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چکیده
هـاي حکومـت   ایران و ژاپن از دوره صفویه مراودات تجاري غیرمستقیم داشتند که تـا نیمـه  

یه، تجار هندي واسـطه  ر، تجار اروپایی و در اوایل قاجاقاجاریه تداوم یافت. در دوره صفویه
تجارت ایران و ژاپن بودند تا اینکه اواخر قاجاریه رویه تغییر کرد و مناسبات تجاري مستقیم 
بین دو کشور برقرار شد. در پی نخستین مالقات براي برقـراري روابـط دیپلماتیـک در دوره    

د بازرگانی وارد ایران شدند. رشد و توسعه ژاپـن  ناصرالدین شاه، اولین هیأت ژاپنی با مقاص
و تالش آن کشور همزمان با تحوالت جهانی بـه منظـور گسـترش قـدرت اقتصـادي خـود       

ساز افزایش مراودات تجاري ایران و ژاپن شد. در دوره پهلوي اول با توجه بـه اجـراي   زمینه
و کشـور مـنظم شـد و    اصالحات در ایران و برقـراري روابـط دیپلماتیـک، بازرگـانی بـین د     

گسترش یافت. هدف از پژوهش حاضر، بررسـی روابـط تجـاري، حجـم و مقـدار تجـارت       
ایران و ژاپن از صفویه هاي توسعه مناسبات تجاري و اقالم وارداتی و صادراتی ها و راهشیوه

با تکیه بر اسناد آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه و    اولتا پهلوي 
یگر منابع است.د
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مقدمه
در قرن شانزدهم با ورود اروپائیان به آسیا به قصد تجارت و کسب ثروت، روابط تجـاري  
کشورهاي آسیایی نیز متأثر از اقدامات آنها بود و بـا تکیـه بـر قـدرت دریـایی کـه در اختیـار        

اشتند، به عنوان واسطه تجاري منطقه شرق و غرب آسیا ظاهر شدند. ایـن دوره مصـادف بـا    د
هـاي تجـاري   حاکمیت صفویه بر ایران بود که شاهان این سلسله از جمله شاه عباس، سیاست

هاي اروپـایی را بـه صـادرات کاالهـاي ایرانـی از جملـه       اي را طراحی کردند و شرکتگسترده
و تسهیالتی نیز به آنها واگذار کردنـد. در آن دوره، ابریشـم بـراي ایـران     ابریشم تشویق نموده 

کاالي استراتژیک تجاري بود و شاهان سعی داشتند با دادن امتیازات الزم به بازرگانان اروپائی 
جایگاه ابریشم ایرانی که از کیفیت خوبی برخوردار بود را تثبیت و حفظ نمایند. از ایـن رو، در  

ها دادند؛ به همین علت، ایـن اقـدام   ابریشم، اجازه واردات کاال را نیز به شرکتمقابل صادرات 
براي اروپائیان درآمد هنگفتی بـه همـراه داشـت. ژاپـن از جملـه مقاصـد مصـرف ابریشـم و         
منسوجات ایران بود و در مقابل نیز برخی کاالهـا نظیـر کـافور از آن کشـور بـه ایـران حمـل        

و روي کار آمدن قاجاریه اطالعی در خصوص تجارت ایـران و  شد. در فاصله سقوط صفویهمی
دهند که از اواسط قرن نوزدهم، همزمان بـا ثبـات   ژاپن در دست نیست، اما منابع گزارش می

حکومت قارجاریه، تجار هندي به عنوان واسطه تجـاري ایـران و شـرق آسـیا از جملـه ژاپـن       
گسـترده و سـریعی کـه در ژاپـن رخ داد،     کردند. با وقوع انقالب میجی و تحـوالت فعالیت می

یافتنِ بازار مصرف و مواد خام از اهمیت زیادي برخوردار شد و همین امر باعث شد تا مقامـات  
پیگیري کنند.  ،که سرآغاز تجارت بین دو کشور نیز بودرا آن کشور ایجاد مراوده سیاسی

م. وارد ایران شـد،  1880در سال - البته با ماهیت تجاري- نخستین هیأت دیپلماتیک
هـا مـذاکرات طـول کشـید و     اي براي برقراري روابط در پـی نداشـت و تـا سـال    نتیجهکه

سرانجام، با استقرار دولت رضاشاه زمینه بـراي برقـراري مناسـبات و ایجـاد سـفارت مقـیم       
فراهم شد. با برقراري روابط سیاسـی، گسـترش و نظـم امـور تجـاري در اولویـت مقامـات        
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م. نخستین عهدنامه مودت و تجارت 1932سیاسی قرار گرفت. دو دولت در سالبازرگانی و 
م. 1939را منعقد نمودند، اما از سوي مجلس دو کشور به تصویب نرسید، تا اینکه در سـال  

عهدنامه مودت، تجارت و دریانوردي بین ایران و ژاپن به تصویب رسـید، امـا وقـوع جنـگ     
و ارقام تجاري در دوره پهلوي اول نوسان دارد و با ایـن  جهانی آن را به محاق فرو برد. آمار

دهد که عزم و اراده براي توسـعه آن از سـوي مقامـات دو کشـور بـا وجـود       حال، نشان می
شد. تحقیق حاضر بر پایه این سؤاالت بنا شـده اسـت:   موانعی که در راه داشت، پیگیري می

شد؟ میالدي به چه صورتی انجام میروابط تجاري ایران و ژاپن در قرن شانزدهم و هفدهم
توسعه و ترقی ژاپن چه تأثیري بر تجارت دو کشور به جاي گذاشت؟ حجم و مقـدار و نـوع   

اي چگونه بود؟ تأسیس سفارت مقیم در تهران و توکیو چه نقشی بر تثبیت کاالهاي مراوده
ورد بررسی قـرار  و تنظیم روابط تجاري داشت؟ روابط تجاري ایران و ژاپن ضرورت دارد تا م

گیرد و هدف این مقاله پرداختن به زوایاي مختلف تجارت بین این دو کشور است.

اروپائیان واسطه تجارت ایران و ژاپن
،انـد ایران و ژاپـن بـا یکـدیگر مـراوده تجـاري داشـته      ،هاي دوراز اینکه در گذشته
ه آبـی و خشـکی   در دو شـاخ عهـد باسـتان   اما جاده ابریشـم از  .اطالعی در دست نیست

. احتماالً تجـارت ایـران   کردرا به هم وصل میآسیا و شرق و غربعامل مهم تجارت بود
از یـک خـط  دریایی-مسیر بازرگانیبا ژاپن بیشتر از مسیر دریایی بوده است که در این

رسید و خط دیگـر از راه  و اقیانوس هند میمکرانو به دریاي شدخلیج فارس شروع می
هاي اقیانوس هند بآنجا به آشد و از ه پیشاور میگذشت و وارد دربگرام میهندوکش و 

هـاي جنـوب   قاره هند و آباز عبور از جنوب شبههر دو خط پسو در ادامه راه دریایی 
).18: 1354(مجید یکتایی، رسیدسنگاپور به شرق و جنوب شرق آسیا می

هـا بودنـد و بعـد از در    د، پرتغـالی ها که بـه ژاپـن رسـیدن   نخستین گروه از اروپایی
نوردیدن اقیانوس هند به سمت خـاور دور رهسـپار شـدند. فرنـان منـدز پینتـو را بایـد        

م. وارد ژاپـن شـد (مـارکز،    1540نخستین دریانورد غربی محسوب کرد که اوایـل سـال   
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ـ    ). این ورود به معناي حضور صدساله پرتغالی14: 1368 ه ها در ژاپن بود کـه بـا توجـه ب
گستردگی قلمروشان از خلیج فارس تا شرق دور نقشی مهم در تجارت و مبادالت شـرق  

که ممکن است ،رونق تجارت در این دورهو غرب، به ویژه ایران و ژاپن داشتند. به دنبال
عهده داشته و برخـی از اقـالم تجـاري را از شـرق آسـیا بـه غـرب و        ها مراودات را برآن

،هـا پیشـرفته پرتغـالی  بـا سیسـتم کشـتیرانی   . در ایـن دوره  باشندکردهبالعکس منتقل 
ها جزیره هرمـز و بنـدر لنگـه در    س آنأرونق گرفت و در ررتجارت خلیج فارس بار دیگ

سواحل شمالی و مسقط در ساحل جنوبی به کانون تجارت تبدیل شدند.  
وارد م. 1507در سـال  1آلبـوکرك آلفونسو تجار و دریانوردان پرتغالی به فرماندهی 

ترین مرکـز تجـاري بـه    جمله هرمز را به عنوان مهمخلیج فارس شدند و برخی جزایر از
و اطراف اقیانوس هنـد  آهاي دریایی که در گوها با استفاده از پایگاهآوردند. آنتصرف در
هایی از ماالیا در سـال  ها در آسیا شدند. بعد از تصرف بخشاب دریاقالرمالک،برپا کردند

آورنـد. بازرگانـان پرتغـالی در    هاي تجاري تا چین را تحـت تصـرف خـود در   راهم. 1511
هاي ژاپن رسیدند و در اطراف کیوشو به تجارت پرداختند. این تجـار بـه   به مرزم. 1549

به ایـن  ). 162: 1382(دان و دیگران، عهده گرفتند تدریج بازار تجارت چین و ژاپن را بر
یره هرمز در خلیج فارس و غرب آسیا تا ژاپـن در شـرق را   شان از جزترتیب حوزه تجارت

رسد که در طول سیطره پرتغال بـر ایـن مسـیر    به نظر می،گرفت. با این اوصافدر برمی
ایران و ژاپن به طور غیرمستقیم و به ،شودتجاري آبی که با نام ابریشم آبی از آن یاد می
اند. واسطه تجار پرتغالی با یکدیگر مراوداتی داشته

که قدرت مرکزي تشکیل شد حاکمیت قدرتمند ،با روي کار آمدن حکومت صفویه
از سـامان دادن اوضـاع   پـس گسترش یافـت و تثبیـت شـد.    مکرانآن تا خلیج فارس و 

هاي شرقی و غربی در دوره شاه اسماعیل و شـاه طهماسـب   داخلی و ایجاد امنیت در مرز
دوره ترقـی و ثبـات فـرا    ،یل دوم و محمـد شـاه  هاي شاه اسـماع نظمیو گذار از دوره بی

هـاي  قـدرت دولـت را در دریـا   کـه رسید که بانی آن شاه عباس کبیر بود. او موفق شـد 
1. Afonso de Albuquerque
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جنوب ایران تثبیت نماید و تجارت ایران را گسترش دهد. شاه عباس با هوش و ذکـاوتی  
بخشـید. در  و رونـق  ء کردبه سرعت سیاست خارجی و بازرگانی ایران را احیا،که داشت

امـا  ،اي داشـتند هاي همسایه مانند هند و عثمانی جایگاه ویـژه اروپا و کشورويسیاست
هـاي  هاي اروپایی نظیر هند شرقی هلند و انگلـیس کـه تجـارت راه   حضور شرکتدر پی

ارتباط با شرق آسیا نیز از این طریق به طور غیرمستقیم برقرار ،آبی را در اختیار داشتند
رابطـه ایـران بـا    -به استثناي چند کشـور اروپـایی  -در دیپلماسی شاه عباسبوده است.

تـرین و نخسـتین   مهـم ). 118: 1377(فـوران،  داشتدیگر نقاط جهان، مبناي بازرگانی
کمپانی هند شرقی هلند بود که موفـق شـد بـه    ،شرکت که با ایران باب تجارت را گشود

هاي آسیا در هم شکسته و به قـدرت برتـر   ریاها را در دسرعت اقتدار رو به ضعف پرتغالی
بـه رقیـب   م. 1629هـا تبـدیل شـود. کمپـانی هلنـدي از سـال       پیش از حضور انگلیسی

ها در آسیا تبدیل شد و تجارت در شرق را به تدریج از دست تجار پرتغالی خـارج  پرتغالی
س در خلـیج  ها از شـاه عبـا  از شکست پرتغالی) و پس172: 1382(دان و دیگران، نمود 
شرکت هند شرقی هلند و شرکت هند شـرقی انگلسـتان جایگـاه اول تجـارت در     ،فارس

منطقه را به دست آوردند. 
هـاي  بـه آب .م1623کـرد و از سـال   شرکت هلندي در جاوه و سوماترا فعالیت می

در بندرعباس دفتر تأسیس کـرد کـه زیـر نظـر     .م1626در سال و جنوب ایران وارد شد
شـد. شـاه عبـاس در نظـر     و با نظارت مستقیم دفتر کمپانی در جاوه اداره مـی امور هند 

بـر ایـن   .دهـد ءداشت که تولیدات را افزایش دهد و به این صورت حجم صادرات را ارتقا
هـاي  امتیازات زیـادي بـه شـرکت   ،از آنجا که ایران امکانات دریایی گسترده نداشتپایه،

هـا بـا شـاه عبـاس     نمایند. طبق قراردادي که هلنـدي اروپایی داد تا این اجناس را صادر 
شان بود و در واقع آزادي کامـل تجـاري   یمعافیت گمرک،آنمفادیکی از ،منعقد نمودند

توانستند به راحتی به تجارت ابریشم و منسوجات ایرانی بپردازنـد.  در ایران داشتند و می
معاف بودند و فقـط مبلـغ نـاچیزي    ها سودآور بود و از هر نوع مالیاتاین امتیاز براي آن
پرداختند.  بابت راهداري می
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امـا  ،جانشین شاه عباس برخـی از امتیـازات کمپـانی لغـو شـد     ،در دوره شاه صفی
این کمپانی، ابریشم ). 15-17: 1371(فلور، همچنان نسبت به رقبا دست برتر را داشت 

