
تاریخ روابط خارجی  فصلنامه

  135ـ150ص ص، 1389ـ تابستان  43سال یازدهم، شمارة 

  

  ژاپن  بررسی روابط دوجانبه ایران و

)میالدي 60و  50با تأکید بر دهه (
*  

  **سارا صفاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  چکیده

 شار باشد، نیازهاي اقتصادي بیشتري برخورد از قابلیتکشوري، گاههر
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  مقدمه

الملل و همچنین حوزه آسیاي ژاپن از کشورهاي قدرتمند اقتصادي در نظام بین

علت آن را که  نموداین کشور روند نوسازي خود را بسیار سریع طی . استشرقی 

انقالب میجی . توان در مقوالتی از جمله فرهنگ سیاسی و مدیریت اجرایی ژاپن دانستمی

هرگاه . به شمار آورداقتصادي ژاپن ـ  نقطه عطفی در فرایندهاي تحول سیاسی بایدرا 

نیاز فراگیرتري به همکاري با سایر کشورها  ،گیردکشوري در روند توسعه اقتصادي قرار می

  .هاي ایران و ژاپن در راستاي چنین اهدافی انجام گرفته استهمکاري و کندپیدا می

تجاري متقابل در  هاي همکاريروابط رسمی ایران و ژاپن بر اساس قرارداد مودت و 

همانند در این دوران مشارکت ژاپن با کشورهایی . میالدي انجام گرفت .م1880سال

عالوه بر آن براي ایران که در . براي آن کشور ایجاد کندتوانست قدرت بیشتري را ایران می

از جنگ جهانی اول توسعه اقتصادي و صنعتی خود را آغاز کرده بود، ژاپن  پسهاي سال

با را رفت و در نتیجه اخبار و اطالعات مربوط به این کشور همواره یک الگو به شمار می

دلیل قرار دوم به صاْ پس از جنگ جهانی این توجه مخصو. دکربررسی و دنبال  ۀ فراوانعالق

گرفتن هر دو کشور در بلوك غرب و اتحاد با امریکا، بیشتر و با استفاده از تجارب ژاپن و 

هاي مختلف دولتی و بخش لذا سازمان .توسعه صنعتی تجویز شد لهرسیدن به مرح

. منعقد کردندخصوصی ایران روابط فرهنگی و قراردادهاي اقتصادي و تجاري با این کشور 

در و ژاپن دوم و قرار گرفتن ایران جهانی از جنگ  پسنگارنده با توجه به وقایع سیاسی 

  .پردازدمیالدي می 60و  50پروسه زمانی دهه بررسی بلوك غرب به 

  



...بررسی روابط دوجانبه ایران ـ ژاپن 

  

  هاي ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک ژاپنشاخص. 1

که در  تاس ژاپن مجمع الجزایري در نیمه شمالی قسمت آسیایی اقیانوس آرام

مجمع الجزایر  )1: 1369واردي، (. شرقی کره زمین واقع شده است بخشنیمکره شمالی از 

ژاپن به موازات بخشی از مرزهاي شرقی شوروي، چین و کره قرار گرفته است و از طریق 

  .شوددریاي ژاپن به روسیه متصل می

، ور مانند سديدر مورد موقعیت ژئوپلتیک و استراتژیک ژاپن  باید گفت که این کش

سازد و به نوعی دایره نفوذ امریکا را در اطراف روسیه را با اقیانوس آرام دشوار می ارتباط

  ) 1382:17زاده، معین(. کنداقیانوس آرام تکمیل می

الیه شرقی آسیا قرار گرفته سرزمین ژاپن بریده از خاك اصلی قاره آسیا در منتهی

است دوري از مناطق پر رفت و آمد جهان سبب شده است، همین فاصله از قاره آسیا و 

مصون از حمله و تجاوز قبایل و ملل دیگر  همواره در طول قرون متمادي تاریخکه این کشور 

آسیبی از خارج از کشور به آن نرسد و به مدت طوالنی از سلطه و استعمار کشورهاي  بوده،

مردم ژاپن بدون اختالط با نژاد، چنین این مسئله سبب گشت که هم. غربی در امان بماند

در حال حاضر بسیاري . هاي خود را حفظ نمایندمذهب و آداب و رسوم دیگر کشورها سنت

طور کلی فرهنگ این ملت را یکی ه شناسان همین خالص بودن نژاد، زبان، مذهب و باز ژاپن

  )60ـ  61: 1386نامی،(. آورنداز دالیل رشد سریع آن به حساب می

ترین و پررفت رد موقعیت ژئواکونومیک ژاپن باید گفت این کشور در مسیر بزرگدر مو

این . کند واقع شده استو آمدترین راه بازرگانی که قاره آسیا را به اقیانوس آرام متصل می

ده و اقتصاد این کشور را از نموامر ژاپن را به نقطه عطف ارتباطات دریایی منطقه تبدیل 

تردید به حوزه اقیانوس آرام بیاست ار کرده است که موجب شده چنان پویایی برخورد

  .اقتصادي و استراتژیک جهان تبدیل شود ،یکی از مراکز ثقل تحوالت سیاسی



تاریخ روابط خارجی فصلنامه    138

  ایران و ژاپن هاي همکاريشرایط تاریخی .2

و ژاپن، مدرك و سندي موجود در مورد زمان و چگونگی آغاز روابط تجاري ایران 

بسیار قدیم  هاي شواهد و قرائن می توان گفت که از زمان رخیه ببا عنایت ب اما ،نیست

گواه این مطلب . از طریق جاده ابریشم، بین دو کشور روابط بازرگانی برقرار بوده است

عالوه بر . استي ژاپن »نارا«در شهر  »شوسواین«وجود آثار تاریخی ایران در گنجینه

اسبات مختلف به وجود روابط دیرینه برخی از نمایندگان سیاسی دو کشور در منآن، 

سفیر ژاپن در دربار شاهنشاهی «:جمله استاند که از آنبین ایران و ژاپن اشاره کرده

با  ژاپنساله  1500به مناسبت روز ملی کشورش در یک مصاحبه مطبوعاتی به روابط 

. آغاز شدروابط فرهنگی ایران و ژاپن با احداث جاده ابریشم : ایران اشاره کرد و گفت

ها و بعضی اقوام اثر تاخت و تاز مغولاما در ،ایرانی ها در قرن هفتم به ژاپن سفر کردند

کشور ما دوباره پس، از آن گردید، سال قطع  300مدت ه روابط ایران و ژاپن ب ،دیگر

در اثر تحوالتی که طی صد سال گذشته در  و ها باز کرددرهاي خود را بر روي خارجی

  ».سوي تمدن غرب جذب شدنده ایران و ژاپن ب ،آمد غرب به وجود

سرپرستی این . فرستاده دولت ژاپن به ایران آمد نخستین. م1880. / ش1259در 

هاي مستمر ژاپن با بر عهده داشت، اما جنگ »یوشیدا«نامه هیئت را یک ژاپنی ب

ان دو کشور همسایگانی نظیر چین و روسیه و انزواي این کشور باعث فراموشی روابط می

  ) 327: 1364مهدوي، (. شد

با انقالب مشروطه در ایران و زوال سلسله قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوي، روابط 

، )کره و چین(ژاپن که با توسعه قدرت خود به شرق آسیا. مجدد دو کشور آغاز شد

یدات تولصنعتی مهم آسیا شده بود، به منظور ارتقاء صادرات هدولتی قوي و تولید کنند

.ش1307سپس در سال  ،نمایندگی تجاري در ایران افتتاح کرد .ش1305در سال خود 
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خان آوانس .ش1309در تیرماه . تأسیس نمودرا در تهران » شونسو«نمایندگی به ریاست

لسلطنه به عنوان اولین نماینده رسمی ایران با مقام وزیر مختار راهی ژاپن شد و امساعد

  )429:وزارت امور خارجه، بی تا (. را افتتاح کردسفارت ایران در توکیو 

این . عهدنامه تجارت و بحرپیمایی، بین ایران و ژاپن منعقد گردید .ش1311در مهرماه 

با ایجاد اولین خود ایران را در عصر جدید  ،زمان با توسعه صنعتی و مدنیها همتحرك

تر از همه صنعت ازي و مهمکارخانجات قند و شکر، ریسندگی و بافندگی، راه آهن، شهرس

بود  .م1939آخرین اقدام ژاپن در ایران قرارداد مودت . اده بودقرار ددر حال بنیاد ذوب آهن 

