت که نتیجه آن گسترش عفونت در
 1300مرکز و بالغ بر عفونت بیش از  290هزار راس گاو و خوک گردید .تمام حیوانات مبتل را کشتند
وبالخره بعد از  130روزاز وقوع بحران ریشه کن شدن عفونت را اعلم نمودند .در فرایند کشتن حیوانات
و متضرر شدن زارعین مساله جبران خسارات بین مسئولین دولتی و زارعین مطرح شد .مسئولین دولتی
استان با پراخت مبلغ  52.8میلیارد ین خسارات زارعین را جبران کردند و به بحران خاتمه دادند .ضرر
اقتصادی حاصل از شیوع عفونت حیوانات را در پنج سال آینده بالغ بر  130300000000ین تخمین میزنند
اطلعات بیشتر را در صفحه اینترنیتی زیر مطالعه کنید
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%8F%A3%E8%B9%84%E7%96%AB&ie=utf8

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a

گرمای طاقت فرسای تابستان بعد از  113سال) 64.98درصد
سازمان هواشناسی ژاپن در اوایل ماه سپتامبر پس از بررسی درجه گرمای هوا در  17نقطه اصلی کشور
گرما رادر سطح گرمای تابستان ماه های ژون تا اوت دانسته و در طول  113سال تاریخ گرما ی ژاپن را
بی سابقه توصیف کرد .در توکیو گرمای  30درجه به مدت  71روز ادامه یافت و در استان های اطراف
گرمای  35درجه به مدت  41روز ادامه داشت .سازمان اورژانس و آتش نشانی تعداد بیماران مبتل به
گرمازدگی را در طول سه ماهه جولی تا سپتامبر بالغ بر  53843نفر گزارش داد .این رقم چیزی مساوی با
 4.15.برابر تعداد بیماران در زمان مشابه سال قبل تخمین زده شد

برای کارگرانی که مجبور بودند در زیر گرمای طاقت فرسا
کارکنند حمل دستگاه جیبی سنجش دما با زنگ مخصوص اطلع رسان درجه وقوع گرما زدگی توصیه شد

7 Foot and mouth disease= Aphthouse fever=口蹄疫
8 tsuno-cho=都農町
9 Miyazaki prefecture=宮崎県

استعفای هاتویاما از نخست وزیری و انتخاب کان به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن) 58.53درصد
پس از این که حزب مردم سالری)دمکراتیک( ژاپن 10برای اولین بار توانست در انتخابات سراسری مجلس
شورای این کشورمقام اول را بدست بیاورد و حق تشکیل دولت را از حزب لیبرال دمکرات 11که بیش
پنجاه سال بر این مملکت حکمرانی میکرد برباید هاتویاما 12در اکتبر سال  2009از طرف حزب مطبوع خود
به سمت نخست وزیری انتخاب شد .در هفته های رقابت های انتخابی حزب مردم سالری قول های بسیاری
به مردم داد که یکی از مهم ترین آن ها انتقال پایگاه نظامی ژاپن از اوکیناو به نقطه دیگری در ژاپن یا خارج
از ژاپن بود .ولی بعدن با تغییرات بسیار شرایط معلوم شد که دولت از تحقق قول خود عاجز است .خلف
وعده نخست وزیر سبب جدائی ائتلف حزب سوسیال دمکرات 13از یک طرف و افشای دریافت مرتب مبالغ هنگفت
پول توسط نخست وزیراز مادر خود بنحوی که از پرداخت مالیات برحذر باشد ،ادامه کار او را درپست
نخست وزیری با مشکل روبرو کرد .هاتویاما در تاریخ دوم ژون پس از هشت ماه صدارت اجبارن از پست
خود استعفا داد .هاتویاما شصت و یکمین نخست وزیر در تاریخ ژاپن بحساب می آید .در حزب مردم سالری
ژاپن تمایلت و تفکرات سیاسی متفاوتی وجود دارد و گروه های غیر متجانس بافت کلی آن را تشکیل میدهند.
دبیر کل این حزب آقای اوزاوا 14از قدرت قابل توجه در حزب برخوردار بود و از هاتویامانیز حمایت
میکرد .به موازات استعفای هاتویاما آقای اوزاوا هم درگیراتهامات اختلس مالی شد و او نیز مجبور به
استعفا شد .با تغییر شرایط و قدرت گرفتن گروه های حامی کان 15در حزب ،آقای کان که در کابینه هاتویاما
سمت معاونت ایشان را داشت به نخست وزیری انتخاب شد .انتخاب کان به عنوان نخست وزیر جدید و
تضعیف قدرت اوزاوا در حزب حمایت بیش از  64درصدی مردم از حزب را به همراه آورد .انتخاب کان
پریستیژ ضعیف شده حزب را تا حدود زیادی تقویت کرد
رسانه ها در جریانات اخیر توانستند با نشر آزاد اطلعات و بازتاب انتقادات و ایده های مردم زوایای
تاریک و نیمه تاریک مسایل سیاسی و اجتماعی و مالی را برای مردم آشکار کنند و سبب اصلح اوضاع به
نفع مردم گردند