سـر سـود محسـوب    ع تجـارتی دو کرد که در واقـ ایران را صادر و ادویه به ایران وارد می
هـاي  ها در آسیا این بود که با حکام و شاهان کشورشد. یکی از امتیازات دیگر هلنديمی

ها با دربار صفویه و فرمانروایان ژاپـن رابطـه خـوبی    اي داشتند. آنمختلف رابطه دوستانه
شـور دریافـت   در دو کفـراوان تجـاري  برقرار کردند و موفق شدند از همان ابتدا امتیازات 

توانستند فرمانی از شاه ایران دریافت کردند که بر اساس آن می.م1645نمایند. در سال 
به راحتی در سراسر کشور ابریشم خریداري نموده و عوارضی نیـز پرداخـت نکننـد. طبـق     

و از آنجـا کـافور وارد ایـران    نمـوده  تجار هلندي ابریشم ایران را به ژاپن صادر ،برخی منابع
هـاي بـزرگ و   ها بـا بهـره بـردن از کشـتی    هلندي). 238- 239، 1390(رجائی، ردندکمی

شان هاي سودآور را از منطقه خلیج فارس به ژاپن و سوماترا که پایگاه تجاريکاال،پیشرفته
).13- 16: 1370(امین، کردندمنتقل و از آنجا به دیگر مناطق شرقی پخش می،بود

تر حساب (مجالت تجاري) کارخانه هلنـدي در هیـرادو   هاي ثبت شده و دفاگزارش
ها به ارتباط تجاري ایران و ژاپن از طریـق  توان با کمک آناز منابع مهمی هستند که می

هـاي  طـی سـال  ها اطالعات نزدیـک بـه هفـت سـال     این شرکت پی برد. در این گزارش
ماننـد از ایـران  هـاي وارداتـی   فهرست انواع کـاال ونگهداري شده استم. 1641-1635

هاي نقره و طالکوب، پوست گوسـفند و اسـب و   ابریشم خام، زین اسب، فرش، ردا، لباس
بـا کمپانی همراه،طبق همین گزارش، در قرن نوزدهم). 1394(آبه، موجود است بگال

اي کـه بخشـی از آن را از ایـران خریـداري     ههاي ابریشم، منسوجات پشمی و پنبـ پارچه
فروخته است.هاي ژاپن میدیگر شهر(توکیو) و1هاي شهر ادوردر بازا،کردمی

آثـار و شـواهد موجـود در    از پژوهشـگران ژاپنـی،   آبـه  کاتسـوهیکو به گفته دکتـر  
هـاي  هاي شخصی حکایـت از آن دارد کـه شـرکت هلنـدي کـاال     هاي ژاپن و آرشیوموزه

منسوجات داراي نقـش و  این.ندکردفرش را به ژاپن منتقل میوجمله ابریشمایرانی از

1. Edo
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کند که بخشی از این آثار را شرکت هلندي بـه  نگار ایرانی بود و این حقیقت را اثبات می
کمپانی هند شرقی هلنـد بـه طـور مرتـب     «کرد.میءصورت هدیه به مقامات ژاپنی اهدا

منسوجات گوناگون ایرانی را خریداري و به صورت هـدایاي سـاالنه بـه شـوگون و دیگـر      
کـرد. ایـن امـر را    مـی اء) اهـد م.1603- 1867رتبه حکومت توگوگـاوا ( هاي عالیشخصیت

و ها در هیـرادو و ناگاسـاکی تأییـد کـرد    توان از طریق شماري از منابع کارخانه هلنديمی
(همان)»هاي روزانه و مجالت ثبت شده استیادداشت،هاها، گزارشدر پروندههمچنین 

مراودات غیرمستقیم ایران در ژاپن بود و بعـد از ایـن بـه    هاي این آثار آخرین نشانه
کـاهش محصـوالت صـادراتی    ها عبارت بودنـد از:  ترین آنمتوقف شد که مهمعلتچند 

ایران به دلیل تحوالت پی در پی سیاسـی و از بـین رفـتن تولیـد ابریشـم بـر اثـر سـوء         
تسـلط کامـل   افول قدرت تجاري شـرکت هلنـدي بـه ویـژه بعـد از      و همچنینمدیریت
از نکات قابل توجـه  .ها و انحصار تجارت غرب آسیا در دست آن کشورها بر دریاانگلیسی

دیگـر ابریشـم   ،هاي پرمصـرف ابریشـم ایرانـی بـود    دیگر آن بود که ژاپن که یکی از بازار
تر برایشان به صرفهاز لحاظ مالیها ابریشم بنگال را کهبلکه هلندي،کردایرانی وارد نمی

، 1362(عیسـوي،  کردنـد  خریداري کرده و به جاي ابریشم ایرانی به ژاپن حمل مـی ،دبو
،از دیگر علل انحطاط اقتصادي ایـران کـه تولیـد ابریشـم هـم جزئـی از آن اسـت       ). 18

افزایش ناامنی در خلیج فارس و کاهش صدور کاال از این منطقه بـود. در قـرن هجـدهم    
هـا  معطوف به همسایگان بود و اروپایی،که داشتفراوانیتجارت ایران با وجود مشکالت 

به این ترتیب حلقه ارتباطی ایـران و ژاپـن از هـم    ؛نیز به مستعمرات خود سرگرم شدند
هاي بسـته را  سیاست درهفدهم میالدياز اوایل قرن ها نیز کههمچنین ژاپنیگسست. 

شد.به طور کامل قطعشانمراودات غیرمستقیم،در پیش گرفته بودند

قاجاریه و آغاز مراودات تجاري نوین
هـاي  به تـدریج جـاي خـود را در آب   در پی تحوالت قرن هجدهم میالدي، بریتانیا

هاي دنیا از جمله خلیج فارس و مکـران  الرقاب آببه نوعی مالکجنوبی ایران پیدا کرد و
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کشـاورزي  شد؛ از این رو، نقشی برجسته در سـاماندهی تجـارت و بـه ویـژه محصـوالت      
ها خریدار کاالي پرسود تریاك شـدند و در  با از بین رفتن کشت ابریشم، انگلیسیداشت. 

این محصول جـایگزین ابریشـم شـد و    ،ایران نیز که بیماري کرم ابریشم شیوع یافته بود
تجار بریتانیایی به صدور آن به شرق دور مشغول شـدند و از اوایـل قاجاریـه تریـاك بـه      

منبـع و سـندي در   ). 46: 1374(مـدنی،  ستراتژیک ایران تبدیل شـد  محصول صادراتی ا
کنـگ و تـایوان از   اما هنـگ ،به ژاپن در اوایل قاجار وجود نداردمحصولصدور این مورد
اقـدامات  ،هاي پرمصرف آن بودند. در دوره قاجار تا اواسط سلطنت ناصـرالدین شـاه  بازار

بـه تـدریج بـا افتتـاح مـذاکرات      سـت و جایی ثبـت نشـده ا  هیچ در ژاپن و ایران تجاري 
کشـت  مـیالدي  1850و 1860هـاي در دهـه گشوده شد. نیزراه براي تجارت ،سیاسی

ابریشم ایران دچار بیماري شد و دولت براي درمان و از سرگیري تولید ابریشـم بـه فکـر    
از ایـن رو اقـداماتی بـراي خریـد تخـم نوغـان در      ؛وارد کردن تخم ابریشم و نوغان افتاد

17ت نیز به شرق آسیا اعزام شد. در تلگرافی بـه تـاریخ   أو یک هیپذیرفتپاریس انجام 
طبق اطالعاتی که به دسـت  اشاره شده که ،امضاي فردي به نام احمد علیبا1246بان آ

و از دولـت  و از کیفیـت بـاالیی برخـوردار اسـت     عیب اسـت  تخم نوغان ژاپنی بیآورده، 
(آرشـیو  ه دهند که تخم ابریشم ژاپنی را خریداري نماید خواست در صورت موافقت اجاز

، سـند  134مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه، اسـناد مکمـل، کـارتن       
از آن وجـود  اينشـانه و در اسـناد  ؟مشخص نیست که این معامله انجام شد یا نه). 137
یـابیم و ایـن   ی از ابریشم نمـی ا نگاهی به فهرست کاالهاي صادراتی ایران، ناماما ب،ندارد

نظـر  امر حکایت از آن دارد که عصر طالیی ابریشم ایران پس از صفویه پایان یافت و بـه 
تـري وارد بـازار   ها که با قیمت ارزانرسد با توجه به افزایش ابریشم در برخی از کشورمی
.ابریشم ایرانی دیگر جایگاهی نداشت،شدمی

آنها تالش کردنـد  به بازار مصرف و مواد اولیه، ها ژاپنیزبا وقوع انقالب میجی و نیا
و در عـوض مـواد خـام را بـه     نموده هاي تولیدي خود را به دیگر نقاط دنیا صادر کاالکه 

ش. بـراي  1256در بازگشت ناصرالدین شاه از سـفر دوم بـه اروپـا در سـال     دست آورند. 
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اپن مطرح شد. هنگام توقـف شـاه   نخستین بار بحث برقراري روابط سیاسی بین ایران و ژ
وزیرمختـار ژاپـن بـا وي مالقـات و     1پطرزبورگ روسیه، تاکـه آکـی انوموتـو   در شهر سن

ابط دیپلماتیک را مطرح کرد که با استقبال شـاه ایـران همـراه شـد.     وپیشنهاد برقراري ر
بـراي  وزیرمختار ژاپن بعد از این مالقات از وزارت امور خارجه ژاپن خواست تـا زمینـه را   

: 1372؛ اوکـازاکی،  261: 1357عقد یک عهدنامه مودت و تجارت فراهم نمایـد (بیـانی،   
هـاي  مناسب است که ابتدا یک هیأت تجـاري بـراي معرفـی کـاال    «) و پیشنهاد کرد 32

وزیـر امـور خارجـه وقـت     2). کاآرو اینوئـه 23: 1394(شیرو، » ژاپنی به ایران اعزام شوند
اي آکی تصمیم گرفت تا هیئتی را روانه ایران نمایـد و در نامـه  ژاپن در پی اقدامات تاکه 

پطرزبورگ، ماسـاهارو  هاي سنبه وزیر امور خارجه ایران، ضمن اشاره به مالقات و رایزنی
یوشیدا را براي بررسی شرایط برقراري مناسبات روانه ایران نمود.

ر، مسـیو انموتـو   جنـاب وزیـ  «در ترجمه نامه وزیر امور خارجه ژاپـن آمـده اسـت:    
تاقیاکی ایلچی مخصوص و وزیرمختار مقیم پطرزبورغ، چند سال قبل زین شرف داشـته،  

حضرت شاهنشاه دولت علّیه ایران نایل گردیـده و هـم بـا    به شرفیابی حضور سرکار اعلی
دوستی و آشـنایی را حاصـل نمـوده، میـل کـرده بودنـد کـه        3جناب [وزیر] امور خارجه

تی مابین دولت ایران و ژاپون قرار بگیرد. بعد از مرخصـی از حضـور   دوستی و روابط تجار
مبارك، مسیو انموتو تاقیاکی با شرژدافر ایران مقیم پطرزبورغ به جهت این عقیـده بنـاي   
مذاکره را گذارده بودند و جواب صریح از دولت ایـران داشـته، در مراجعـت خـودش بـه      

این من بسیار خوشوقت هستم که بـه واسـطه   ژاپون به دولت ما اظهار داشته بودند. بنابر
مسیو نشی توکوجیرو شرژدافر ما مقـیم پطرزبـورغ در بـاب فقـره بسـتن یـک عهدنامـه        
تجارتی از روي میل و تکلیف شرژدافر شما استحضار حاصل نمـودم بـدین جهـت حکـم     
حرکت یک کوروت ژاپون دادم به جهت فرستادن در نزد شما مسیو یوشـیدا ماسـاهارو و   

منصب وزارت امور خارجه با چند نفر تاجر ژاپونی که میل دارند در عهد و عالقـه  صاحب
1. Takeaki Enomoto
2. Kaoru Inoue

منظور میرزا حسین خان سپسهاالر است..3
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وگو نمایند مأمور روانه داشتیم چـون مـابین خـاك دولـت ایـران و ژاپـون       تجارتی گفت
توانیم صـرفه تجـارتی مملکتـین را    مسافت زیاد دارد و هنوز استمزاج حاصل نکرده، نمی

ها منفعت کلی براي هر دولت خواهد داشت، بعدکه منپنداریممعلوم داریم اما چنان می
مند بوده باشـد. مسـیو یوشـیدا    التجاره به خود و تجار نافع و فایدهاگر معاوضه امتعه مال

هـا نیـز در   ماساهارو شرف تقدیم این مراسله را خدمت جناب عالی خواهد داشت و شـفا 
عـالی مـأمور مـذکور را بـا     جناباین باب بیان خواهند نمود. پس خواهش و تمنا دارم از

احترام پذیرفته، هر نوع استعانت و رعایت از مشارالیه خواهند نمود و از ایـن وسـیله بـه    
مقام تشکر و اظهار امتنان به جنابعالی آمده، بر مزید شـوکت و سـعادت مملکـت ایـران     

اآرو وزیر امـور  نمایم و با اطمینان خاطر توقیر احترام باقی بود. امضا: ژنویه، کمسئلت می
(آرشـیو  » حضرت امپراتوري دولت ژاپن. ترجمه بنده درگاه مسیو هارطومـان خارجه اعلی