  )28: 1372خانی، (. تا دوران پس از آن معوق ماند) جهانی دوم(که به علت شروع جنگ 

ن و ژاپن هاي روابط با آلماشاید علت اصلی اشغال ایران توسط متفقین، همین پیشرفت

این سه، قدرت عظیمی که به هر یک اعطا  1استراتژیک مکملـ  بود که با حالت اقتصادي

 ،از این پیشتا . کرد و با این اشغال ابتداي محاصره اقتصادي آلمان و ژاپن رقم خوردمی

  .ندکردبرخی تولیدات ایران نظیر پنبه را وارد می% 90آلمان و ژاپن مجموعاً 

سفارت آلمان در تهران را تصرف نموده و کلیه  ،نفقیشغال ایران، متبالفاصله پس از ا

رکت مشابا باال گرفتن . ندکردایران را به عنوان اسیر جنگی دستگیر  قیمهاي میآلمان

از عملیات پرل هاربو، ایران مجبور به قطع روابط  پسدوم، خاصه جهانی ژاپن در جنگ 

مجبور نیز ـ  چند ماه قبل از شکست ژاپنـ. ش1333اسفند  9و سپس در  2شدبا ژاپن 

  ) 28: همان(.اعالن جنگ به این کشور گردید به

. ساله ژاپن پایان یافت 7پس از برکناري مک آرتور، اشغال  ،مدت نه چندان درازي

متفقین با این اعتقاد که کشور را با موفقیت بازسازي کرده و آن را در مسیر صلح و 

 ،ها اجازه دهند روي پاي خودشان بایستنددر این که به ژاپنی اند،دموکراسی قرار داده

________________________________________________________
١ complementarities

  ش1321در سال 2



تاریخ روابط خارجی فصلنامه    140

الت متحده، ژاپن ا، نمایندگان ای1952آوریل  28در . کردنداحساس اطمینان خاطر می

اي را امضاء در سانفرانسیسکو گرد آمدند تا معاهده جهانو ایران و بیش از چهل کشور 

حاکمیت جدید را نیز به رسمیت  ،ین سندا. دادکنند که به جنگ اقیانوس آرام پایان می

ژاپن به عنوان متحد غرب  ،از این زمان به بعد )127ـ128: 1385دان ناردو، (.شناختمی

به عبارت دیگر پس  .برقرار کردروابطی متفاوت با گذشته با همه کشورها از جمله ایران 

اد سیاسی و تا بین المللی ژاپن، ابع- عنصر مهم مالحظات سیاسیجهانی دوم از جنگ 

  .صادي را در روابط متأثر کردحدودي اقت

  

  ژاپن  وتجاري ایران هاي همکاريوند گسترش ر .3

هاي جنگ، بحران کره و بازسازي خرابهدر هاي اولیه ژاپن جدید پس از گرفتاري

پیدا کرد و در خود را کنفرانس صلح سانفرانسیسکو، امکان بازیافت موجودیت سیاسی 

ان سال که نظام وقت ایران را در پی ملی هممرداد  28از کودتاي  پسو  1332آبان ماه 

ها، مجبور به اتکا بر غرب و شدن نفت و مشی سیاسی مستقل از انگلستان و دیگر قدرت

 1333شهریور و در امریکا نمود، به راحتی توانست سفارت خود را در تهران افتتاح کند

از روابط رسمی سیاسی، روابط  پیشالبته . ار کردنیز سفارت ایران در توکیو آغاز به ک

 »ایده میتسو«در این زمان شرکت. خرید نفت ایران وجود داشتویژه  بهاقتصادي محدود 

تنها شرکت نفتی ژاپن که با سرمایه ملی .کرد خریداري میبا قیمتی مناسب نفت ایران را 

ران را که انگلیس براي ترساندن ای 1»داغِ«،هاگردید، نفت به اصطالح انگلیسیاداره می

ترین ، در بحرانیکشید هاي حامل آن را به آتش خواهندده بود کشتیکرخریداران، تهدید 

این که رسید به نظر نمیالبته . دوران، خرید و به سیاست اعالم شده انگلیسی وقعی ننهاد

________________________________________________________
١ Hot Oil
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کن یل ،است هاي آمریکایی آن زمان داشتهجدي با سیاست تمخالف ،اقدام شرکت ژاپنی

)BP(شرکت نفت بریتانیا
کرد که به  طرحعلیه ایده میتسو در دادگاه توکیو شکایتی را  1

ها و با برقراري روابط رسمی و افتتاح سفارتخانه سرانجام. نفع شرکت ژاپنی رأي صادر شد

مندي در اثر نیاز مبرم ژاپن به تأمین انرژي براي ادامه روند جدید توسعه و قدرت

  ....)ساالري،(. ، شتاب مناسبی در روابط دو جانبه با ایران به وجود آمداقتصادي

  

  ژاپنوتجاري و اقتصادي ایران هاي همکاريگیري دالیل درون ساختاري شکل. 4

. توان در نظر گرفتمیبین ایران و ژاپن چند علت براي گسترش روزافزون روابط 

ایران آن زمان، از . ه روابط بوداول فقدان هرگونه مانع سیاسی و امنیتی در توسع

متحدین عمده غرب و عضو اصلی سنتو، نوك پیکان در مهار شوروي و اعراب و مانند 

ژاپن از لحاظ جغرافیایی در شمال . ها هزار سرباز امریکایی بودژاپن پایگاهی براي ده

نهاد . و با ایران و بسیاري از کشورهاي منطقه قرابت فرهنگی دارداست آسیا واقع شده 

سازي براي شاه و امپراطور و هاي خدایگاننظام مشروطه سلطنتی در دو کشور و اسطوره

هاي دو ل این دو به خدایان به عنوان عامل دوم، همگونی مهمی در سطح حکومتاتصا

سومین و . نمودتر را تسهیل میکرد که همکاري در سطوح پایینکشور ایجاد می

ترین منطقه براي اقتصاد ژاپن یعنی ران در استراتژیکترین عامل، واقع شدن ایمهم

بسیار فقیر بوده و منطقه  ،ژاپن به لحاظ منابع اولیه. کشور بودآن خلیج فارس و نفت 

به شمار آن کشوراي براي تأمین مواد استراتژیک مورد نیاز اقتصاد خاورمیانه منبع عمده

ر ایران، از جریان ضمانت شده نفت ژاپن قصد داشت با ارتباط تنگاتنگ خود د. رفت می

انرژي مصرفی آن را تشکیل % 70ـ. م1973قبل از بحران نفتیـ  که در آن زمان

________________________________________________________
١ British Petro
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در همه با ایران اطمینان یابد؛ لذا بدون محدودیت و مانعی در تعمیق روابط ،دادمی

عامل . داي خود قرار داده بوآن را محور سیاست و دیپلماسی انرژي و خاورمیانه ها، زمینه

ـ  ناگهانی در منطقه خاورمیانه و آسیا هاي پذیري ژاپن در برابر وقوع بحراندیگر، آسیب

پاسیفیک و اختالف در تأمین مواد اولیه بود و بنابراین حفظ ثبات در منطقه براي ژاپن 

موجبات  ،اي داشت که ایران به عنوان متحد امریکا و طرف روابط ژاپناهمیت ویژه

  )1380:193نواب صفوي،(. را به نفع امریکا و ژاپن فراهم می کردامنیت منطقه 

روابط ایران و ژاپن رونق مناسبی  نیزفرهنگی  هاي همراه با ابعاد اقتصادي، در زمینه

شناسان ژاپنی در مناطق تاریخی ایران مشغول حفاري و بسیاري از باستان. داشت

در محافل فرهنگی این نظریه قات گاهی اوحتی . شناخت بهتر از گذشته ایران بودند

عالوه بر این . اولیه از ایران هزاران سال قبل بوده است هاي گردید که اصل ژاپنیمطرح می

هر از گاهی عنصر جدیدي از تعامل باستانی دو ملت کشف گردیده  و از این طرف نیز 

  . بود »ایران ـخاورمیانه شدنـ  ژاپن«شاه ایران و دولت وي،  هاي یکی از شعارها و مدل

  