Naoto Kan

Ichiro Ozawa

Yukio Hatoyama

The Democrat Party of Japan=日本民主党
The Liberal Democrat Party of Japan
Yukio Hatoyama=鳩山由紀夫
The Social Democrat Party of Japan
Ichiro Ozawa=小沢一郎
Naoto Kan=菅直人
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بازگشت سالم و موفقیت آمیز جستجوگر"هایابوسا" پس از هفت سال) 54.22درصد
جستجوگر" هایابوسا "16که توسط آژانس تحقیقات هوائی-فضائی ژاپن  17طراحی شده بود در سال 2003
جهت بررسی وضع سیاره ایتوکاوا به هوا پرتاب شد و پس از هفت سال با موفقیت در استرالیا به زمین
نشست .این جستجوگر فضائی توانست مسافتی برابر با  6میلیارد کیلومتر که بالغ بر  20بار رفت و برگشت
فاصله بین کره زمین و خورشید بشمار می آید را طی کرده است .بدنه جستجوگر"هایابوسا" بر اثر فشار هوا
و گرما از بین رفته بود ولی کپسول ضد حرارت آن سالم و حاوی بیش از  1500ذره از سیاره قابل مطالعه
بود .موفقیت "هایابوسا" نه فقط در تاریخ ژاپن بلکه در تاریخ هستی انسان مهم قلمداد شده است
شماره استاندارد جهانی
2003-019A
تاریخ پرتاب

2003.5.9 PM1:29

راکت مورد استفاده

M-V Rocket-5

محل پرتاب

Uchinoura base

اندازه بدنه

1.om x1.6m x 2.om
Sun Battery

وزن

510Kg with fuel

16 HAYABUSA(MUSES-C)- exploring Asteroid Itokawa
17 Japan Aerospace Exploration Agency:http://www.jaxa.jp/index_e.html

شکست بزرگ حزب مردم سالری در انتخابات مجلس سنا) 43.01
حزب مردم سالری در سپتامبر سال گذشته که متصدی پست نخست وزیری شد هم در مجلس شورا و هم در
مجلس سنا از اکثریت قاطع برخوردار بود .ولی در انتخابات جولی  2010مجلس سنا با شکست فاحشی
روبرو شد .حزب مردم سالری در مجلس سنا توانست تنها  110کرسی کسب کند ،در حالی که کسب کرسی
های کمتر از نیم کل کرسی ها که بالغ بر  122میباشد حزب را در موضع ضعیف قرار میدهد ،و این مانعی
برای تصویب آسان لوایح در آینده خواهد شد .بر عکس حزب مخالف یعنی حزب لیبرال دمکرات با کسب
مجدد کرسی های از دست رفته خود از موضع قوی تری برخوردار شد
اخراج قهرمان سومو از تشکیلت بنیاد سومو به جهت شرکت در قمار بیسبال) 40.37درصد
در تاریخ  4جولی قهرمان سومو کوتومیتسوکی 18به سبب شرکت در قمار بازی های بیسبال به همراه
استاد خود اوتاکه 19از بنیاد سومو اخراج شدند .قمار بازی های بیسبال شرط بندی روی مسابقات بیسبال است
.که ظاهرن یاکوزای ژاپن در کارگردانی آن ها نقش بارزی را بازی میکنند
آنا هنجاری های قهرمانان سومو در این ورزش سنتی هتک حرمت قلمداد شده و با آن ها به شدت برخورد
میشود .گو این که در روابط و رفتارهای قهرمانان و متولیان بنیاد تا بحال نیزموارد سوال برانگیز بسیاری
دیده شده است این بار صورت بسیار حادی پیدا کرد و رسانه ها هم به شعله ور شدن آن کمک کردند .رسانه
ملی ژاپن ا\ن ا\چ ک 20هم در به معنای انتقاد به وضع غیرعادی بنیاد سومو از پخش مستقیم بازی های
فصلی سوموی ناگویا اجتناب کرد
.

Kotomitsuki
18 Kotomitsu=琴光喜
19 Otake=大嶽
20 Nippon Hoso-Kyoku(NHK)=Japan Nationl Broacast

افشای جعل مدارک یک اتهام توسط بخش ویژه بازپرسی استان اوساکا) 38.42درصد
مدارکی که از یک اتهام تقلب پستی بدست آمده بود توسط یک مامور بازپرس جعل شد و این عمل مامور
بوسیله مسئولین مافوق خود مخفی نگهداشته شد .با افشای عمل جعل مدارک و مخفی کاری مسئولین ذیربط
سه نفر دراین ارتباط در تاریخ اول اکتبر دستگیر شدند .در فرایند دادگاه مورد تقلب پستی ،شخص متهم تبرئه
شد و رئیس کل بخش بازپرسی اوساکا مسئولیت تخلف کارمندان زیر دست خود را بعهده گرفت و در تاریخ
 27دسامبر استعفا داد .اما متهم تبرئه شده از اتفاقات غیرمنتظره و غیرقانونی اغماض نکرد .این بار جای
متهم با دستگاه و مسئولین بازپرسی عوض شد .شخص تبرئه شده در تاریخ  27دسامبربه سبب جریان
بازپرسی ناعادلنه و دستگیری غیر قانونی خود و فشارهای روحی وارده در روند امور قضائی از سه
مسئول دخیل در پرونده به دادگاه شکایت کرد و از این بابت مبلغ  36میلیون ین طلب خسارت کرد .21این
نمونه ای از یک روند قضائی را نشان میدهد که استثائی برای ارتکاب عمل غیر قانونی قایل نیست اگرچه
از ناحیه مسئولین بلند مرتبه دستگاه دولتی باشد
راه یافتن تیم فوتبال ژاپن در نیمه نهائی بازی های جام جهانی آفریقای جنوبی) 37.73درصد
تیم فوتبال ژاپن در تاریخ  24جون پس از شکست تیم دانمارک با نتیجه  3بر یک به مرحله نیمه نهائی راه
یافت .ژاپن در گروه خود دوبرد و یک باخت داشت .ولی در بازی با پاراگوا در تاریخ  29جون شکست
خورد و شانس شرکت در بازی های هشت تیم نهائی را از دست داد
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