)267، سند 34مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، کارتن 
ش. بـا کشـتی جنگـی هیتـه     1259فـروردین  17به این ترتیب، نخستین هیـأت در 

می عازم اقیانوس هند بود، بندر کوبه را به مقصد ایران ترك کرد (هیه) که براي مقاصد نظا
ماسـاهارو یوشـیدا،   اردیبهشت به بنـدر بوشـهر رسـید.   31روز طی مسیر، در 45و بعد از 

رئیس هیئت اعزامی از یک خانواده اصیل و طرفدار نـوگرایی و اصـالحات در عصـر میجـی     
کردنـد، عبـارت بودنـد از    همراهـی مـی  بود. دیگر اعضاي هیأت که در این سفر یوشـیدا را 

نوبویوشی فوروکاوا (از سـتاد ارتـش)، مـاگوا یجیرویوکویامـا (از شـرکت بازرگـانی اوکـورا)،        
ماسجیرو تسوچیده (بازرگان)، ایواتارو آسا (بازرگـان) و توکـا ودونرگیـر (بازرگـان) (بیـانی،      

رجم که در بنـدر بوشـهر   به عنوان راهنما و مت1) و یک هندي به نام رام چندر262: 1357
ها پیوست. هیأت مزبور مورد استقبال حاجی محمد خان کارگزار وزارت امور خارجـه  به آن

قرار گرفت و بعد از اقامت، با حاجی محمدبهادرخان حاکم بوشهر مالقات کردند.
4تجـاري بـود و در مجمـوع    ،ت بیش از آنکه سیاسی باشدأرسد این هیبه نظر می

نفره بودند. نوئیـدا کـه در یـک    6هاي تجاري عضو این هیئت ینده شرکتنفر تاجر و نما

1. Ram Chandar



141/ اولز تا پهلوي از آغاروابط بازرگانی ایران و ژاپن

هیئـت تجـاري بـود و هـدف     کـه گویـد در این باره مـی ،دوره مأمور مذاکره با ایران بود
ایـن گـروه مأموریـت داشـت کـه      «هـاي ژاپنـی بـه ایرانیـان بـود.      معرفی کـاال اشاولیه

رد و معرفی کنـد. گویـا در ایـران ایـن امتعـه      هاي ژاپن را به ایران ببهایی از] کاال[نمونه
ت با احسـاس توفیـق   أمورد پسند واقع شد و همه آن به فروش رفت و بازرگانان عضو هی

البته این نظـر بـر خـالف نظـر فوروکـاوا      ). 23: 1394(شیرو، » در کار خود به ژاپن برگشتند
کنـد کـه فـرق    مـتهم مـی  ایرانیـان را  خود سفرنامهاو در .کردت را همراهی میأاست که هی

و »داننـد ایرانیان فـرق دوغ و دوشـاب را نمـی   «:نوشته استدانند و کاالي خوب و بد را نمی
این نظر البتـه قابـل قبـول    هاي ژاپنی نخواهد بود. بدیهی است که ایران بازار خوبی براي کاال

شان اعتمـاد بـه   و برايکردند ها بود که از اجناس اروپایی استفاده مینیست، زیرا ایرانیان سال
زیـرا بـه دنبـال    کاالي جدید دشوار بود. براي هیأت ژاپنی تبلیغ اجناس ژاپنی در اولویت بود، 

ایـن نظـر   ت نیز تأییدأآن بودند تا براي تولیدات خود بازار مصرفی پیدا کنند و ترکیب این هی
ر مدت اقامت خـود  ها بود. یوشیدا فرد باهوشی بود و دنخستین هدف ژاپنی،که تجارتاست

هـا، جمعیـت،   خصوص آداب و رسوم، مالیـات در اطالعات ارزشمندي ،به ویژه در مسیر تهران
).45- 47: 1373(ماساهارو، نظام قانون تولیدات و محصوالت مصرفی تهیه کرد

هیئت ژاپنی در بوشهر یـک نمایشـگاه برگـزار کـرد و اجنـاس خـود را در معـرض        
قصـد  هـا ژاپنـی ها قـرار داد.  مقیم بوشهر به ویژه انگلیسیتماشاي تجار ایرانی و خارجی

کننـد و ها را ترغیـب بـه تجـارت بـا ژاپـن      آن،به همتایان ایرانیداشتند تا با عرضه کاال
؛263: 1357(بیـانی،  شـد لـوازم لـوکس مـی   ازها شامل چاي، منسوجات و مقداريکاال

بـه  که همراه خـود داشـتند،  ایی را هیئت ژاپنی در بوشهر مقدار چ).173: 1389کندو، 
با توجه به اینکـه چـاي ژاپنـی در بـازار     .روپیه برآورد کرده بودند000/11لحاظ قیمت 

تـوان گفـت کـه ایـن     مـی ،ایران وجود نداشت و بعد از این نیز واردات آن ادامـه نیافـت  
ی در احصـائیه گمرکـ  ). 23: 1394(شـیرو،  نخستین چاي ژاپنی بود که وارد ایـران شـد  

چاي در اقـالم  ،واردات مقداري چاي ثبت شده است و از این سال به بعد.ش1298سال
هـاي ژاپنـی نقـش    صادراتی ژاپن به ایران قرار گرفت. یکی از ایرانیانی که در معرفی کاال
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تـأثیر ترقـی و   بود که در مسافرت خود به ژاپن سخت تحتباشیابراهیم خان صحاف،داشت
وسـاکا، کوبـه و یوکوهامـا    اساخت ژاپـن از  ياو مقداري از اشیا.گرفتپیشرفت آن کشور قرار

راسـت  آها خانه و مغازه خود را با آنوي.براي تزئین بودندعموماًاءاین اشیکهخریداري کرد
).115- 144: 1392شد (یاسوماسا، و این اقدام موجب شگفتی فوکوشیما سیاح ژاپنی 

ن بـود تـا ابتـدا یـک بـرآورد و گـزارش از شـرایط        به دنبال آیوشیدا ماساهارو هیئت 
بـه طـور جـدي بـا ایـران وارد معاملـه       ،تجاري تهیه نمایند و چنانچه به نفع آن دولت بود

ابتـدا وظیفـه   ،در پیش اشاره شد که یوشیدا طبق دستورالعمل از دولت متبوع خـود شوند.
د توجـه کنیـد و سـود و   نخسـت بایـ  «... طبق آن.داشت تا شرایط تجاري را در نظر بگیرد

بـر برآوردتـان ایـران    زیان را بسنجید و موجبات آن را بررسی کنید. اگر دریافتیـد کـه بنـا   
اگر هم ببینید کـه  .راهی پیدا کنید که از بستن پیمان دوري کنیم،بازرگانی نخواهد داشت

: 1357نی، (بیـا »در این کار تدبیر کنید و چیـزي بـروز ندهیـد   ،بازرگانی با ایران سود دارد
هـدف تجـاري   ،در گزارش تامسون وزیرمختار انگلستان هم اشاره شـده کـه هیئـت   ). 263

براي گـرفتن امتیـازات تجـاري یـک هیئـت را بـه       که ها به دنبال آن بودند داشت و ژاپنی
الـوداد بـا طـرف    بتوانند براي اخـذ کاملـه  ،ي باشدسفارت بفرستند تا چنانچه مذاکرات جد

).264(همان: نندایرانی مذاکره ک
ایـران و  ،هاي صادراتی ایران تریـاك بـود و در قـرن نـوزدهم    ترین کاالیکی از مهم
کنندگان آن در آسـیا بودنـد. ایـن کـاال از آغـاز مـورد توجـه        ترین تولیدعثمانی از بزرگ

اند. تریـاك در همـان   هکردها بود و یوشیدا و فوروکاوا در سفرنامه خود به آن اشاره ژاپنی
دیـدم کـه   «:گویـد ان نیز تجارتی پرسود بوده است و فوروکـاوا در ایـن خصـوص مـی    زم

کردند. گویا ایـن  مالی میشان کارگر گرفته بودند و تریاكیان مقیم اصفهان در خانهیاروپا
رئـیس شـعبه بانـک    1ون لنـپ ). 131: 1384(فوروکاوا، » کار و تجارت فایده بسیار دارد

رئـیس  3ئیس شرکت بازرگانی خلیج فارس و اصـفهان، رد ر2شاهنشاهی در شیراز، بومن

1. Van Lennep
2. Bowman
3. Rod
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نماینده شرکت زیگلر منچسـتر  1یرشرکت بازرگانی خلیج فارس در منچستر و چارلز گی
از) 193: 1394(تویوکیچی، در اصفهان و محمد حسین نمازي از بازرگانان معتبر ایرانی 

جمله سرشناسانی بودند که به این امر اشتغال داشتند.  
ایرانی با جزیره تایوان (فورمز) مبـادالت زیـادي داشـتند و جزیـره از شـرکاي      تجار

ستد تریاك بود. با تسلط ژاپن بـر ایـن جزیـره در سـال     وبزرگ تجاري ایران در امر داد
رمز به دنبال آن بود تا راهی بهتر براي تأمین و کنترل مصرف وفرماندار ژاپنی ف.م1895

ز این رو رسیدگی بـه وضـعیت ایـن کـاال از مسـائل اساسـی       ا؛پیدا نمایدآنجاتریاك در 
فرمانداري کل جزیره بود. در نخستین گام تصمیم گرفت تا از وضع کشت و صـادرات آن  
در هند، ایـران و عثمـانی اطالعـات الزم را بـه دسـت آورد. بـه همـین منظـور یـه ناگـا           

روانه غـرب آسـیا   .م1899در سالراستد تریاك اطالعاتی داشتوتویوکیچی که از داد
ها از طریـق سـفارت دو کشـور در    هماهنگی،ساخت. چون ژاپن در ایران سفارت نداشت

از ويکـه  روسیه انجام گرفت و وزارت امور خارجه به حـاکم فـارس و بنـادر اطـالع داد    
طریق جنوب وارد ایران خواهد شد و تأکید گردید کـه از او پـذیرایی و اسـتقبال خـوب     

ق.). 1317-13-15-7و مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، (آرشینمایند. 
شهریور به بوشهر رسید و بعـد از چنـد روز توقـف بـه طـرف      تویوکیچی در ماه سپتامبر/

نجـا بـه اصـفهان و    آکازرون بـه شـیراز رسـید و از    -از مسیر برازجان.شمال حرکت کرد
سوم و شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی ایـران     تهران رفت. او در مسیر هر آنچه از آداب و ر

). 1392:194(تویـوکیچی،  یادداشت نمود و در سفرنامه خود منتشر کـرد.  ،مشاهده کرد
در پایان سفر خود گزارش مفصلی از نحوه کشت، برداشت، قیمـت، کیفیـت و تجـار    وي

امی تـایوان  به کوداما گنتارو فرماندار نظـ راتریاك در ایران، هند و عثمانیکار در دخیلِ
نتیجه این تحقیقـات چنـدان بـه نفـع تجـار ایرانـی نبـود.        که رسد ارائه داد و به نظر می

رمز مصـرف  وفرمانـدار فـ  ،با توجه به مضرات این ماده براي مـردم ). 184و 195(همان: 
هـاي  ها یکی از بـازار تریاك را محدود کرد و همین امر موجب شد تا ایرانیان بعد از سال

1. Chales Geyer
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هایی از چین، کشت تریـاك  از سوي دیگر با تصرف بخشرا از دست بدهند. پررونق خود
را در منچوکو انجام داده و تا حدودي از واردات آن خودکفا شدند.

تجار ایرانی در شـیراز، همـدان و   ،به همین علت در زمان بازدید فوکوشیما از ایران
مودند. به گفتـه فوکوشـیما   اعالم نژاپن کرمانشاه اعتراض خود را به این سیاست تجاري 
یـن بـود و بعـد از آن بـا اعمـال      1000پیش از تسلط ژاپن بر تایوان هر صندوق تریاك 

(فوکوشـیما،  ین کاهش یافته بود 500و 600و حتی 800هاي ژاپنی قیمت به سیاست
هاي پررونـق خـود را   طبیعی بود که تجار ایرانی متضرر شوند و یکی از بازار). 84: 1392

اندرکاران تجارت تریاك از فوکوشـیما تقاضـا نمودنـد    ست داده باشند. برخی از دستاز د
که براي بهبود این وضعیت اقدامی انجام دهد و با مقامات ژاپنی در این خصوص مـذاکره  

ها خسارت دیـده  هاي ژاپنیعث شده بود تا برخی دیگر که از سیاستانماید. همین امر ب
).235(همان: کردندمایند و از دیدن او احساس ناراحتی میرفتاري ننبا او خوش،بودند

رشد و ،با روسیه و متعاقب آن جنگ جهانی اولم.1905اقتصاد ژاپن بعد از جنگ
بـر  اچند برژاپنتولیدات داخلیم.1914-1920هاي ترقی خوبی داشت. در فاصله سال

هاي یافت. درگیري کشورهاي خارجی کاهشافزایش یافت و به همان میزان واردات کاال
دیگر در جنگ جهانی این فرصت را در اختیار ژاپن قرار داد تا بتواند درآمد و رشد خـود  

هاي صنعتی افزایش دهد. بعد از جنگ بـا توجـه بـه اینکـه رقبـاي آن      را در غیاب دولت
ر هاي تولیـدات آن کشـو  برخی از بازار،ر وارد تجارت جهانی شوندگکشور توانستند بار دی

،کـاهش یابـد  حـدي این امر باعث شد رشد آن کشور تـا  کهدر اختیار گرفتندمجدداًرا 
هـایی کـه در   البته عوامل طبیعی و نوسانات مالی نیز در این مسئله دخیل بودنـد. زلزلـه  