  ).ش40و  30هاي دهه(میالدي  60و  50هاي مناسبات موجود طی دهه. 5

     سیاسی در روابط ایران و ژاپن ـ موضوعات اقتصاديـ5ـ1

موسی  1955اکتبر 11ط بین ژاپن و ایران به تاریخ با پایان جنگ و برقراري ارتبا

به وزیر خارجه ژاپن، نظر دولت اي نوري اسفندیاري سفیر ایران در توکیو طی نامه

را اعالم  1939اکتبر 18ء شده درمتبوع خود مبنی بر اعتبار عهدنامه مودت امضا

وزیر خارجه ژاپن مراتب موافقت » مأمور شیگمیتسو«متقابالّ ، در همان تاریخ. نمایدمی

  . کنددولت خود را با اعتبار عهدنامه مودت ابراز می
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مکاري اقتصادي و فنی ایران و ژاپن براي مدت پنج سال موافقتنامه ه 1337در آذر 

شاه در اواخر اردیبهشت محمدرضاامضاي این موافقتنامه در پی سفر . به امضاء رسید

قرارداد دیگري نیز براي . به دعوت امپراطور هیروهیتو به ژاپن صورت گرفت 1337

اي آموزش کادر این مرکز بر. تأسیس مرکز کارآموزي کرج بین طرفین منعقد گردید

رقم . جوشکاري، سرامیک سازي و رنگرزي ایجاد شده بود مانندمتخصص صنایع کوچک 

. میلیون ریال رسید 6034به باالترین سطح خود یعنی  .ش1338کسري موازنه در سال 

یک موافقتنامه بازرگانی بین دو کشور به امضاء رسید که  ،در نتیجه در مهر ماه سال بعد

در آن طرفین متعهد شدند نسبت به واردات کاالهاي یکدیگر رفتار مساعدتري داشته 

صادرات ایران به حداقل خود رسید و به موازات  .ش1340در سال ،با این وجود. باشند

موازنه دو کشور به ضرر ایران  آن واردات از ژاپن به نحو بی سابقه اي باال رفت و کسري

  .میلیون ریال افزایش یافت 3971تا رقم 

نفوذ هر  ،کندتر میشمسی ارتباط ایران و ژاپن را عمیق40ویژگی مهمی که در دهه 

ژاپن با شکست در جنگ جهانی دوم و . استچه بیشتر امریکا در شئون داخلی دو کشور 

ناچار سلطه ه یرانی اقتصادي این کشور گردید، بهه با عواقب ناشی از آن که منجر به وجموا

ی که بر سر ملی کردن نفت با انگلیس های دنبال درگیريه ایران نیز ب. امریکا را پذیرفت

بدین ترتیب زمینه براي ارتباط هر چه بیشتر بین . سلطه امریکا را پذیرفت به تدریج،داشت

، دوم رغم شکست در جنگ جهانیاپن علیالبته با این تفاوت که ژ. دآمژاپن فراهمایران و

و تا سال  فتیاجانبه باز قدرت اقتصادي از دست رفته خود را طی یک تالش همهباري دیگر 

د و در یرسمختلف اقتصادي می هاي اي در زمینهم به شکوفایی و رشد قابل مالحظه1961

  .شدرو میهزده و شکسته روبمقابل، ایران با یک اقتصاد بحران
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صنعتی  هاي و احتیاج مبرم کشورهاي بزرگ، خصوصاّ قطب یش تحوالت جهاننق

نظیر امریکا، انگلستان، فرانسه و ژاپن به انرژي و از سوي دیگر درخواست انتقال 

خصوص خاورمیانه که داراي منابع عظیم نفتی هي از سوي کشورهاي روبه رشد بژتکنولو

رد و انگیزه مهمی براي ارتباط این بودند، تئوري سیاست نگاه به شرق را تقویت ک

  )40ـ  45: 1366پور،باقري(.کشورها با یکدیگر گردید

از نظر اقتصادي رابطه چندانی بین ایران و ژاپن مشاهده  .ش1341در سال 

روابط سیاسی و اقتصادي عبارتند از ورود وزیر امور خارجه  .ش1342در سال . شودنمی

داهللا علم نخست وزیر وقت، ورود کارشناسان ژاپنی به ژاپن به تهران جهت دیدار با اس

مخابراتی برنامه سوم و تصویب نامه هیئت وزیران درباره  هاي تهران براي مطالعه طرح

در ماده سوم این تصویب نامه آمده . تشویق صادرکنندگان کاالي ایرانی به کشور ژاپن

 25اي معادل جایزه ـ و پنبهبه استثناء پشم ـ است که به صادرکنندگان کاال به ژاپن 

  )312:خارجه، بی تاوزارت امور(. ریال براي هر صد ریال کاالي صادر شده پراداخت شود

یک موافقتنامه بازرگانی بین دو دولت به امضاء رسید و به منظور  .ش1343در سال

  )1347:61خارجه، وزارت امور(.عمل آمده انعقاد موافقت نامه قضایی نیز مذاکراتی ب

اي درخصوص تمدید موافقت نامه بازرگانی ایران و تبادل نامه 1348در دوم تیرماه 

  )269:زارت امور خارجهو، 1348نشریه اخبار و اسناد از مهرماه تا اسفندماه (. ژاپن به امضاء رسید

:از قرار زیر بوده استشمسی 40طی دهه هاي ایران و ژاپن  همکاريفهرست عمده 

طرح آبیاري طالقان در . ش1341در سال پل بر روي رودخانه کارونطرح ساختمان 

وسایل روکش . ش49ـ  50هاي طرح ترافیک شهري تهران در سال. ش41ـ  42هاي سال

  )آرشیو واحد مرکزي خبر، پرونده روابط ایران با ژاپن(. ش48کاري براي دانشسراي عالی فنی در سال 
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50گذاري در ایران از اواخر دهه سرمایهژاپنی براي  هاي اکثر نمایندگی شرکت

 هاي تنها تعداد معدودي از شرکت .ش40در ایران تأسیس شدند و طی دههشمسی 

  . شان نیز در سطح پایینی بودژاپنی در ایران فعالیت داشتند که فعالیت

نیز حجم روابط فیمابین اندك بود و تنها یک تبادل نامه درباره  .ش1348در سال 

هواپیمایی از پرداخت مالیات بر درآمد بین دو کشور به  هاي قابل شرکتمعافیت مت

نفتی و سرمایه گذاري و بازرگانی تا  هاي فعالیت .ش1349کن در سال یل. امضاء رسید

روابط خارجی ایران و ژاپن اي گسترش یافت و زمینه براي تحول درحد قابل مالحظه

.ش1349درات خود به ایران در سال ژاپن از حیث صا. دکر فراهمرا .ش50در دهه

د که مجموعاّْ رکمی کسبمریکا و انگلستان مقام چهارم را آاز کشورهاي آلمان،  پس

ژاپن از حیث  ،ن سالاالبته در هم. دداده بوکل واردات ایران را به خود اختصاص % 9/10

ژاپن  صادرات ایران به% 8/3و فقط فتگرواردات از ایران در ردیف هشتم قرار می

همچنین به موجب گزارشی که  )129: تا، بی1349سال روابط خارجی ایران در(. شدفروخته می

صادرات ژاپن به ایران  ،درکمیالدي منتشر  1970سازمان تجارت خارجی ژاپن در اکتبر 

و در  بودبیش از سال قبل % 2/15میلیون دالر یعنی  175به ارزش  .ش1349در سال 

بیش از سال % 3/29میلیون دالر ذکر شده که  818ایران به ژاپن  این گزارش صادرات

میلیون دالر از این رقم مربوط به صادرات نفت بود  804البته متجاوز از . است.ش1348

ارزش صادراتی کاالهاي . که این مقدار نیز از طریق کنسرسیوم خریداري شده است

اینکه این عدم تعادل بازرگانی بین  براي. میلیون دالر است 14غیرنفتی ایران در حدود 

نامه اقتصادي نتیجه آن امضاي موافقت وی به عمل آمد های تالش ،دو کشور از بین برود

بود که به موجب آن مقرر گردید صادرات ایران  1349بهمن  25با دولت ژاپن در  جدید

  .افزایش یابد% 50به ژاپن 
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و ژاپن طی این دهه از گسترش شود که روابط ایران به این ترتیب مالحظه می

مریکا و کشورهاي اروپاي آکه یکی از علل آن سلطه است چشمگیري برخوردار نبوده 

متوجه دو کشور ر روند روابط باما در مجموع با دقت . غربی بر بازارهاي ایران بود

، البته منظور از رشد. این روابط از رشد نسبتاّ متناسبی برخوردار بوده استکه شویم می