بر آن کشـور تحمیـل نمـود. هزینـه بـاالي      فراوانیخسارات مالی ،رخ دادم.1920دهه 
مهـم در کـاهش رشـد و    یبـازار بـورس توکیـو نیـز نقشـ     ها ونظامی، ورشکستگی بانک

).20: 1367(عادلی، نمودندءصادرات ایفا
به این صورت که کاال در ایـن  ؛بنادر هند واسطه مبادله دو کشور بودند،گذشتهدر

ت و بـ شد. این مراودات در جایی ثشد و سپس به مقصد صادر میبنادر تحویل گرفته می
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دفتر ثبـت  ،ترین منبعان نوع و مقدار کاال را ذکر نمود. اما مهمتوضبط نشده است و نمی
؛ بـا  رسـد و مخدوش به نظر مینیستاحصائیه گمرکی ایران است که البته آن نیز کامل 

از ایـن رو  ،باره صـادرات و واردات ایـران اسـت   از معدود منابع مورد استناد دراین حال،
اولـین محمولـه   .م1903نخستین بار در .شندها ممکن است ثبت نشده بابسیاري از کاال

ایـن محمولـه شـامل    کـه هاي وارداتی از ژاپن در احصائیه گمرکی ثبت شـده اسـت  کاال
پوشـاك  وکبریت، چتر، لوازم التحریر، لباس کتان، منسوجات، مبلمـان، سـفال، ظـروف   

یتنخسـین کـاالي صـادرا   ،در مقابـل 1د،قران بـو 209005و ارزش آن نیز است ابریشم 
ترین صادرات ایـران تریـاك   چند مهمثبت شده است. هرم.1906ایران به ژاپن در سال 

قران بود. در همین سال چتـر،  2000شده چند تخته فرش به ارزش کاالي ثبتاما ،بود
تـرین  قـران مهـم  10153ابریشم، مبلمان، مقـداري پوشـاك و دیگـر وسـایل بـه ارزش      

2بود.هاي وارداتی ایران از ژاپن کاال

حجـم تجـارت دو کشـور    م.1913-1914هاي منتهی به جنگ جهانی اولدر سال
شده احصائیه گمرکی نیز مخدوش اسـت. امـا در دو سـال    کاهش یافته است و آمار ثبت
کرد و آمار و ارقام خوبی در مقیاس تجاري ایران بـراي  غییرآخر جنگ وضعیت به کلی ت

و کـرد جنـگ بـر ایـران تحمیـل     ی کـه  ساراترغم ختجارت با ژاپن ثبت شده است. علی
و در افزایش یافتصادرات تریاك ایران به ژاپن فراوانی شد،آسیب دچار کشاورزي ایران 

ایـران بـه   گردیـد کـه  از دالیلی که باعث .تنوع واردات کاال از ژاپن نیز بیشتر شد،مقابل
جملـه آلمـان و   هـاي بـزرگ اروپـایی از   کـاهش تجـارت بـا کشـور    ،بازار ژاپن روي آورد

ترین همسایه و شریک تجـاري ایـران نیـز درگیـر     بزرگروسیه به عنوانانگلستان بود و
هاي داخلی خود بود. از این رو ژاپن با توجه به موقعیت مناسـبی کـه   انقالب و کشمکش

هایی ها را در ایران پر نماید. واردات کاالدولتآن موفق شد خأل،در جنگ به دست آورد

.ش1282احصائیه گمرکی ایران در سال . بنگرید به 1
ش.1285احصائیه گمرکی ایران در سال همچنین بنگرید به .2
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ایل دوربین عکاسی، قطعات اتومبیـل، انـواع فلـزات و دیگـر وسـایل صـنعتی و       نظیر وس
ید این موضوع است. ؤها مشیمیایی نظیر رنگ

حجـم مبـادالت دو کشـور بـه     ،در حالی که جنگ پایان یافته بودم.1919در سال 
،میلیون قران رسید. تریاك همچنان کاالي صادراتی ایران بود5/12سابقه حدود رقم بی

(کفش و چکمه، انواع لباس، خواربـار،  هاي وارداتی ایران بسیار زیاد شده بودتنوع کاالما ا
هاي هن سفید، چدن و استیل، دارو، کمپوت و میوهآچاي سفید، پارچه، چتر، آهن، ورق 

ماکارونی و رشته فرنگی، شـکالت، نشاسـته، چـراغ    ،نبات، شیرینی، شکرکنسروشده، آب
شپزخانه، وسایل تزئینی خانـه، وسـایل و   آمشروبات، وسایل کبریت،اي، کننده فتیلهگرم

چـرم، پوسـت   اي، الیافی، ابریشم، کتـان، لیاژ مس، نقره، آلومینوم، انواع منسوجات پنبهآ
هـا، تخـم   هاي نمدي، قالبـدوزي، انـواع بـافتنی   هاي مخصوص چاپ، کالهحیوانات، رنگ

هـاي  هاي پشـمی، پمـاد  یبی، توري، تشکابریشم، لوازم پالستیکی و مصنوعی، الیاف ترک
روغنی درمانی، کاغذ، وسایل اداري، دخانیات، جـواهرات، دکمـه، اسـباب بـازي، وسـایل      

عطر) با توجه به انسجامی کـه در تجـارت بـین دو کشـور بعـد از جنـگ       و عکاسی، مبل
در حـالی کـه در   ،دوازدهمین شریک تجاري ایران شدم. 1920ژاپن در سال ،حاکم شد

قرار داشت.21در رتبه م.1913ل سا

ثبیت و تنظیم بازرگانیت
بازرگـانی  دو عامل بر توسعه مناسبات و افزایش مبـادالت م. 1921- 1930هايسالطی

مؤثر بود. از یک سو از آغاز مجدد مذاکرات براي برقراري روابط سیاسی و دیگر تغییراتـی کـه   
اقدامات اساسی براي افزایش مـراودات اقتصـادي   ،در ایران رخ داد و با روي کار آمدن رضاشاه

ارتقـاء یافـت.   9بـه  12انجام شد. طبق آمار در مبادالت تجاري رتبه تجاري ژاپن با ایـران از  
سـامان  وبهره بردن از کارشناسان خارجی جهت سر،هاي مواصالتیاقداماتی نظیر توسعه راه

زمینـه  ،هـاي تجـاري  ی و نظارت بر امور بنگاهتغییرات در نظام بانکی و پول،دادن به امور مالی
).594- 596: 1362(عیسوي، را براي توسعه تجارت خارجی فراهم آورد
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هـاي تجـاري در حـال    عد خارجی نیز سیاسـت در ب،زمان با این تغییرات داخلیهم
نظیـر یهـای تغییر بود. در ایران دولت به دنبال توسعه مـراودات تجـاري خـود بـا کشـور     

فقـدان عهدنامـه بـراي مـنظم نمـودن     ژاپن بود. ومریکاآایتالیا، دانمارك، ترکیه، آلمان، 
سـف مقامـات دو کشـور آسـیایی را در پـی      أابط اقتصادي بین ایران و ژاپن موجبات تور

ها به عنـوان دو کشـور آسـیایی رونـق     از اینکه هنوز تجارت آنشانداشت و در مکاتبات
(آرشیو مرکز اسـناد  ابراز نارضایتی داشتند،روبرو بودندنگرفته و تجار با مشکل و موانعی 

ایشیرو م.1923در سال ق.).1336-66-18-145و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 
او .بـود وابـط س یک هیئت به ایران آمد و هدفش بررسی شرایط برقـراري ر أنوئیدا در ر

قات با مقامـات ایرانـی و بررسـی    از این رو عالوه بر مال،یکصد روز در ایران اقامت داشت
شرایط سیاسی، مأموریت داشت تا اوضاع اقتصادي و مراودات تجاري ایران را نیـز مـورد   

هاي حجم تجارت دو کشور در سالك،با استخراج اطالعات از گمرويارزیابی قرار دهد. 
دانـد کـه میـزان مبـادالت دو کشـور را      یـن مـی  000/600/1را حدود .م1923-1922

در حالی کـه در همـان زمـان    ؛کندین اعالم می000/800ادل و براي هر یک حدود متع
میلیون ین با ایران مراوده تجاري داشـت. از سـوي دیگـر تجـارت     140انگلستان حدود 

هاي آن کشـور بیشـترین سـهم بـازار     داد و کاالآلمان با ایران رشد چشمگیري نشان می
ایـران یافـت   ارهـاي ژاپنـی هـم در بـاز    کاال،این میانایران را در اختیار گرفته بودند. در 

اي بودنـد  ههاي انبار شدکاالشد که به گفته نوئیدا این اجناس ساده و ظریف و عموماًمی
در آن زمان سر از بازار ایـران  و امکان ارسال به اروپا را نداشتند ،که به خاطر وقوع جنگ

از قیمـت  ، اما ترهاي آلمانی از کیفیت پاییناالدر آورده بودند. این اجناس در مقایسه با ک
میـزان کیفیـت و قیمـت از مشـکالت     ،نوئیـدا نا به اظهـارات تري برخوردار بودند. بگران

اجناس ژاپنی در ایران و هند بود. الزم بود تا صاحبان صنایع در ژاپن براي کسب بـازار و  
د نـ را توسعه دهارشد بازنتا بتوانتوان رقابت با اجناس مشابه اروپایی به فکر چاره باشند

یکی دیگر از علل گرانـی اجنـاس   ،عالوه بر باال بودن دستمزد تولید). 65: 1394(شیرو، 
شد و دست به دست و با واسـطه  ها به طور مستقیم وارد ایران نمیژاپنی آن بود که کاال
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و بلـور،  شـد. شیشـه   رسید که باعـث افـزایش قیمـت آن مـی    کننده ایرانی میبه مصرف
اي، کبریت، ظروف چینی و لباس کشباف تولید ژاپـن از حملـه اجناسـی    هاي پنبهپارچه

شد.  بودند که در بازار ایران یافت می
انـداز آغـاز   گشایشی در مناسبات سیاسی در حال وقوع بود و چشـم م.1926در سال 

از نزدیـک بـه   نمود. هیئت ژاپنی به ریاست اوچـی یامـا بـه تهـران آمـد و      روابط روشن می
بررسی امور تجاري ایران پرداخت. در واقع او براي تأسیس سفارت ژاپن به تهران آمد و بـه  

جمله اقدامات یک دیپلمات در بـدو ورود  نوعی نخستین نماینده آن کشور در تهران بود. از
هاي اقتصادي کشور پذیرنده است و در ایـن میـان   سنجش و برآورد ظرفیت،به یک کشور

هـاي اقتصـادي   بایست بـه توانـایی  می،اپن که روابط اقتصادي برایش اولویت داشتکشور ژ
سـال اقامـت خـود بـه     یافت. او در طول یـک آگاهی میآنایران و بازار تولیدي و مصرفی 

در صـدد  ،ی که به او محول شده بودیهاهبنا بر وظیفوبرخی از امور تجاري رسیدگی نمود
یران اطالعات جامعی کسب نماید. ابتدا درخواست نمود تا دولـت  برآمد تا از اوضاع تجاري ا

ها فراهم نماید؛ یکم: آخرین صـورت احصـائیه تجـارت خـارجی     ایران این موارد را براي آن
هـاي  نامـه سوم: سواد قـوانین و احکـام و نظـام   ،دوم: قوانین گمرکی و تعرفه گمرکی،ایران

هاي تجاري و بحرپیمـایی ایـران بـا دول    ادچهارم: مجموعه عهود و قرارد،مخصوص تجاري
ش.).1305- 68- 2- 2(آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، خارجه

یاما دریافت که بازار ایران از دو جهت براي ژاپـن  اوچی،از بررسی شرایط ایرانپس
م معادن و نفت. یکی نیاز ایران به مواد صنعتی و دیگر وجود منابع عظی:مفید خواهد بود

البتـه  .هایی را مطرح کردباره منابع زیرزمینی ایران تحقیقاتی نمود و تقاضادر،از این رو
هاي داخلی و مخالفت انگلسـتان و شـوروي بـا واگـذاري     در آن زمان با توجه به سیاست

ن اما طـرح آ .برداري نفت ایران نبودامکان مشارکت ژاپن در بهره،جمله نفتامتیازات از
خود گویاي عالقمندي آن کشور براي مشارکت در استخراج نفت به عنوان موتور محرکه 

قابل توجه است. وزارت مالیه و وزارت فالحـت و تجـارت در پاسـخ    ،دریانوردي و صنعت
والیـات شـمالی   .اشاره نمودند که نواحی جنوبی ایران در امتیاز دارسی واگذار شده است
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هـاي امریکـایی و   ن و سمنان نیز پیش از ایـن بـراي شـرکت   به همراه آذربایجان، خراسا
شوروي مطرح بود که بنا به مصوبه مجلس امکان واگذاري آن نبـود. تفتـیش در معـادن    

گذار سرمایه،از این رواشت.سپس اجازه دولت ایران د،ابتدا نیاز به موافقت صاحب ملک
ی شود و در صورت مناسـب بـودن   را ارائه نماید تا بررسهایشخارجی ابتدا باید پیشنهاد

ش.).1306-68-2-7(همان: براي بررسی و تصویب به مجلس ارائه خواهد شد
به تدریج تغییرات در ،وسعت زیادي نداشتم.1920چند حجم تجارت در دهه هر

کـه بـا تأسـیس    آنآن محسوس بود و فراز و نشیب مبادالت نیز بسیار زیاد بود. بـه ویـژه   
،آمار تجاري افزایش معناداري داشت. در احصائیه گمرکـی ایـران  ،نسفارت ژاپن در تهرا

ورهتـرین حجـم تجـارت در د   توان به عنوان نخستین سال ثبت باالرا میش. 1307سال 
یکـم: بـراي نخسـتین بـار مجمـوع حجـم       :پهلوي دانست که داراي دو امتیاز ویـژه بـود  

گذشـت. دوم: دو کشـور بـراي    میلیون قران35مبادالت دو کشور دو رقمی شد و از مرز 
یکسـانی بودنـد. صـادرات ژاپـن بـه ایـران       اولین و آخرین بار داراي تراز بازرگانی تقریباً

قران بود.17946910قران بود و واردات آن کشور از ایران نیز 17973350
هـاي آفتـابگردان و   کبریـت، انـواع روغـن   :هاي صادراتی ژاپن عبـارت بودنـد از  کاال

جـات،  جات بدون کاکائو، دارو، الکل، انقوزه، ادویهسفید و شکر زرد، شیرینیکنجد، شکر 
هـاي  انواع پوشاك، اقسام کاله، کفش، پوتین، کمربند، شال، ملحفه و رومیزي، دسـتمال 

جیبی، چتر بارانی و آفتابی، انواع جوال و کیسه، انواع نـخ، گالبتـون، انـواع تـوري بـراي      
منسـوجات، چلـوار، انـواع    ،اع پارچـه، اشـیاء عالقـه بنـد    مبل، قالبدوزي و گلـدوزي، انـو  

هـاي مصـنوعی، عینـک دوربـین، سـوزن،      هاي رنگی و گلدار، مخمل، کتان، پارچهچیت
اداري، لـوازم  هاي چـوبی و فلـزي، لـوازم دفتـري و    سنجاق، دکمه، اسباب بازي، صندوق

ء خـرازي، مبلمـان،   آالت، اشـیا آرایشی، لوازم متفرقه خانه، گرامـافون، دخانیـات، زینـت   
اي، اشیاء چـدنی و فـوالدي،   اي و فلزي، چرم حیوانات، اشیاء و ظروف نقرهالمپاي شیشه

هـاي قیمتـی،   گهاي مصنوعی، سناشیاء مسی و لعابی، تریاك، کاغذ مبل و دیوار، جوهر
نه، انـواع جـام   یدار الکلی، شیشه سفید و رنگی، آبرقيهابدل چینی، صابون معطر، رنگ
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هاي صـادراتی  ه و اجناس دیگر. در مقابل کاالکریجات زینتی، قطعات کالسکه و درشو بلو
زده، چـرم و تریـاك   هاي پشـمی، پوسـت خشـک و نمـک    ایران شامل انواع قالی و فرش

هـاي صـنعتی ژاپـن    دهد که ایران بازار خوبی براي کاالفهرست مزبور نشان می1شد.می
درصـد  95و در مقابل کلیه اجناس صادراتی ایران مواد خـام بودنـد و بـیش از    شده بود

تجارت از لحاظ ارزشی به تریاك اختصاص داشت. 
اي به گونه؛مهم در تجارت دو کشور داشتیها نقشبدون تردید فعالیت سفارتخانه

اقـدام  کارشناس آن سفارت در نخسـتین  ،که بعد از افتتاح رسمی سفارت ژاپن در تهران
و بـه توکیـو   کند تصمیم گرفت که از وضعیت نقاط مختلف ایران اطالعات الزم را کسب 

آقـاي هورماتـا   کـه در یادداشـتی بـه وزارت خارجـه اعـالم شـد     ،ارسال نماید. از این رو
هـاي سـمنان، دامغـان،    کارشناس سفارت قصد دارد براي مطالعات اقتصادي روانـه شـهر  

ارفروش)، اردبیل، میانه، بندر پهلوي و الهیجان شـود. ایـن   مشهد، ساري، گرگان، بابل (ب
درخواست به وزارت داخله مـنعکس شـد و درخواسـت مسـاعدت گردیـد. وزارت داخلـه       

به حکام والیات نیز دستور داد تا با او مساعدت نموده و وسـایل آسـایش   ،ضمن موافقت
ریخ دیپلماسـی وزارت  (آرشیو مرکـز اسـناد و تـا   کارشناس سفارت ژاپن را فراهم آوردند

ش.).1308-34-202/71-4امور خارجه، 
سفارت ایران نیز بعد از افتتاح، برنامه توسعه تجاري را سرلوحه قرار داد و به دنبـال  
آن بود تا بتواند با استفاده از برخی مـواد قـانونی در آن کشـور بـراي محصـوالت ایرانـی       

هـا بـا   د به توکیو، وزیرمختار ایران بارماه اول وروهاي گمرکی اخذ نماید. در یکتخفیف
مالقات کرد و هر بار بر این نکته تأکیـد نمـود کـه دو    ژاپن وزیر امور خارجه 2یوشی زاوا

امري که با تأییـد وزیـر خارجـه ژاپـن     ؛کشور از ظرفیت باالي توسعه تجاري برخوردارند
توجه بازرگانان ژاپنـی  داد. بازار ایران مورد همرا بود و وعده همکاري در این خصوص می

هـاي مـواد خـام در    قرار گرفته بود و ایران هم عالقمند بود که راه را براي ورود بـه بـازار  

ش.1307. بنگرید به احصائیه گمرکی ایران در سال 1
2. Yoshizava
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شـتر  یدو دولت وظیفه داشتند تا زمینه را براي همکاري ب،شرق آسیا باز نماید. از این رو
ناسـب بـا   وانس خان مساعدالسلطنه در تالش بود تا بـا برقـراري رابطـه م   افراهم نمایند. 
هـاي خـود بـا    ها را تشویق به تجارت با ایران نمایـد. در نخسـتین تـالش   تجار ژاپنی آن

ترین کلوب متشکل از تجار و صنعتگران ژاپنـی  ترین و مهمکه بزرگ"هاکلوب کوجوما"
توسعه روابط تجاري مذاکراتی نمود. بـه افتخـار   موردها در رابطه برقرار نمود و با آن،بود

ایران اعضاي کلوب ضیافتی برقرار و اعضاي سفارت را به ناهار دعـوت نمودنـد  وزیرمختار
شان جذابیت داشـت  تجار ژاپنی نیز بازار ایران برايش.).1309-9-125/12-40(همان: 

کـرد  را اعالم شانو نماینده دولت ژاپن در مصاحبه با روزنامه باکسارابوچی بادکوبه عالقه
ش.).1309-27-208/52-13(همان: و استقبال نمود

بـین تجـار و   ،وزیرمختار ایران بر این عقیده بود که باید تا حد امکان تـالش نمـود  
هـا  هاي آنبتوان از ظرفیتوهاي بازرگانی دو کشور مراوده و دوستی برقرار باشدشرکت

به وزارت خارجه پیشـنهاد نمـود کـه بایـد از بازرگانـان ژاپنـی       ارشیدر گزوي برد. هبهر
کرد که به ایران آمـده و از نزدیـک بـا بـازار تولیـد و مصـرف ژاپـن آشـنا شـوند.          دعوت 
میتسوبیشی بود و در طـرف  ،ترین شرکت تجاري که با ایران تجارت تریاك داشتبزرگ

ایـن شـرکت و   کـه مساعدالسلطنه تأکید داشـت و اهللا امین بود د حبیبایرانی او نیز سی
شـرکت قصـد دارد دو   کهرند و وقتی متوجه شدمهم در تجارت دو کشور دایافراد نقش

بـه وزارت امـور   ،نفر از کارکنان خود را براي بررسی کشت تریاك به ایـران اعـزام نمایـد   
ها به گرمی اسـتقبال نمایـد و یکـی از تجـار سرشـناس را      خارجه پیشنهاد کرد که از آن

ش.)1311-11-25/16-22(همان: معرفی نمایدشانبراي همراهی
عهدنامه تجـاري در اولویـت قـرار    کهبرقراري روابط سیاسی ضرورت داشت از پس

. براي ایران خـارج شـود  محصولیتکمند شده و از حالت نظاموارداتگیرد تا صادرات و 
اضافه شدن فرش، پوسـت و چـرم   ،اتفاقی که در صادرات ایران رخ دادش. 1307از سال 

یگانـه کـاالي صـادراتی    چیز بـود و همچنـان   اما مقدار آن نابه سبد کاالي صادراتی بود. 
357302ن بار مقداري کتیرا به مبلـغ  یبراي نخستش.1309ایران تریاك بود و در سال 
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میـزان  دهـد کـه   نگاهی به جدول تجـاري دو کشـور نشـان مـی    قران به ژاپن حمل شد. 
279/622/9بـه  ش.1300ریال در سـال  634/392/2در گمرك از از ژاپن واردات ثبتی 
و نـیم برابـر گردیـد. در مقابـل     افزایش یافـت و بـیش از چهـار   ش. 1309ریال در سال 

بـه  ش.1300سـال  800/781/3برابر افزایش داشت و از مبلغ 5/8صادرات به ژاپن نیز 
رسید. نکته قابل توجه این است که طبق گـزارش  ش.1309میلیون ریال 817/735/31

هـاي  بـه دلیـل واسـطه   ، امـا بیش از ایـن بـود  حجم مبادالت دو کشور ،اداره کل تجارت
متعدد قابل تشخیص نبود. برخی از تجار هندي اجناس ژاپنی را با خود به ایران آورده و 

فروختند و گمرك نیز آن را به نـام کـاالي   ایرانی میانبه عنوان کاالي هندي به بازرگان
صادارت ایران بـه  ش.). از این سال، 1311-27-208/52-11(همان: کرد هندي ثبت می

هاي اجرایی جامعـه ملـل بـراي کـاهش     ژاپن به شدت کاهش یافت و علت آن نیز برنامه
تحت نظر جامعه ملل براي کاهش تولید تریاك بایستتریاك در جهان بود. ایران نیز می

بـا تصـویب   ش. 1307داد. در واقـع از سـال   و ایجاد کشت جایگزین اقداماتی انجـام مـی  
یاك کشت و تولید آن نیز محدود شد.  قانون انحصار تر

طبق مـاده  و قانون انحصار تریاك در مجلس به تصویب رسید 1307تیرماه 26در 
کلیه امور مربوط به کاشت، برداشت و صادرات در اختیار دولت قرار گرفت و در آن،یکم

ـ   اسسه انحصار تریـاك و ؤآوري به مماده چهارم مسئولیت نظارت و جمع ه گـذار گردیـد. ب
حفظ اساس روابط متعادل تجاري به دنبال راه حلـی  جهتاداره کل تجارت ،همین علت

پیشـنهاد  ،گرفت. بنـابراین براي این مشکل بود که تا چند سال دیگر گریبان ایران را می
هایی نظیر صمغ، روده، کتیرا، پشم، پوست، کرك حیوانات و قالی بـه عنـوان   داد که کاال

زیرا ژاپن به عنوان کشوري تولیـدي و صـنعتی   ،زین تریاك باشدهاي صادراتی جایگکاال
(گردو، فنـدق، پسـته، کشـمش،   به اینگونه مواد خام براي صنایع خود نیاز داشت. خشکبار

گذاري نمـود و بـا کیفیـت    هایی بود که ایران روي آن سرمایهبرگ هلو و زردآلو) نیز از کاال
اداره (همـان) و هاي اروپایی به دست آورده بـود بازار خوبی در کشور،مناسبی که پیدا کرد

هاي ژاپنی در این خصوص همکـاري  آمادگی دارد با شرکتکه اعالم کرد ایرانکل تجارت
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در اقالم صادراتی ایران براي نخستین بار مقـداري بـادام و خرمـا    ش.1310نماید. در سال 
م به ژاپن صادر شد.پنبه نیز به عنوان کاالي خاش. 1314ثبت شده است و از سال 

رشی از وضعیت تجارت ایـران و ژاپـن   ااداره کل تجارت ایران گزش.1311در سال 
بایست مورد توجه سیاسـتگزاران ایـران باشـد.    منتشر ساخت که حاوي نکاتی بود که می

    در این گزارش اشاره شده بود که تجارت دو کشور در یک دهه گذشـته بـه یـک نسـبت
ست و کفه تراز بازرگانی به نفع ژاپن بوده است و بـیالن مـالی نشـان    ثر و برابر نبوده اؤم

صادرات آن کشور بر واردات از ایران غلبه داشته است. بـا  ،در دو سال گذشتهکهدادمی
،بایست براي حفظ موازنـه تجـاري عـالوه بـر تریـاك     ایران می،توجه به این روند تجاري

ادرات بـه آن کشـور قـرار دهـد. انـواع پوسـت       برخی از اقالم دیگر تجاري را در لیست ص
جمله قیصی، بـادام، پسـته،   خشکبار ازوحیوانات، صمغ، آنقوزه، روده، پشم، قالی، کتیرا

برگه هلو در سبد صادراتی ایران به ژاپـن قـرار گیـرد و در کنـار     وگردو، فندق، کشمش
و 13(همـان،  د تجـاري کمـک نمایـ   رازبه تعادل ت،تریاك که عمده صادرات ایران است

در این زمان برخی از اقالم تجاري ایران نیز بـراي  ش.). 11-208/52-27-1311، 12
تجار صرفه مالی نداشت و صادرات متوقف شد. براي نمونه برنج مازندران که بـه صـورت   

نقل آن به خلیج فارس براي صـادرات بـه   وزیرا حمل،به صرفه نبودصادر شد،آزمایشی 
هـاي  بـا سیاسـت  نیز. صادرات تریاك صرفه اقتصادي نداشتمالی و زمانی ژاپن از لحاظ