خودي ه اقتصادي با ژاپن به نفع ایران ب روابطمفید نبودن . استازدیاد حجم مبادالت 

 40مطالعه روابط دهه . شکست به اصطالح انقالب سفید شاه بود هاي خود یکی از نشانه

شمسی از سویی بیانگر این مطلب است که اقدامات شاه در رسیدن به اهداف استعماري 

خود نشانگر موفقیت ژاپن در سیاست خارجی و اقتصادي  ناموفق بود و از سوي دیگر

  )48: 1366پور،باقري(.است

  

  اجتماعی در روابط ایران و ژاپنـ  موضوعات فرهنگی ـ 5ـ 2

.پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافتایران و ژاپن فرهنگی فیمابین  هاي فعالیت

. مند بوداستادان ژاپنی بهره ياز همکار ،ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بدو تأسیس مؤسسه

فراوانی در ها تجربیات ژاپنی ،دلیل واقع شدن ژاپن بر روي کمربند زلزله کره زمینه ب

 سوياز  .کردندشناسی داشته و با این مرکز تبادل اطالعات میزمینه زلزله و مسائل زمین

ه در سال ی در اختیار دانشجویان ژاپنی قرار داد کهای دیگر دانشگاه تهران بورس

تعداد این دانشجویان انگشت . اولین گروه دانشجویان ژاپنی وارد ایران شدند .ش1335

  .ردندک می ادبیات فارسی و هنرهاي زیبا تحصیل هاي شمار بود و بیشتر در رشته

انجام شد که در 1336فروردین  27نامه فرهنگی بین دو کشور در امضاي موافقت

ن، دانشمندان و دانشجویان در ات الزم را براي محققطرفین متعهد شدند تسهیال ،آن

همچنین طرفین متعهد شدند با اعطاي . فرهنگی، فکري و هنري فراهم آورند هاي زمینه
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خود فراهم  با فرهنگ کشورهاي را اهآشنایی آن ، موجباتی به اتباع یکدیگرهای بورس

دت فقط با متن فرانسه ماده است و مانند عهدنامه مو 6این سند متبادله در. ندآور

 وزیرو توسط محمدحسین قدس نخعی سفیر ایران و نو بوسوکه کیشی نخستشد تدوین 

اهم مواد آن  ود رسیامضا ـ به  که کفالت وزارت خارجه ژاپن را نیز برعهده داشتژاپن ـ 

  : به قرار زیر است

ردمی موافقت طرفین بر ارائه بیشترین تسهیالت جهت همکاري مفید م: ماده یک

  .فرهنگ، تفکر، علوم، فناوري، هنر، آموزش و پرورش هاي در زمینه

تبادل استاد، دانشجو و دانشمند؛ شناخت بهتر از طریق تبادالت در زمینه : ماده دو

  .رادیویی هاي هنري، ورزشی، و نشریات و فیلم و برنامه هاي موسیقی، تئاتر، نمایشگاه

  .دیگري هاي در دانشگاهاز دو کشور هر یک ... یات وزبان و ادب هاي برقراري رشته: ماده سه

  .تحصیلی براي یکدیگر هاي برقراري بورس: ماده چهار

  .طرفسال، قابل تمدید تا اعالم فسخ یک5: رنحوه و مدت اعتبا: ماده پنج و شش

علی اصغر حکمت  توسطدر تهران  1958اکتبر  20سند تصویب این موافقت نامه 

  .دشکوهی ترائوکا سفیر ژاپن مبادله میوزیر خارجه ایران و

موافقت نامه تأسیس مرکز تحقیقات  1970اوت  1349/16مرداد 25به تاریخ 

اهللا ستوده وزیر پست و تلگراف و فتحتوسطماده  10مخابراتی در دانشگاه تهران در 

قتنامه مواف ـ1براساس ماده . تلفن ایران و کنساکو مائدا سفیر ژاپن در تهران امضاء شد

ارتباطات و  هاي نظري و عملی در زمینه توسعه سیستم هاي وظایف این مرکز کاوش

 ـ3اعزام کارشناسان ژاپنی به هزینه این کشور، ماده  ـ2ماده . آموزش اتباع ایرانی بود

بیمه این کارشناسان تا سقف  ـ 5الزم براي مرکز توسط ژاپن، ماده  هاي تأمین دستگاه

انتصاب رئیس ایرانی براي مرکز، تأمین  ـ6دولت ایران و ماده  میلیون ریال توسط 5

  طبق ضمائم،. مسکونی توسط دولت ایران را مقرر داشته است هاي ساختمان و محل
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کارشناس ژاپنی در امور مایکروویو، بی سیم، کاربر، تلگراف، تلفن و پخش رادیویی به  9

    )138: اتوزارت امور خارجه، بی(.شدنداین مرکز اعزام می

  

  نتیجه

این است که کشورها  ؛در مباحث مربوط به روابط خارجی آنچه عینیت دارد اصوالً

زیرا به این  .سعی دارند با حفظ اصول، روابط خود را با سایر کشورها گسترش دهند

ترتیب قادر خواهند بود با حفظ مسائل امنیتی خود، استراتژي خاصی را براي توسعه، 

ژاپن نیز به عنوان کشوري . ه و در نهایت صلح و آرامش به ارمغان آورندرشد و ارتقاي رفا

  .خارج نیست هاي ایفا می کند، از این مقولکه اقتصاد و تجارت در آن نقش عمده

عادت و آزادي س،برقراري صلحبا کشورها، هدف اصلی ژاپن در مناسبات خارجی 

مامی بشر از طریق توسعه اه تفبراي مردم کشور و کمک به تأمین صلح جهانی و ر

سیاست خارجی  ،ژاپن. اي جهان ذکر شده استهر میان کشورظنها و تبادلهمکاري

رهبري  ،خود را همواره به عنوان ملتی که طبق قانون اساسی مقید به حفظ صلح است

. شودوارد روابط خصمانه با هیچ کشور دیگري نمی ،کند و به موجب همین قانونمی

ست خارجی ژاپن در چارچوب روابط دوستانه با ممالک غربی یعنی خطوط اساسی سیا

تعیین  ،مشابهی هستند هاي امریکاي شمالی، اروپاي غربی و اقیانوسیه که داراي نظام

جنگ جهانی دوم حکومت ژاپن در حمایت  هاي به طور کلی پس از سال. شده استمی

شته و از تصمیمات جدي رهبران اي بر این ابرقدرت داامریکا بود و وابستگی همه جانبه

  )382: 1382زاده، معین(.امریکا در صحنه سیاست جهانی پیروي کرده است

در زمینه کشاورزي و مواد  متعدد خصوصاً هاي وابستگی ـ1: بنا به دالیل عمده زیر

تجربه ـ 3. اعمال نفوذ و مداخله امریکا در امور نظامی، امنیتی و سیاسی ژاپنـ 2. اولیه
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ـ  ژاپن وادار شده است تا براي حفظ موقعیت اقتصادي، حادثه هیروشیما و ناکازاکیتلخ 

  .را با سیاست بلوك غرب هماهنگ سازد دصنعتی خود سیاست خو

جنگ جهانی دوم تا پایان پس از هاي در پروسه زمانی مورد نظر نگارنده یعنی سال

نبه و ارتقاء سطح و دلیل ایجابی روابط دو جا است آنچه مشهود میالدي 60دهه

اقتصادي و سیاسی است، نیاز ژاپن به مواد اولیه  هاي زمینهایران و ژاپن در  هاي همکاري

امریکا در جهت تکنولوژي ژاپن و  هاي مشتاقِ صنعتی شدن و سیاستایرانِ صنعتیِ 

  .فراهم آوردن بازاري براي فروش کاالهاي این کشور بوده است

در قبال ژاپن، هم منافع ملی ژاپن و هم منافع ملی و اهاي حمایت امریکا و سیاست

این  .م1952پیمان صلح سانفرانسیسکو در  پس از امضاي. کرده استامریکا را تأمین می

 اي را براي صلح، امنیت، رشد و ثبات در منطقه آسیاها و منافع ویژهدو کشور مسئولیت

چنین اتحادي براي تضمین . دانپاسیفیک و منطقه خاورمیانه با یکدیگر تقسیم کردهـ 

در راستاي این اهداف، . استرشد پایدار اقتصاد دو کشور و اقتصاد جهانی قابل تبیین 

امریکا به هاي مرداد از سیاست 28از کودتاي  پسچون و چراي شاه پهلوي پیروي بی

معنا و  الملل،تجاري و اقتصادي در چارچوب اقتصاد بین هاي همکاريگسترش روابط و 

  .هت خاصی بخشیدج

اما از . آنچه ذکر شد علل سیاسی و اهداف اقتصادي روابط دو کشور ایران و ژاپن بود

همزمان اقدام به ایجاد سوي دیگر از آنجا که ایران و ژاپن در یک دوره زمانی نسبتاً

مشروطیت و اصالحات اجتماعی نمودند و همچنین قرابت فرهنگی دو  ،حکومت قانون

 هبود تا روابط ایران و ژاپن همواره بر پایه دوستی و تفاهم استوار بودکشور موجب شده 

  . مسافت بر روابط دو کشور اثر نامطلوبی نگذارد دوريو 
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بررسی روابط دوجانبه ایران و ژاپن 