کننـده تریـاك ایـران منچـوري و تـایوان      ترین مصرفزیرا بزرگ،جدید کاهش یافته بود
کنترل و از سوي دیگـر کشـت آن را در   آنجارمز) بود که دولت ژاپن مصرف آن را در و(ف

/ 208-27(همان، بودیافتهاز ایران کاهش منچوري توسعه داده بود و به تدریج واردات 
ش.).52-30-1312

ــم ــارت  مه ــاق در تج ــرین اتف ــهت ــال ب ــادرات  ش. 1312س ــا ص ــن ب رخ داد و ژاپ
هايکشـور رتبـه ریال به ایران بعد از شوروي، آلمان و انگلستان چهـارمین 82042829

ــز از لحــا    ــران نی ــه خــود اختصــاص داد. ای ــران را ب ــه ای ــاال ب ظ ارزشــی صــادرکننده ک
بسیار نـاچیز محسـوب   ،ریال صادرات به ژاپن داشت که در قیاس با واردات12510521
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صادرات نفت توسـط  ش. 1314از سال ش.). 1312( احصائیه تجارتی ایران، سال دشمی
هـاي صـادراتی ایـران    کاالاین محصول جزواما،شرکت انگلیس و ایران به ژاپن آغاز شد

به ارزش 1کیلو1424091ثبت شده است. در این سال مقدار نبود و به نام شرکت مزبور
یـد نفـت توسـط ژاپـن بـه سـال       رریال به ژاپن صادر شد. بیشترین میـزان خ 174414

ریـال بـود  4360240کیلو به ارزش 26197349گردد میزان وزنی آن بازمیش.1319
).1314و 1319(همان احصائیه، سال هاي 

توانسـتند  تخفیف یا معافیت گمرکی برخوردار بودند و میها در ژاپن ازبرخی از کشور
هاي چینی در ژاپـن از ایـن   براي نمونه قالی.هایی با مالیات گمرکی پایین صادر نمایندکاال

شـد  مالیات گمرکی وارد بازار آن کشور مـی %100قالی ایرانی با ، امامزیت برخوردار بودند
- 19و 20تـاریخ دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه،     (آرشیو مرکز اسـناد و که به صرفه نبود 

هاي وزیرمختـار ایـران بـا مقامـات     مالقاتش.). این درخواست طی 1308- 12- 15/ 115
چنـد بـا پاسـخ    مطرح شد که براي فرش ایرانی تسهیالتی در نظر گرفته شـود. هـر  یمحل

چنـین  اعطايامکان ،در آن زمانکه رسد به نظر میبا این حال،ها همراه شدمثبت ژاپنی
بایسـت ایـن گونـه    زیرا دو کشور فاقد عهدنامه تجارت بودنـد و مـی  وجود نداشت،امتیازي 

و احتمـاال  از آن بهـره ببرنـد  نـد تـا بتوان ،هاي عهدنامه گنجاندهمزایا را در قالب مواد و بند
ن نیز در ازاء آن درخواست امتیازي داشت.  پعمل متقابلی نیز در میان بود و ژا

توانست بدون عهدنامه نیز برخی امتیازات را به لبته در این شرایط طرف ایرانی میا
ها نیز در این شرایط قرار داشتند و برخـی  عمل متقابل اخذ نماید. کما اینکه ژاپنیشکل

وزارت امـا ،کردنـد ها در بنادر ایرانی باید حق گمرکی باالیی پرداخت مـی هاي آناز کاال
دهـد.  بها رت مالیه درخواست نمود تا با تعرفه کمتري اجازه ورود به آنخارجه از وزاامور

التجاره ژاپنی در بوشهر و بنـادر  داشت مقداري مالطوریکه نمایندگی ژاپن اظهار میبه «
هـا مطالبـه حقـوق گمرکـی     جنوب موجود است که مأمور مالیه گمرکـات آنحـدود از آن  

فـروردین  14ر خارجه در تعقیب مراسله مورخ نماید. وزارت امومطابق حداکثر تعرفه می

. اوایل قرن بیستم مقیاس فروش نفت کیلو و تُن بود.1
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دهـد کـه بـر طبـق مقـررات قرارنامـه مـورخ دهـم         زحمت مـی 1346/309نمره 1308
دین که سواد آن به وزارت جلیلـه ارسـال گردیـده اسـت امتعـه و مصـنوعات ژاپـن        رفرو

گـردد متنمنـی اسـت بـه مقامـات مربوطـه       الـوداد مـی  مشمول معامالت معاهدات کامله
مقتضیه داده و نسبت به این اظهار نماینده ژاپن نیز تحقیقات فرموده نتیجـه را  تعلیمات

ش.).1308-12-15/ 115-45(همان، »به وزارت امور خارجه اطالع بدهند
هنـوز  امـا ،در حالی که ایران و ژاپن در حال مذاکره براي عقد قرارداد تجاري بودند

وق اداري حـل یـ مشـکالت تجـاري را از طر  دو کشـور  به نتیجه دلخواه نرسیده بودند و 
در ژاپـن تغییراتـی در   شـان بوجـود آیـد.    کردند تا شاید گشایشی در مناسـبات فصل می

گذاشـت.  علـق مـی  متأثیر در امور تجاري نبود و ایـن مـذاکرات را   ها رخ داد که بیکابینه
قـانون منـع   ،دبراي مقابله با بحران اقتصادي که بروز کرده بو1هاماگوشیاوساچی دولت 

خروج طال را به تصویب رساند. قرار بود که این قانون به بهبود وضعیت اقتصـادي کمـک   
هاي اقتصادي متـأثر از ایـن   سیاستوها منجر شداما در عوض به ناپایداري دولت،نماید

از اوسـاچی کـه بعـد  2ریجیـرو تأثیر نبـود. کابینـه واکـا تسـوکی     امر بر افزایش تورم بی
در حــل بحــران ناکــام مانــد و جــاي خــود را بــه اینوکــاي ،روي کــار آمــدهاماگوشــی 
که از طرف امپراطور مأمور تشکیل کابینه شده بود.داد3تسویویشی

اگر کسی قصـد صـدور طـال    منع شده بود و خروج طال جدید در ژاپن،طبق قانون 
،نمـود مـی یتخلفـ چنانچه کسـی کرد وبایست از وزارت مالیه مجوز اخذ میمی،داشت

مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته شده بود. تجار باید از کانال بانکی ژاپن اقـدام بـه   
عمال این سیاست ناشـی  کردند. امعتبر جواز دریافت میکردند و از یک شرکتصدور می

دنیا نظیر آلمان بـود کـه بـا تـورم دسـت و پنجـه نـرم        گهاي بزراز ورشکستگی اقتصاد
جملـه آلمـان، اطـریش،    هـا از بحران جهانی اقتصادي برخی از کشـور کردند. در اینمی

سوئد انصراف خود را از واحد طال و نقره اعالم کرده بودند. انگلسـتان نیـز در   ودانمارك

1. Hamaguchi Osachi
2. Wakatsuki Reijiro
3. Inukai Tsuyoshi
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اقـدام بـه ضـرر   این کهگذاشتءسیاست اقتصادي خود منع صدور طال را به مرحله اجرا
هاي ژاپن در آن کشور زیـان سـنگینی   یرل000/000/20گذاري ژاپن تمام شد و سرمایه

يدر طـال گـذاران ژاپنـی بـه همـراه داشـت. از سـوي دیگـر ژاپـن        براي دولت و سرمایه
،کرده بـود کـه بالفاصـله بعـد از ایـن تحـوالت      گذاري زیاديسرمایهمریکاییآهاي بانک

سقوط کرد.  % 25ارزش ین در مقابل دالر حدود 
اتفاقـات مربـوط بـه    ،وج انگلسـتان از واحـد طـال   از خـر پـس دو روز ،بر اینافزون

مریکا و شوروي آمنچوري رخ داد و ژاپن درگیر برخی اقدامات تنبیهی اقتصادي از سوي 
-9-12/ 125-1و 2و 3(همـان،  هـاي مخـالف اشـغال منچـوري شـد      و دیگر کشـور 

سـبی را  ناگفته نماند که دولت ایران نیز در این زمان وضـعیت اقتصـادي منا  ش.). 1309
هاي اقتصادي جدید نظیـر تجـارت تهـاتري بـا     برخی سیاستاجراياما ،کردتجربه نمی

تر نمود و قطـار  جمله شوروي و آلمان تا حدودي مشکالت را کم رنگها ازکشورتعدادي
با آهنگ کندتر،آمده بوداصالحات و نوسازي که با روي کار آمدن رضاشاه به حرکت در

هـدایت  حسـنعلی کمـال  ش. 1311حـرکتش ادامـه داد. در سـال    اما مـداوم خـود بـه    و
جمله وزیرمختار جدید و جانشین مساعدالسلطنه به دنبال ایجاد تغییراتی در مراودات از

اقتصادي بود. او در گزارشی اعالم نمـود کـه اگـر هـدف دو کشـور در افتتـاح       موضوعات 
حـداقل  ،اقتصادي بوده باشدم با نفع أتوروابطتوسعه ،هزینه هم هستدارايسفارت که

بـراي طـرف ژاپنـی نیـز چنـین      ظـاهراً ؛از جانب ایران چنین امري تحقق نیافتـه اسـت  
قبـل از هـر چیـز بایـد     ،چنانچه روابط سیاسی ضرورت دارد،سیاستی تحقق نیافته است

هاي تجاري نمود تا راه را براي توسـعه مناسـبات در همـه ابعـاد     مبادرت به عقد عهدنامه
ش.).1311-11-16/ 25-19(همان، تر نمایدهموار

انداز اما ظاهرا رشد و چشم،با آنکه روابط تجاري ایران و ژاپن با مشکالتی روبرو بود
اي بوده است که باعث شگفتی برخی مطبوعات اروپایی شـود. در سـال   آینده آن به گونه

یران اشـاره نمـود و از   یک روزنامه فرانسوي در مطلبی به میزان نفوذ ژاپن در اش.1312
آن به عنوان خطر نفوذ زرد جدید یاد نمود. نویسنده مطلب به افزایش تجارت دو کشـور  
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در حال افـزایش اسـت و چنـدین قلـم از     روزحجم مبادالت روز به که پرداخت و نوشت 
ش.) 1312-30-52/ 208-16( همان، شودهاي مورد نیاز ایران از ژاپن تأمین میکاال

چاپ پـاریس نیـز در مقالـه خـود بـه بررسـی روابـط دو کشـور         Renaissanceه ناموزر
ایران و ژاپن در نظر دارنـد کـه یـک خـط     :نوشت1935فوریه 15در شماره پرداخت و

کشتیرانی مستقیم برقرار نمایند که در این صورت هر ماه یک بـار یـک کشـتی از بنـدر     
ایجاد خـط  ش.). 1314-52-10-3(همان، کوبه به خلیج فارس حرکت خواهد داشت 

اگـر ایـن کـار    «... جمله نخستین پیشنهادات مساعدالسـلطنه بـود   کشتیرانی مستقیم از
العاده زیاد خواهد بود و بایستی بـا هـر گونـه صـرف همـت و      صورت بگیرد فایده آن فوق

ر فداکاري این نظریه انجام پذیرد تا ژاپن بتواند محصوالت خود را بـه ایـران فروختـه و د   
حالیـه جهـازات ژاپنـی از اینجـا [ژاپـن]      ،مقابل از محصوالت و مصنوعات ما ابتیاع نماید

توانسـتند  روند و اگر میطرف به بمبئی و از طرف دیگر به اسالمبول میمستقیما از یک
نقـل مصـنوعات ژاپـن    ومستقیما هم به بنادر ایران ذهاب و ایاب نمایند از مخارج حمل

ش.).1311-11-16/ 25-22(همان، »شد.فوق العاده کاسته می
هـاي دریـایی کـه منجـر بـه توسـعه       طبق این گزارش دولت ژاپن براي توسـعه راه 

کـرد. ایـن اقـدام در حـالی صـورت      هاي کشتیرانی حمایت میاز شرکت،شدصادرات می
گرفت که با اتمام خط آهن شمال به جنوب در ایران یک فرصت مناسب براي انتقـال  می

آمـد. بـا اجـراي ایـن     و بالعکس به وجود مـی بکاال از شمال و نواحی مرکز به جنوبهتر
شکسـت. روزنامـه   مـی ،هـا بـود  هاي شمالی ایران که در اختیار روسانحصار بازار،برنامه

بـه تجـارت بـین دو    ،اي به قلم یاما کوچی که در ایران محصل بودهنیچی نیچی در مقال
-52/ 208-47(همـان،  نوان بازار جدیـد ژاپـن یـاد کـرد     کشور پرداخت و از ایران به ع

جملـه روابـط از در ایجـاد شواهد حکایت از آن داشت که دولت ژاپـن  ش.). 30-1312
اقتصادي اهمیت زیادي قائل بود. ژاپن براي صـنعت خـود بـه مـواد خـام نیـاز       مناسبات

ع نمایـد. در گذشـته   توانست تا حدودي این نیاز را مرتفـ هاي غرب آسیا میداشت و بازار
رفـت  اما با تأسیس سفارت رونق بیشتري گرفت و انتظار مـی ،مراودات تجاري اندك بود
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هاي دیگر که سابقه طوالنی در روابط تجاري با ایران که ژاپن بتواند به رقیبی براي کشور
ـ   اتبدیل شود. البته زم،داشتند ه ن نیاز بود تا این اتفاق رخ دهد و چند دهه بعـد ژاپـن ب

کـه  اي هترین شرکاي تجاري ایران تبدیل شد. این دوره مصادف بود بـا دور یکی از بزرگ
ها غلبه کرده بود و رشد اقتصـادي آن کشـور در حـال شـکوفایی     ژاپن بر برخی از بحران