(با تأکید بر دهه 50 و 60 میلادی)* 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سارا صفاری** 

چکیده

هرگاه کشوری، از قابليتهاي اقتصادي بيشتري برخوردار باشد، نيازش به همكاري با ساير كشورها افزایش مییابد. گسترش همكاريهاي ايران و ژاپن تحتتأثير ضرورتهاي اقتصادي و نياز آنها به يكديگر در چارچوب اقتصاد بينالملل قابل طرح است. در پي پاسخ به اين پرسش كه روند همكاريهاي ايران و ژاپن به چه شکل بوده و چه عواملي منجر به ارتقاء سطح همكاريهای این دو کشور گرديده است، نگارنده كوشيده با پذيرش اين فرضيه كه قابليتهاي اقتصادي ژاپن و قرار گرفتن هر دو كشور در بلوك غرب از يكسو و نياز ژاپن به مواد اوليه بهخصوص نفت ايران از سوي ديگر، موجب همكاريهاي متقابل فزاينده ميان ايران و ژاپن گشته است؛ به اين سؤال پاسخ دهد.


واژگان كليدي: ايران، ژاپن، قابليتهاي اقتصادي، همكاريهاي متقابل، بلوك غرب.


مقدمه


ژاپن از كشورهاي قدرتمند اقتصادي در نظام بينالملل و همچنين حوزه آسياي شرقي است. اين كشور روند نوسازي خود را بسيار سريع طي نمود که علت آن را ميتوان در مقولاتي از جمله فرهنگ سياسي و مديريت اجرايي ژاپن دانست. انقلاب ميجي را باید نقطه عطفي در فرايندهاي تحول سياسي ـ اقتصادي ژاپن به شمار آورد. هرگاه كشوري در روند توسعه اقتصادي قرار ميگيرد، نياز فراگيرتري به همكاري با ساير كشورها پيدا ميكند و همكاريهاي ايران و ژاپن در راستاي چنين اهدافي انجام گرفته است.

روابط رسمي ايران و ژاپن بر اساس قرارداد مودت و همكاريهاي تجاري متقابل در سال 1880م. ميلادي انجام گرفت. در اين دوران مشاركت ژاپن با كشورهايي همانند ايران ميتوانست قدرت بيشتري را براي آن كشور ايجاد كند. علاوه بر آن براي ايران كه در سالهاي پس از جنگ جهاني اول توسعه اقتصادي و صنعتي خود را آغاز كرده بود، ژاپن همواره يك الگو به شمار ميرفت و در نتيجه اخبار و اطلاعات مربوط به اين كشور را با علاقة فراوان بررسي و دنبال کرد. اين توجه مخصوصاْ پس از جنگ جهاني دوم به دليل قرار گرفتن هر دو كشور در بلوك غرب و اتحاد با امريكا، بيشتر و با استفاده از تجارب ژاپن و رسيدن به مرحله توسعه صنعتي تجويز شد. لذا سازمانهاي مختلف دولتي و بخش خصوصي ايران روابط فرهنگي و قراردادهاي اقتصادي و تجاري با اين كشور منعقد كردند. نگارنده با توجه به وقايع سياسي پس از جنگ جهانی دوم و قرار گرفتن ايران و ژاپن در بلوك غرب به بررسی پروسه زماني دهه 50 و 60 ميلادي ميپردازد.

1. شاخصهاي ژئوپلتيكي و ژئواكونوميك ژاپن


ژاپن مجمع الجزايري در نيمه شمالي قسمت آسيايي اقيانوس آرام است كه در نيمكره شمالي از بخش شرقي كره زمين واقع شده است. (واردي، 1369: 1) مجمع الجزاير ژاپن به موازات بخشي از مرزهاي شرقي شوروي، چين و كره قرار گرفته است و از طريق درياي ژاپن به روسيه متصل ميشود.

در مورد موقعيت ژئوپلتيك و استراتژيك ژاپن  بايد گفت كه اين كشور مانند سدي، ارتباط روسيه را با اقيانوس آرام دشوار ميسازد و به نوعي دايره نفوذ امريكا را در اطراف اقيانوس آرام تكميل ميكند. (معينزاده، 1382 :17) 

سرزمين ژاپن بريده از خاك اصلي قاره آسيا در منتهياليه شرقي آسيا قرار گرفته است، همين فاصله از قاره آسيا و دوري از مناطق پر رفت و آمد جهان سبب شده است كه اين كشور همواره در طول قرون متمادی تاریخ از حمله و تجاوز قبايل و ملل ديگر مصون بوده، آسيبي از خارج از كشور به آن نرسد و به مدت طولاني از سلطه و استعمار كشورهاي غربي در امان بماند. همچنين اين مسئله سبب گشت كه مردم ژاپن بدون اختلاط با نژاد، مذهب و آداب و رسوم ديگر كشورها سنتهاي خود را حفظ نمايند. در حال حاضر بسياري از ژاپنشناسان همين خالص بودن نژاد، زبان، مذهب و به طور كلي فرهنگ اين ملت را يكي از دلايل رشد سريع آن به حساب ميآورند. (نامي، 1386: 61 ـ 60) 

در مورد موقعيت ژئواكونوميك ژاپن بايد گفت اين كشور در مسير بزرگترين و پررفت و آمدترين راه بازرگاني كه قاره آسيا را به اقيانوس آرام متصل ميكند واقع شده است. اين امر ژاپن را به نقطه عطف ارتباطات دريايي منطقه تبديل نموده و اقتصاد اين كشور را از چنان پويايي برخوردار كرده است كه موجب شده است حوزه اقيانوس آرام بيترديد به يكي از مراكز ثقل تحولات سياسي، اقتصادي و استراتژيك جهان تبديل شود.


2. شرايط تاريخي همكاريهاي ايران و ژاپن


در مورد زمان و چگونگي آغاز روابط تجاري ايران و ژاپن، مدرك و سندي موجود نيست، اما با عنايت به برخی شواهد و قرائن مي توان گفت كه از زمانهاي بسيار قديم از طريق جاده ابريشم، بين دو كشور روابط بازرگاني برقرار بوده است. گواه اين مطلب وجود آثار تاريخي ايران در گنجينه «شوسواين» در شهر «نارا»ي ژاپن است. علاوه بر آن، برخي از نمايندگان سياسي دو كشور در مناسبات مختلف به وجود روابط ديرينه بين ايران و ژاپن اشاره كردهاند كه از آن جمله است: «سفير ژاپن در دربار شاهنشاهي به مناسبت روز ملي كشورش در يك مصاحبه مطبوعاتي به روابط 1500 ساله ژاپن با ايران اشاره كرد و گفت: روابط فرهنگي ايران و ژاپن با احداث جاده ابريشم آغاز شد. ايراني ها در قرن هفتم به ژاپن سفر كردند، اما در اثر تاخت و تاز مغولها و بعضي اقوام ديگر، روابط ايران و ژاپن به مدت 300 سال قطع گردید، از آن پس، كشور ما دوباره درهاي خود را بر روي خارجيها باز كرد و در اثر تحولاتي كه طي صد سال گذشته در غرب به وجود آمد، ايران و ژاپن به سوي تمدن غرب جذب شدند.» 

در 1259ش. / 1880م. نخستین فرستاده دولت ژاپن به ايران آمد. سرپرستي اين هيئت را يك ژاپني به نام «يوشيدا» بر عهده داشت، اما جنگهاي مستمر ژاپن با همسايگاني نظير چين و روسيه و انزواي اين كشور باعث فراموشي روابط ميان دو كشور شد. (مهدوي، 1364: 327) 

با انقلاب مشروطه در ايران و زوال سلسله قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوي، روابط مجدد دو كشور آغاز شد. ژاپن كه با توسعه قدرت خود به شرق آسيا(كره و چين)، دولتي قوي و توليد كننده صنعتي مهم آسيا شده بود، به منظور ارتقاء صادرات توليدات خود در سال 1305ش. نمايندگي تجاري در ايران افتتاح كرد، سپس در سال 1307ش. نمايندگي به رياست «شونسو» در تهران را تأسيس نمود. در تيرماه 1309ش. آوانسخان مساعدالسلطنه به عنوان اولين نماينده رسمي ايران با مقام وزير مختار راهي ژاپن شد و سفارت ايران در توكيو را افتتاح كرد. (وزارت امور خارجه، بي تا :429)

در مهرماه 1311ش. عهدنامه تجارت و بحرپيمايي، بين ايران و ژاپن منعقد گرديد. اين تحركها همزمان با توسعه صنعتي و مدني، ايران را در عصر جديد خود با ايجاد اولين كارخانجات قند و شكر، ريسندگي و بافندگي، راه آهن، شهرسازي و مهمتر از همه صنعت در حال بنياد ذوب آهن قرار داده بود. آخرين اقدام ژاپن در ايران قرارداد مودت 1939م. بود كه به علت شروع جنگ (جهانی دوم) تا دوران پس از آن معوق ماند. (خاني، 1372: 28)

شايد علت اصلي اشغال ايران توسط متفقين، همين پيشرفتهاي روابط با آلمان و ژاپن بود كه با حالت اقتصادي ـ استراتژيك مكمل
 اين سه، قدرت عظيمي كه به هر يك اعطا ميكرد و با اين اشغال ابتداي محاصره اقتصادي آلمان و ژاپن رقم خورد. تا پیش از اين، آلمان و ژاپن مجموعاً 90% برخي توليدات ايران نظير پنبه را وارد ميكردند.

بلافاصله پس از اشغال ايران، متفقین، سفارت آلمان در تهران را تصرف نموده و كليه آلمانیهاي مقیم ايران را به عنوان اسير جنگي دستگير کردند. با بالا گرفتن مشاركت ژاپن در جنگ جهانی دوم، خاصه پس از عمليات پرل هاربو، ايران مجبور به قطع روابط با ژاپن شد
 و سپس در 9 اسفند 1333ش. ـ چند ماه قبل از شكست ژاپن ـ نیز مجبور به اعلان جنگ به اين كشور گرديد. (همان: 28) 

مدت نه چندان درازي، پس از بركناري مك آرتور، اشغال 7 ساله ژاپن پايان يافت. متفقين با اين اعتقاد كه كشور را با موفقيت بازسازي كرده و آن را در مسير صلح و دموكراسي قرار دادهاند، در اين كه به ژاپنيها اجازه دهند روي پاي خودشان بايستند، احساس اطمينان خاطر ميكردند. در 28 آوريل 1952، نمايندگان ايالات متحده، ژاپن و ايران و بيش از چهل كشور جهان در سانفرانسيسكو گرد آمدند تا معاهدهاي را امضاء كنند كه به جنگ اقيانوس آرام پايان ميداد. اين سند، حاكميت جديد را نيز به رسميت ميشناخت. (دان ناردو، 1385: 128ـ127) از اين زمان به بعد، ژاپن به عنوان متحد غرب روابطي متفاوت با گذشته با همه كشورها از جمله ايران برقرار کرد. به عبارت ديگر پس از جنگ جهانی دوم عنصر مهم ملاحظات سياسي-بين المللي ژاپن، ابعاد سياسي و تا حدودي اقتصادي را در روابط متأثر کرد.


3. روند گسترش همكاريهاي تجاري ايران و ژاپن 

ژاپن جديد پس از گرفتاريهاي اوليه در بازسازي خرابههاي جنگ، بحران كره و كنفرانس صلح سانفرانسيسكو، امكان بازيافت موجوديت سياسي خود را پيدا كرد و در آبان ماه 1332 و پس از كودتاي 28 مرداد همان سال كه نظام وقت ايران را در پي ملي شدن نفت و مشي سياسي مستقل از انگلستان و ديگر قدرتها، مجبور به اتكا بر غرب و امريكا نمود، به راحتي توانست سفارت خود را در تهران افتتاح كند و در شهريور 1333 نيز سفارت ايران در توكيو آغاز به كار كرد. البته پیش از روابط رسمي سياسي، روابط اقتصادي محدود بهویژه خريد نفت ايران وجود داشت. در اين زمان شركت «ايده ميتسو» با قيمتي مناسب نفت ايران را خریداری میکرد. تنها شركت نفتي ژاپن كه با سرمايه ملي اداره ميگرديد، نفت به اصطلاح انگليسيها، «داغِ»
 ايران را كه انگليس براي ترساندن خريداران، تهديد کرده بود كشتيهاي حامل آن را به آتش خواهند كشيد، در بحرانيترين دوران، خريد و به سياست اعلام شده انگليسي وقعي ننهاد. البته به نظر نميرسيد که اين اقدام شركت ژاپني، مخالفت جدي با سياستهاي آمريكايي آن زمان داشته است، لیكن شركت نفت بريتانيا (BP)
 عليه ايده ميتسو در دادگاه توكيو شكايتي را طرح كرد كه به نفع شركت ژاپني رأي صادر شد. سرانجام با برقراري روابط رسمي و افتتاح سفارتخانهها و در اثر نياز مبرم ژاپن به تأمين انرژي براي ادامه روند جديد توسعه و قدرتمندي اقتصادي، شتاب مناسبي در روابط دو جانبه با ايران به وجود آمد. (سالاري،....)

4. دلايل درون ساختاري شكلگيري همكاريهاي تجاري و اقتصادي ايران و ژاپن


چند علت براي گسترش روزافزون روابط بین ایران و ژاپن ميتوان در نظر گرفت. اول فقدان هرگونه مانع سياسي و امنيتي در توسعه روابط بود. ايران آن زمان، از متحدين عمده غرب و عضو اصلي سنتو، نوك پيكان در مهار شوروي و اعراب و مانند ژاپن پايگاهي براي دهها هزار سرباز امريكايي بود. ژاپن از لحاظ جغرافيايي در شمال آسيا واقع شده است و با ايران و بسياري از كشورهاي منطقه قرابت فرهنگي دارد. نهاد نظام مشروطه سلطنتي در دو كشور و اسطورههاي خدايگانسازي براي شاه و امپراطور و اتصال اين دو به خدايان به عنوان عامل دوم، همگوني مهمي در سطح حكومتهاي دو كشور ايجاد ميكرد كه همكاري در سطوح پايينتر را تسهيل مينمود. سومين و مهمترين عامل، واقع شدن ايران در استراتژيكترين منطقه براي اقتصاد ژاپن يعني خليج فارس و نفت آن كشور بود. ژاپن به لحاظ منابع اوليه، بسيار فقير بوده و منطقه خاورميانه منبع عمدهاي براي تأمين مواد استراتژيك مورد نياز اقتصاد آن کشور به شمار میرفت. ژاپن قصد داشت با ارتباط تنگاتنگ خود در ايران، از جريان ضمانت شده نفت كه در آن زمان ـ قبل از بحران نفتي 1973م. ـ 70% انرژي مصرفي آن را تشكيل ميداد، اطمينان يابد؛ لذا بدون محدوديت و مانعي در تعميق روابط با ایران در همه زمینهها، آن را محور سياست و ديپلماسي انرژي و خاورميانهاي خود قرار داده بود. عامل ديگر، آسيبپذيري ژاپن در برابر وقوع بحرانهاي ناگهاني در منطقه خاورميانه و آسيا ـ پاسيفيك و اختلاف در تأمين مواد اوليه بود و بنابراين حفظ ثبات در منطقه براي ژاپن اهميت ويژهاي داشت كه ايران به عنوان متحد امريكا و طرف روابط ژاپن، موجبات امنيت منطقه را به نفع امريكا و ژاپن فراهم مي كرد. (نواب صفوي، 1380: 193)

همراه با ابعاد اقتصادي، در زمينههاي فرهنگي نیز روابط ايران و ژاپن رونق مناسبي داشت. بسياري از باستانشناسان ژاپني در مناطق تاريخي ايران مشغول حفاري و شناخت بهتر از گذشته ايران بودند. حتي گاهی اوقات در محافل فرهنگي اين نظريه مطرح ميگرديد كه اصل ژاپنيهاي اوليه از ايران هزاران سال قبل بوده است. علاوه بر اين هر از گاهي عنصر جديدي از تعامل باستاني دو ملت كشف گرديده  و از اين طرف نيز يكي از شعارها و مدلهاي شاه ايران و دولت وي، «ژاپن ـ خاورميانه شدن ـ ايران» بود. 