ســازي، مجـدد بــود. تولیــدات صـنعتی بــه ویــژه صـنایع ســنگین ماننــد فـوالد، کشــتی    
جمله منسوجات، چاپ و کاغـذ و مـواد   ایع سبک ازهواپیماسازي، صنایع شیمیایی و صن
اي که ارزش این تولیـدات در یـک فاصـله    به گونه،غذایی به سرعت در حال افزایش بود

(عـادلی،  میلیـارد یـن رسـید    30میلیارد ین بـه  6از م.1941تا 1930ساله 10حدود 
برخی مشـکالت  ،شدزمان با این راین نکته را نیز باید در نظر داشت که هم).22: 1367

تـرین  هـاي نظـامی مهـم   و یا در حال بروز بود. تورم ناشـی از افـزایش هزینـه   کردبروزنیز
ند مجبـور شـد  آنهاچالش دولت بود که منجر به اخذ برخی تصمیمات از طرف دولت شد و

د.نها را تحت کنترل شدید بگیرتولید، توزیع، دستمزد، صادرات، واردات و سوبسیدکه
تویوکیشی فوکویاما وزیرمختار ژاپن در مالقـات بـا رئـیس اداره    ش. 1312در سال

اقتصادیات از ظرفیت افزایش مبادالت دو کشور خبـر داد و از طـرف ایرانـی درخواسـت     
هـا و  در توکیـو اعـالم نماینـد کـه در ایـن خصـوص بـا شـرکت        ایران به سفارت تا نمود 

اسـناد و تـاریخ دیپلماسـی وزارت امـور     (مرکزبازرگانان ژاپنی بیشتر تعامل داشته باشد 
رسد این استقبال وزیرمختـار ژاپـن   به نظر میش.). 1312-30-52/ 208-23خارجه، 

مریکا دچـار مشـکل شـده بـود و بـه      آآن کشور در تجارت با چین و که جهت بود بدین
گشـت ( همـان مرکـز،    هاي جدید در ایـران، افغانسـتان، عـراق و ترکیـه مـی     دنبال بازار

هـاي تجـاري کـه خواهـان     از این رو تقاضاي شـرکت ش.).1312-30-208/52-10و33
از نیـز مـواد مـورد نیازشـان را   ،در حال افزایش بود. از سوي دیگر،مبادله با ایران بودند

کردند. یکی از مشکالت دولت ژاپن در این برهه تري خریداري میایران به قیمت مناسب
امـا در  ،کـرد ین دریافت مـی ،در منطقه شرق در برابر کاال؛نحوه مدیریت ارز بود،زمانی
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هاي نمود. شاید توسعه صادرات به کشورمناطق دیگر باید طال یا ارز خارجی پرداخت می
کرد.  ها کمک میدیگر تا حدودي به تأمین نیاز ارزي یا طالي آن

هـاي  شـرکت واقداماتی از سوي سـفارت ایـران در حـال انجـام بـود     ،در این زمان
شـرکت  تجاري ژاپنی بیشتر ترغیب شدند تا به بازار ایران ورود نماینـد. اشـاره شـد کـه     

که با ایران مـراوده داشـت و بیشـتر در تجـارت     بودترین شرکت ژاپنیمهممیتسوبیشی 
1312تریاك فعال بـود و در راسـتاي توسـعه روابـط بازرگـانی خـود بـا ایـران در مهـر         

-30-208/52-29(همـان مرکـز،   عبه تأسـیس نمایـد   درخواست نمود تـا در تهـران شـ   
بالغ بر چهار میلیون و اي هاي قدیمی بود و سرمایهشرکت تویو که از شرکتش.). 1312

بیان، پوست، پنبه و پشـم وارد  با سفارت ایران براي تجارت کتیرا، شیرین،نیم ین داشت
ست بـا اسـتقبال   چند این درخواهرش.). 1315-52-127-1(همان مرکز، وگو شد گفت

شرکت بود تا بتواند رويِپیشِاريراه دشواما،نماینده تجاري ایران در توکیو همراه بود
سهمی از این مبادله نصیب خود نماید. زیرا در اقتصاد دولتی ایران در یک فضاي تجاري 

انحصار تجارت ایـن اجنـاس را بـه دسـت     ،هاي وابسته به آندولت یا شرکت،غیررقابتی
تدبیري اندیشـیده  کهنمایندگی ایران در توکیو از تهران خواست ،ه بودند. از این روگرفت

هرگاه در امر صدور جـنس از  .«..:ها فراهم گرددشود تا راه براي رقابت سالم بین شرکت
).3(همان: .» ناچار به تجارت مملکت سکته وارد خواهد شد،ایران اشکاالتی ایجاد شود
تار ایران نیز در گزارشی ضمن اشاره بـه شـرایط تجـاري ژاپـن     باقر عظیمی وزیرمخ

گفت که با وزیر خارجه آن کشور مالقات نموده و آخرین تحوالت روابـط دو کشـور را بـا    
هـا  وي بررسی و در خصوص تجارت نیز وزیر خارجه ژاپن قول مساعدت و تشویق شرکت

هـا بـیش از آنکـه کـاال     که ژاپنی. نکته قابل توجه این بودداده استبه تجارت با ایران را 
از ،به آن معنا که بیشتر دنبال بازار مصرف و صادرات بودنـد ؛مصرف کنند، تولید داشتند

ها بـه  ها نظیر فرش را صادر نماید. اصوال ژاپنیسوي دیگر ایران در نظر داشت برخی کاال
ر آن کشور تزئینـی  فرش ایرانی دو نیازمند نبودند ،ها که جنبه تزئینی داشتبرخی کاال

،مصـرف زیـاد داشـت   و امـا هایی که در ژاپن کمیاب بـود  جمله کاالشد. ازمحسوب می
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کردنـد.  مریکا و چـین تـأمین مـی   آبخش زیادي از خشکبار را از وخشکبار و خاویار بود
عدم شناخت تجار ژاپنی از خشـکبار ایرانـی و دوري مسـافت عـواملی بودنـد کـه       ظاهراً

: ایران نقشی در بازار ژاپن نداشته باشـد. بـه گفتـه وزیرمختـار ایـران     اتموجب شده بود
در ،التجاره خوب و مرغوب که بهتر از سایر نقاط دنیاسـت داند این نوع مالکس نمیهیچ

کنند کـه  ها و حتی نمایندگان دول خارجی فکر نمیایران وجود دارد. هیچ کدام از ژاپنی
ان باشد. براي معرفی بیشتر این اجناس سفارت ایران خشکبار و خاوریار مرغوب براي ایر

هـا بشناسـاند  هاي مقیم توکیو و ژاپنیهاي ایرانی را به دیپلماتتالش زیادي نمود تا کاال
براي برخی از تجار و رجال سرشناس بـه عنـوان   ،ها در میهمانیعالوه بر استفاده از آنو

نمـود تـا فـرش، خاوریـار و خشـکبار را      کرد. همچنین از تهران درخواست هدیه ارسال می
هاي مهم ارسـال نمایـد تـا    هاي بزرگ در توکیو، اوزاکا، کیوتو و دیگر شهرخانهبراي تجارت

پیش از این نیـز  ش.). 1314- 52- 10- 19(همان مرکز، تبلیغاتی براي اجناس ایرانی باشد 
ایرانـی کـه ناشـی از    به ناآگاهی تجار ژاپنی از برخی اجناس وزیرمختار سابقکمال هدایت

فرش چینی در آن کشـور  و گفت:اشاره نمود د،هاي مختلف تجاري ایران بوکاري بخشکم
،وقتی از تجار خواست فرش ایرانی را خریداري نمایندورسیدبا قیمت باالیی به فروش می

ش.).1311- 11- 25/16- 17( همان مرکز، گاهی در خصوص آن نداشتندآشناخت و 
ش. 1314در اواخـر سـال   ،گفتنـد ه از گسترش مراودات سخن مـی که همهنگامی

یک مشکل در روابط تجاري پیش آمد. ژاپن انتظار داشت هـر نـوع کـاالیی را بـه ایـران      
هـاي  د کـاال وکه ایـران از ور کردمیدولت ایران با آن مخالف بود و اظهار ، اماصادر نماید

،تر اسـت س با محصوالت اروپایی به صرفهها در قیازیرا قیمت آن،کندژاپنی استقبال می
نماید که در کشور امکان تولید آن نباشد. از سوي دیگر دولـت  اما فقط کاالیی را وارد می

صادر به ایران هر نوع کاالیی را امیدوار بوددر حالی که ،دیرسخواه به نظر میژاپن زیاده
هـا بـر   داد. ایـن مسـئله تـا سـال    هاي ایرانی رغبتی نشان نمینسبت به خرید کاال،نماید

روابط تجاري دو کشور سایه انداخته بود و هر از چند گاهی طـرفین بـا اقـداماتی سـعی     
داشتند تا طرف مقابل را قانع به خرید کاالي خود نمایند. مقامات ایرانـی بـر ایـن نکتـه     
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هـا  چند عالقمند به افزایش واردات از ژاپن بـه جـاي دیگـر کشـور    هرکه داشتندتأکید 
،ها در نظر خودشان در رابطه با محصوالت ایرانی تجدیـد نظـر نکننـد   اما اگر آن،هستند

هاي ژاپنی بازار ایران را در دست بگیرند و تجارت باید دو طرفه اجازه نخواهند داد تا کاال
ایـران بـراي حـل    ،بـه ویـژه در ایـن زمـان    ش.).1314-52-10-13(همان مرکز، باشد

نظر کـرده بـود و بـا    هاي اقتصادي و تجاري خود تجدیدر سیاستداشمشکالت تجاري
و انتظار داشت کـه  برقرار کرده جمله شوروي و آلمان مبادالت تهاتري ها ازبرخی کشور

نماید.اي با ژاپن نیز چنین معامله
تصمیم گرفت بـراي حفـظ بنیـه اقتصـادي     ،بحران مالی جهانیپیایران در دولت 

قانونی را به تصویب رساند سبببه همین ،دست گیردبه رجی را خود انحصار تجارت خا
ورود هر گونه جنس به ایران را مشروط بـه صـدور یـک جـنس     ،که به موجب این قانون

اسعار خـارجی را کـه از فـروش جـنس     ،ایرانی کرده بود. از سوي دیگر تاجر صادرکننده
هـاي عامـل دولـت    ی بانکبایست مطابق نرخ رسممی،خود در خارج به دست آورده بود

(همـان مرکـز،   فروختطبق مبلغ مذکور در جواز اسعار خارجی به تاجر داراي مجوز می
توانست به این رویه با ژاپـن تجـارت نمایـد.    بنابراین نمیش.).14-208/52-27-1311

میـزان  ش. 1314در سال ، در حالی که ها باعث کاهش تجارت دو کشور شداین سیاست
بـا کـاهش چشـمگیري    ش. 1315در سـال  ،ین بود953/591/9ه ایران صادرات ژاپن ب

یــن کــاهش یافــت و در مقابــل واردات از ایــران در ســال 848/664/4همــرا بــود و بــه 
ژاپـن افـزایش یافتـه بـود و بـه      واردات ازین بود که برعکس 463/729برابر ش.1314

اي، ابریشـم،  ظـروف شیشـه  :. مواد صادراتی به ایران عبارت بود ازرسیدین 648/579/1
ت بـود  رآالت، مواد صنعتی، منسوجات و پوشاك. در مقابل واردات از ایران عباچاي، آهن

خشکبار، پوست، صنایع دستی نظیر خاتم کاري و نقره کاري، برنج و مقـداري فـرش.   :از
ن اما همی،چند حجم تجارت دو کشور در مقایسه با مبادالت ایران با آلمان ناچیز بودهر

ش.).1316-52-87-14و 15(همان مرکز، مقدار کم هم به نفع طرف ژاپنی بود
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شـرایط داخلـی سیاسـی و تـورم و     ،کاهش مراوداتو عالوه بر اختالفات دو کشور
هـاي طـی سـال  بحران مالی ژاپن تأثیر زیادي بر این امر داشت. هزینه زنـدگی در ژاپـن   

به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجـه  دو برابر شده بود که تقریباًش. 1315-1310
هاي نظـامی  باید مشکالت سیاسی و افزایش هزینهوکاهش صادرات و واردات منجر شد
اندازه مشکل به وبه کاهش ارزش ین شده بودمنجر را نیز به آن افزود. تغییر واحد طال 

نـام  سـیونی بـه   یکم،ي شده بود که دولت آن کشور براي کنترل قیمـت اجنـاس  جداي
ل داد کـه زیرنظـر وزیـر مالیـه بـود و وظیفـه آن کنتـرل و        یتشـک "کمیسیون قیمـت "

البته بخشی از این مشـکالت  ش.).1316-12-26-104(همان، گذاري اجناس بودقیمت
،در ژاپـن ، نظامیاندر حالی که دنیا با بحران روبرو بود؛گرفتاز تحوالت دیگر نشأت می

بـه همـین منظـور    ،لیحاتی کشور اختصـاص دادنـد  قسمت اعظم سرمایه را به بخش تس
،گرفتندهاي نظامی که در پیش امر اقتصاد بیشتر شد. نظامیان با برنامهدر مداخله دولت 

باعث بـروز برخـی   و این اقدام،ندمصرف آهن براي نوسازي و تولید تسلیحات را گسترش داد
و خروج آهن را بـدون اجـازه   ورود ،حل این بحرانبه منظورمشکالت براي دولت شد. دولت