5. مناسبات موجود طي دهههای 50 و 60 ميلادي (دهههای 30 و 40ش.)

1ـ 5 ـ موضوعات اقتصادي ـ سياسي در روابط ايران و ژاپن   

با پايان جنگ و برقراري ارتباط بين ژاپن و ايران به تاريخ 11 اكتبر 1955 موسي نوري اسفندياري سفير ايران در توكيو طي نامهاي به وزير خارجه ژاپن، نظر دولت متبوع خود مبني بر اعتبار عهدنامه مودت امضاء شده در 18 اكتبر1939 را اعلام مينمايد. در همان تاريخ، متقابلاّ «مأمور شيگميتسو» وزير خارجه ژاپن مراتب موافقت دولت خود را با اعتبار عهدنامه مودت ابراز ميكند. 

در آذر 1337 موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني ايران و ژاپن براي مدت پنج سال به امضاء رسيد. امضاي اين موافقتنامه در پي سفر محمدرضاشاه در اواخر ارديبهشت 1337 به دعوت امپراطور هيروهيتو به ژاپن صورت گرفت. قرارداد ديگري نيز براي تأسيس مركز كارآموزي كرج بين طرفين منعقد گرديد. اين مركز براي آموزش كادر متخصص صنايع كوچك مانند جوشكاري، سراميك سازي و رنگرزي ايجاد شده بود. رقم كسري موازنه در سال 1338ش. به بالاترين سطح خود يعني 6034 ميليون ريال رسيد. در نتيجه در مهر ماه سال بعد، يك موافقتنامه بازرگاني بين دو كشور به امضاء رسيد كه در آن طرفين متعهد شدند نسبت به واردات كالاهاي يكديگر رفتار مساعدتري داشته باشند. با اين وجود، در سال 1340ش. صادرات ايران به حداقل خود رسيد و به موازات آن واردات از ژاپن به نحو بي سابقه اي بالا رفت و كسري موازنه دو كشور به ضرر ايران تا رقم 3971 ميليون ريال افزايش يافت.

ويژگي مهمي كه در دهه 40 شمسي ارتباط ايران و ژاپن را عميقتر ميكند، نفوذ هر چه بيشتر امريكا در شئون داخلي دو كشور است. ژاپن با شكست در جنگ جهاني دوم و مواجهه با عواقب ناشي از آن كه منجر به ويراني اقتصادي اين كشور گرديد، به ناچار سلطه امريكا را پذيرفت. ايران نيز به دنبال درگيريهايي كه بر سر ملي كردن نفت با انگليس داشت، به تدریج سلطه امريكا را پذيرفت. بدين ترتيب زمينه براي ارتباط هر چه بيشتر بين ايران و ژاپن فراهم آمد. البته با اين تفاوت كه ژاپن عليرغم شكست در جنگ جهاني دوم، باری دیگر قدرت اقتصادي از دست رفته خود را طي يك تلاش همهجانبه باز يافت و تا سال 1961م به شكوفايي و رشد قابل ملاحظهاي در زمينههاي مختلف اقتصادي ميرسید و در مقابل، ايران با يك اقتصاد بحرانزده و شكسته روبهرو ميشد.

نقش تحولات جهانی و احتياج مبرم كشورهاي بزرگ، خصوصاّ قطبهاي صنعتي نظير امريكا، انگلستان، فرانسه و ژاپن به انرژي و از سوي ديگر درخواست انتقال تكنولوژي از سوي كشورهاي روبه رشد بهخصوص خاورميانه كه داراي منابع عظيم نفتي بودند، تئوري سياست نگاه به شرق را تقويت كرد و انگيزه مهمي براي ارتباط اين كشورها با يكديگر گرديد. (باقريپور، 1366: 45 ـ 40)

در سال 1341ش. از نظر اقتصادي رابطه چنداني بين ايران و ژاپن مشاهده نميشود. در سال 1342ش. روابط سياسي و اقتصادي عبارتند از ورود وزير امور خارجه ژاپن به تهران جهت ديدار با اسدالله علم نخست وزير وقت، ورود كارشناسان ژاپني به تهران براي مطالعه طرحهاي مخابراتي برنامه سوم و تصويب نامه هيئت وزيران درباره تشويق صادركنندگان كالاي ايراني به كشور ژاپن. در ماده سوم اين تصويب نامه آمده است كه به صادركنندگان كالا به ژاپن ـ به استثناء پشم و پنبه ـ جايزهاي معادل 25 ريال براي هر صد ريال كالاي صادر شده پراداخت شود. (وزارت امور خارجه، بي تا: 312) 

در سال 1343ش. يك موافقتنامه بازرگاني بين دو دولت به امضاء رسيد و به منظور انعقاد موافقت نامه قضايي نيز مذاكراتي به عمل آمد. (وزارت امور خارجه، 1347: 61)

در دوم تيرماه 1348 تبادل نامهاي درخصوص تمديد موافقت نامه بازرگاني ايران و ژاپن به امضاء رسيد. (نشريه اخبار و اسناد از مهرماه تا اسفندماه 1348، وزارت امور خارجه: 269)

فهرست عمده همکاریهای ایران و ژاپن طي دهه 40 شمسی از قرار زير بوده است: طرح ساختمان پل بر روي رودخانه كارون در سال 1341ش. طرح آبياري طالقان در سالهاي 42 ـ 41ش. طرح ترافيك شهري تهران در سالهاي 50 ـ 49ش. وسايل روكش كاري براي دانشسراي عالي فني در سال 48ش. (آرشيو واحد مركزي خبر، پرونده روابط ايران با ژاپن)

اكثر نمايندگي شركتهاي ژاپني براي سرمايهگذاري در ايران از اواخر دهه 50 شمسی در ايران تأسيس شدند و طي دهه 40ش. تنها تعداد معدودي از شركتهاي ژاپني در ايران فعاليت داشتند كه فعاليتشان نيز در سطح پاييني بود. 

در سال 1348ش. نيز حجم روابط فيمابين اندك بود و تنها يك تبادل نامه درباره معافيت متقابل شركتهاي هواپيمايي از پرداخت ماليات بر درآمد بين دو كشور به امضاء رسيد. لیكن در سال 1349ش. فعاليتهاي نفتي و سرمايه گذاري و بازرگاني تا حد قابل ملاحظهاي گسترش يافت و زمينه براي تحول در روابط خارجي ايران و ژاپن در دهه 50ش. را فراهم کرد. ژاپن از حيث صادرات خود به ايران در سال 1349ش. پس از كشورهاي آلمان، آمريكا و انگلستان مقام چهارم را کسب ميكرد كه مجموعاّْ 9/10% كل واردات ايران را به خود اختصاص داده بود. البته در همان سال، ژاپن از حيث واردات از ايران در رديف هشتم قرار ميگرفت و فقط 8/3% صادرات ايران به ژاپن فروخته ميشد. (روابط خارجي ايران در سال 1349، بيتا: 129) همچنين به موجب گزارشي كه سازمان تجارت خارجي ژاپن در اكتبر 1970 ميلادي منتشر كرد، صادرات ژاپن به ايران در سال 1349ش. به ارزش 175 ميليون دلار يعني 2/15% بيش از سال قبل بود و در اين گزارش صادرات ايران به ژاپن 818 ميليون دلار ذكر شده كه 3/29% بيش از سال 1348ش. است. البته متجاوز از 804 ميليون دلار از اين رقم مربوط به صادرات نفت بود كه اين مقدار نيز از طريق كنسرسيوم خريداري شده است. ارزش صادراتي كالاهاي غيرنفتي ايران در حدود 14 ميليون دلار است. براي اينكه اين عدم تعادل بازرگاني بين دو كشور از بين برود، تلاشهايي به عمل آمد و نتيجه آن امضاي موافقتنامه اقتصادي جدید با دولت ژاپن در 25 بهمن 1349 بود كه به موجب آن مقرر گرديد صادرات ايران به ژاپن 50% افزايش يابد.