- 12- 26- 30(همـان،  نمـود ءدولت ممنوع کـرد و تـدابیر شـدیدي در ایـن خصـوص اجـرا      
با توجه به گسترش روابط ژاپن و آلمان اقتصاد نیـز بـه   ش.1310در اواسط دههش.).1316

رت رخ داده بود که روابط با ایران نیز به همین صـو ینوعی از آن تأثیر پذیرفت. این در شرایط
نخستین شریک تجاري ایـران تبـدیل شـده بـود. بـا انعقـاد       بهدر حال گسترش بود و آلمان

راه ورود تجار آلمانی به بازار ژاپـن همـوارتر   ،عهدنامه همکاري تجاري و سیاسی آلمان و ژاپن
لمانی به منچوري شد.آشد و همین امر منجر به سفر یک گروه اقتصادي 

در اي نا اتاکه ساتو وزیر خارجه ژاپن در مصاحبه،عهدنامهبا افزایش انتقادات از این 
خصوص شرایط تجاري و تأثیر معاهده ضد کمینترن با آلمان گفت که این معاهده نبایـد  
به زیان کشور دیگري تفسیر شود و ژاپن نیز با هیچ کشوري دشمنی ندارد و بـراي حـل   

ابدا در نظـر نـدارد مسـتعمرات    ژاپن «اختالفات خود با همسایگان در حال مذاکره است. 
ولی مایل است که مواد خام بالسویه آزادانه در عالم تقسیم شده و بـه  ،جدید مطالبه کند
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نزدیکـی ژاپـن   ش.).1316-16-12-26-44و45(همان، »صادرات ژاپن آزادي داده شود
بـر سـر   در حالی که دو کشور،به دولت آلمان و ایتالیا در برخی از امور به زیان ایران بود

سومالی و حبشه که تحـت نفـوذ ایتالیـا    ،میزان صادرات و واردات با هم اختالف داشتند
به یکی از رقباي ایران براي تأمین مـواد خـام تبـدیل شـدند. مسـتعمرات بـه بـازار        ،بود

نمک داشـت و شـرکت   دنبراي نمونه ایران مع:هاي متحد تبدیل شده بودرمصرف کشو
هـا را بـه سـوي    شـرکت هادولتتغییر سیاستاما،ایران بودتجارت نمک کارگوشوء در 

داد. ژاپن به خاطر اتحاد با ایتالیا مقـدار زیـادي از نمـک خـود را از     کشور دیگر سوق می
این مبادله باعـث  ؛کردکرد و در مقابل پارچه خود را به حبشه صادر میسومالی تهیه می

این اقدام زمانی صورت گرفـت کـه ایـران    شد تا صادرات نمک ایران به ژاپن کاهش یابد.
در هرمز کشف و آمـاده اسـتخراج و صـادرات کـرده بـود.      را مقدار زیادي از معادن نمک 

هاي ژاپن به نمک درخواست کـرد  ضمن اشاره به نیازاي وزارت بازرگانی ایران در مکاتبه
زدیک به صـدهزار  که تجار آن کشور وارد بازار نمک ایران شوند. ایران آمادگی داشت تا ن
-1(همـان،  بـود هتن نمک استخراج و صادر نماید و ژاپن بازار مناسـبی بـراي ایـن مـاد    

محمد علی اویسی نماینده تجارتی ایران در شرق آسیا درخواسـت  ش.).143-53-1318
هـاي ژاپنـی بـه    شـرکت ،زیرا بـا تـداوم آن  ،نمود تا اقدامی در این خصوص صورت گیرد

ش.).1316-52-40-20(همان، دادندمسیر میهاي جدید تغییربازار
روزنامه یافا چـاپ فلسـطین در خبـري    ،زمانی که تجارت دو کشور رو به نزول بود

به نقل از یکی از مقامات عالی رتبه ایران نوشت که ایران عالقمنـد  این کاهش را اعالم و
که در ایران تولیـد  خواهد اجناسی از آن کشور وارد نمایداما می،به تجارت با ژاپن است

آن کمتـر بـود و بـا    يها در این است که بهادیگر کشورباشود. تفاوت اجناس ژاپنی نمی
هاي صنعتی داشت. امـا  میزان درآمد مردم ایران همخوانی بیشتري نسبت به دیگر کشور

توجهی به اجنـاس ایرانـی ادامـه دهـد و از واردات     تا وقتی که ژاپن به این رویه یعنی بی
ایران نیز اجازه نخواهد داد تا اجنـاس ژاپنـی از   ،کشور جلوگیري نمایدنها به خاك آآن
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یک حد بیشتر وارد ایران شوند. این مقام ابراز امیدواري کرده بود کـه در مـذاکرات آتـی    
ش.).1314-52-10-13(همان، این نکات مورد توجه قرار گیرد

خارجه ایران با نایب دوم سـفارت  در مالقات مسئول اداره سوم سیاسی وزارت امور
طرف ایرانی بر این عقیده بود که وهایی شدوگوگفت،ژاپن در خصوص مشکالت موجود

صـادرات ایـران بـه    تغییراتی رخ داده اسـت. در گذشـته   تجاري میان کشورهاروندي در
در امـا ،گرفتبود و اعتراضی هم صورت نمیاز واردات از آن کشور ها بیشتر برخی کشور

ها قوانین تجارتی خود را تغییر داده و تا حـدي عمـل متقابـل    هاي اخیر کلیه کشورسال
تواند اضافه صـادرات را تحمـل نمایـد و الزم اسـت بـراي      گیرد. دولت ایران نمیصورت می

ش.).1315- 52- 29- 12(همان، تأمین منافع ایران نیز اقدامی از سوي ژاپن صورت گیرد
قرار گرفته بـود و گسـترش   توسعه ت، روابط اقتصادي در مسیر با وجود این اختالفا

بازتـاب  که رقیـب دو کشـور مزبـور بودنـد،     آلمان و ژاپن در مطبوعات شوروي تجارت با
داشت. محمد ساعد سفیرکبیر ایران در گزارشی به خبر روزنامه پراودا و خبرگزاري تاس 

ش نشان دادند. پـراودا در مطلبـی   اشاره نمود که به نوعی نسبت به افزایش مبادالت واکن
سـتد خـود را   وکوشند تا دادها بسیار میژاپنی«نوشت: با عنوان پیشرفت ژاپن در ایران 

کـاالي  حجـم ایـن .ریزنـد از این رو کاالي خود را به ایـران مـی  ،با ایران پیشرفت دهند
دتـر هـم رنگشـان    تاب بوده و زوهاي بیزیرا پارچه،ژاپونی در بازار ایران پسندیده نیست

وگـو  هاي ژاپونی میتسویی و میتسوبیشی در تهران گفتاکنون نمایندگان انباري.پردمی
هـاي  نمایند تا پانزده هزار تن پنبه و سه هزار جعبه تریاك بخرند و در برابرش پارچـه می

هـا بعضـاً  این اقدامات و خبـر ش.).1317-52-129-1و3(همان، »ندرنخی به ایران بیاو
از ترس از ورود رقباي اقتصادي در عرصه تجاري ایران بود و بـا توجـه بـه شـرایط     ناشی
کـه خطـر حضـور اقتصـادي دو قـدرت اروپـایی و       شدمیالمللی به نوعی نشان داده بین

ي است. شان جدآسیایی در بین همسایگان
منجر به تغییر در امور تجـاري  ،در سطح سیاسیتغییرات .ش1310دهه در اواخر

هاي خود از تشـکیل مناسـبات   شروزیرمختار ایران در یکی از گزا،ها پیشز شد. سالنی
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بانکی بین دو کشور سخن به میان آورد تا بین بانک ملی ایران و بانـک یوکوهامـا رابطـه    
توانست این امکان را براي تجار دو کشور فـراهم نمایـد   مستقیم برقرار گردد. این کار می

هـاي تجـاري خـود بهتـر تصـمیم      دو کشور آگاه شده و بـراي برنامـه  که از نرخ ارز بازار 
-22(همـان،  دانسـت امري که سفارت ایران آن را مقدم بر دیگر امور تجاري می؛بگیرند

ها بعد مجمع اقتصادي ژاپن نیز به برقـراري روابـط بـانکی    سالش.).25/16-11-1311
اطالع داد که مجمـع مزبـور عالقمنـد    به وزیرمختار ایراناي عالقه نشان داد و در مکاتبه

است که با مسئوالن امور بانکی و مالی ایران بیشتر آشنا شده و زمینه را بـراي برقـراري   
ارتباطات بیشتر مهیا نماید. از بانکداران ایرانی دعوت کرد که براي بررسی شرایط مالی و 

ه و میهمـان هیئـت   شنایی بیشتر با این سیستم به مدت یک ماه به ژاپـن آمـد  آبانکی و 
هیئت ایرانی به پورت سعید در مصر رفته که ها پیشنهاد کردنداقتصادي ژاپن باشند. آن

و با کشتی که از انگلستان به مقصد ژاپن در حرکت اسـت و در آن بنـدر توقـف خواهـد     
هـاي ایـن   کلیـه هزینـه  کـه  مجمع مزبور اعـالم کـرد   وبه توکیو مسافرت نمایند،داشت

عهده خواهد گرفت. از وزارت خارجه ایران تقاضا شد که مسـاعدت الزم را  مسافرت را بر
از انجام شدن یـا  ش.).1318-52-64-1و2و3(همان، نموده و هیئت را روانه ژاپن نماید

اما در هر ،اندبه آن نکردهاي هنشدن این درخواست اطالعی در دست نیست و اسناد اشار
در آن شـرایط  ،ه مراودات با همه انتقادات دو طـرف د کنحکایت از آن دار، مکتوباتحال

المللی رو به توسعه بود.خطیر بین
ایران و ژاپن به دنبال آن بودند که مبـادالت تجـاري خـود را    ،در آغاز جنگ جهانی دوم

تغییر داده و پایاپاي نمایند. شونسوکه آسادا وزیرمختار ژاپن در مالقات با وزیر بازرگانی ایـران  
هاي مورد نیاز را در اختیـار  بال از این سیاست اعالم کرد که به زودي فهرست کاالضمن استق

ش.). 1319- 52- 71- 11(همـان،  ایران قرار خواهد داد و ایران نیز چنین فهرستی تهیه نماید 
بـاره توسـعه   با مظفر اعلم وزیر امـور خارجـه بـه مـذاکراتی کـه در     اي هباو همچنین در مکات

بـه بحـث تجـارت    تـا اشاره نمود و از وزیر خارجه ایران تقاضا نمود،شتمناسبات اقتصادي دا
توانـد  چه میزان و در چه مدت زمانی مـی ورود نماید و از وزیر دارایی ایران بپرسد که ایران تا
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شـرایط  ش.).1319- 52- 71- 16و 17(همـان،  نفت، پنبه، تریاك و کتیرا به ژاپن صادر نماید
هـاي خـود تضـمین بگیـرد تـا مطمـئن شـود در        ژاپن براي نیازه ککرد المللی ایجاب میبین

بتواند بر روي حجم و زمـان تحویـل کـاال محاسـبه درسـتی      ،تر شدصورتی که اوضاع بحرانی
این بود کـه ایـران و ژاپـن عهدنامـه     رخ داد،نماید. یکی دیگر از اتفاقات مهم که در این زمان 

نمودنـد. ایـن عهدنامـه    ءال اختالف نظر امضـا از چند سپسمودت و تجارت و بحرپیمایی را 
مبین دو کشور منعقد شد و در جلسه بیست و پـنج 1318مهر 25مشتمل بر چهار ماده در 

آذرماه به تصویب مجلس شوراي ملی رسید. مظفر اعلم وزیـر امـور خارجـه ایـران و شواشـی      
.کردندءناکایاما زییوسی وزیرمختار ژاپن در تهران آن را امضا

تیجهن
ایران و ژاپن اگر چه از لحاظ جغرافیایی فاصله زیادي از یکدیگر دارند، اما ضـرروت  
تجارت و نیازهاي جوامع به یکدیگر باعث شده است تا این مسافت به تـدریج کـم رنـگ    

امر تجارت بین دو کشور را بر عهده داشت، با این حال و بـه  ،شود. اگر زمانی یک واسطه
حاصله ناشی از تکنولوژي و تغییـرات در تحـوالت سیاسـی قـرون     هاي تدریج با پیشرفت

دو کشور به تجارت مستقیم روي آوردند. بدون تردیـد اصـالحاتی کـه ابتـدا در     20-19
ژاپن صورت گرفت و با فاصله چند دهـه بعـد در ایـران رخ داد، نقشـی مهـم در نزدیـک       

سـعه صـنعت در ژاپـن و    نمودن دو کشور و در نتیجه تسهیل امور تجاري ایفـاء کـرد. تو  
وجود کاالهاي خام در ایران باعث شد تـا اقتصـاد صـنعتی ژاپـن و اقتصـاد کشـاورزي و       
سنتی ایران به نوعی نیازمند یکدیگر باشند. در قرن بیسـتم تجـارت بـر اسـاس قـرارداد      

شد و در این میان ایران و ژاپن نیز مستثنی نبودند، اما برخی مابین کشورها انجام میفی
ع باعث شد تا این قرارداد با وقفه چند ساله امضـاء شـود و از بـد حادثـه بـه محـض       موان

شد. فرجام سخن انعقاد، با بحران جنگ جهانی دوم و در نتیجه مسکوت ماندن آن روبرو 
اینکه در مقاله حاضر، زوایاي مختلف تجارت دو کشور به اختصار بررسی شده اسـت و بـا   

تر در آینده باشد.اي تحقیقات گستردهتواند مبنایی براین حال، می
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