به اين ترتيب ملاحظه ميشود كه روابط ايران و ژاپن طي اين دهه از گسترش چشمگيري برخوردار نبوده است كه يكي از علل آن سلطه آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي بر بازارهاي ايران بود. اما در مجموع با دقت بر روند روابط دو کشور متوجه ميشويم که اين روابط از رشد نسبتاّ متناسبي برخوردار بوده است. البته منظور از رشد، ازدياد حجم مبادلات است. مفيد نبودن روابط اقتصادي با ژاپن به نفع ايران به خودي خود يكي از نشانههاي شكست به اصطلاح انقلاب سفيد شاه بود. مطالعه روابط دهه 40 شمسي از سويي بيانگر اين مطلب است كه اقدامات شاه در رسيدن به اهداف استعماري ناموفق بود و از سوي ديگر نشانگر موفقيت ژاپن در سياست خارجي و اقتصادي خود است. (باقريپور، 1366: 48)

2 ـ 5 ـ موضوعات فرهنگي ـ اجتماعي در روابط ايران و ژاپن


فعاليتهاي فرهنگي فيمابين ایران و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم افزايش يافت. مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران از بدو تأسيس، از همكاری استادان ژاپني بهرهمند بود. به دليل واقع شدن ژاپن بر روي كمربند زلزله كره زمين، ژاپنيها تجربيات فراواني در زمينه زلزله و مسائل زمينشناسي داشته و با اين مركز تبادل اطلاعات ميكردند. از سوی ديگر دانشگاه تهران بورسهايي در اختيار دانشجويان ژاپني قرار داد كه در سال 1335ش. اولين گروه دانشجويان ژاپني وارد ايران شدند. تعداد اين دانشجويان انگشت شمار بود و بيشتر در رشتههاي ادبيات فارسي و هنرهاي زيبا تحصيل ميکردند. 


امضاي موافقتنامه فرهنگي بين دو كشور در 27 فروردين 1336 انجام شد كه در آن، طرفين متعهد شدند تسهيلات لازم را براي محققان، دانشمندان و دانشجويان در زمينههاي فرهنگي، فكري و هنري فراهم آورند. همچنين طرفين متعهد شدند با اعطاي بورسهايي به اتباع يكديگر، موجبات آشنايي آنها را با فرهنگ كشورهاي خود فراهم آورند. اين سند متبادله در 6 ماده است و مانند عهدنامه مودت فقط با متن فرانسه تدوين شد و توسط محمدحسين قدس نخعي سفير ايران و نو بوسوكه كيشي نخستوزير ژاپن ـ كه كفالت وزارت خارجه ژاپن را نيز برعهده داشت ـ به امضا رسید و اهم مواد آن به قرار زير است: 

ماده يك: موافقت طرفين بر ارائه بيشترين تسهيلات جهت همكاري مفيد مردمي در زمينههاي فرهنگ، تفكر، علوم، فناوري، هنر، آموزش و پرورش.

ماده دو: تبادل استاد، دانشجو و دانشمند؛ شناخت بهتر از طريق تبادلات در زمينه موسيقي، تئاتر، نمايشگاههاي هنري، ورزشي، و نشريات و فيلم و برنامههاي راديويي.

ماده سه: برقراري رشتههاي زبان و ادبيات و... هر يك از دو کشور در دانشگاههاي ديگري.

ماده چهار: برقراري بورسهاي تحصيلي براي يكديگر.

ماده پنج و شش: نحوه و مدت اعتبار: 5 سال، قابل تمديد تا اعلام فسخ يك طرف.

سند تصويب اين موافقت نامه 20 اكتبر 1958 در تهران توسط علي اصغر حكمت وزير خارجه ايران و كوهي ترائوكا سفير ژاپن مبادله ميشد.

به تاريخ 25 مرداد 1349 / 16 اوت 1970 موافقت نامه تأسيس مركز تحقيقات مخابراتي در دانشگاه تهران در 10 ماده توسط فتحالله ستوده وزير پست و تلگراف و تلفن ايران و كنساكو مائدا سفير ژاپن در تهران امضاء شد. براساس ماده 1ـ موافقتنامه وظايف اين مركز كاوشهاي نظري و عملي در زمينه توسعه سيستمهاي ارتباطات و آموزش اتباع ايراني بود. ماده 2ـ اعزام كارشناسان ژاپني به هزينه اين كشور، ماده 3ـ تأمين دستگاههاي لازم براي مركز توسط ژاپن، ماده 5 ـ بيمه اين كارشناسان تا سقف 5 ميليون ريال توسط دولت ايران و ماده 6ـ انتصاب رئيس ايراني براي مركز، تأمين ساختمان و محلهاي مسكوني توسط دولت ايران را مقرر داشته است. طبق ضمائم،
9 كارشناس ژاپني در امور مايكروويو، بي سيم، كاربر، تلگراف، تلفن و پخش راديويي به اين مركز اعزام ميشدند. (وزارت امور خارجه، بيتا: 138)  


نتيجه


اصولاً در مباحث مربوط به روابط خارجي آنچه عينيت دارد؛ اين است كه كشورها سعي دارند با حفظ اصول، روابط خود را با ساير كشورها گسترش دهند. زيرا به اين ترتيب قادر خواهند بود با حفظ مسائل امنيتي خود، استراتژي خاصي را براي توسعه، رشد و ارتقاي رفاه و در نهايت صلح و آرامش به ارمغان آورند. ژاپن نيز به عنوان كشوري كه اقتصاد و تجارت در آن نقش عمدهاي ايفا مي كند، از اين مقوله خارج نيست.

هدف اصلي ژاپن در مناسبات خارجي با کشورها، برقراري صلح، سعادت و آزادي براي مردم كشور و كمك به تأمين صلح جهاني و رفاه تمامي بشر از طريق توسعه همكاريها و تبادلنظر ميان كشورهاي جهان ذكر شده است. ژاپن، سياست خارجي خود را همواره به عنوان ملتي كه طبق قانون اساسي مقيد به حفظ صلح است، رهبري ميكند و به موجب همين قانون، وارد روابط خصمانه با هيچ كشور ديگري نميشود. خطوط اساسي سياست خارجي ژاپن در چارچوب روابط دوستانه با ممالك غربي يعني امريكاي شمالي، اروپاي غربي و اقيانوسيه كه داراي نظامهاي مشابهي هستند، تعيين ميشده است. به طور كلي پس از سالهاي جنگ جهاني دوم حكومت ژاپن در حمايت امريكا بود و وابستگي همه جانبهاي بر اين ابرقدرت داشته و از تصميمات جدي رهبران امريكا در صحنه سياست جهاني پيروي كرده است. (معينزاده، 1382: 382)

بنا به دلايل عمده زير: 1ـ وابستگيهاي متعدد خصوصاً در زمينه كشاورزي و مواد اوليه. 2ـ اعمال نفوذ و مداخله امريكا در امور نظامي، امنيتي و سياسي ژاپن. 3ـ تجربه تلخ حادثه هيروشيما و ناكازاكي، ژاپن وادار شده است تا براي حفظ موقعيت اقتصادي ـ صنعتي خود سياست خود را با سياست بلوك غرب هماهنگ سازد.

در پروسه زماني مورد نظر نگارنده يعني سالهاي پس از جنگ جهاني دوم تا پايان دهه60 میلادی آنچه مشهود است و دليل ايجابي روابط دو جانبه و ارتقاء سطح همكاريهاي ايران و ژاپن در زمینههای اقتصادي و سياسي است، نياز ژاپن به مواد اوليه صنعتيِ ایرانِ مشتاقِ صنعتي شدن و سياستهاي امريكا در جهت تكنولوژي ژاپن و فراهم آوردن بازاري براي فروش كالاهاي اين كشور بوده است.

حمايت امريكا و سياستهاي او در قبال ژاپن، هم منافع ملي ژاپن و هم منافع ملي امريكا را تأمين ميكرده است. پس از امضاي پيمان صلح سانفرانسيسكو در 1952م. اين دو كشور مسئوليتها و منافع ويژهاي را براي صلح، امنيت، رشد و ثبات در منطقه آسيا ـ پاسيفيك و منطقه خاورميانه با يكديگر تقسيم كردهاند. چنين اتحادي براي تضمين رشد پايدار اقتصاد دو كشور و اقتصاد جهاني قابل تبيين است. در راستاي اين اهداف، پيروي بيچون و چراي شاه پهلوي پس از كودتاي 28 مرداد از سياستهاي امريكا به گسترش روابط و همكاريهاي تجاري و اقتصادي در چارچوب اقتصاد بينالملل، معنا و جهت خاصي بخشيد.

آنچه ذكر شد علل سياسي و اهداف اقتصادي روابط دو كشور ايران و ژاپن بود. اما از سوي ديگر از آنجا كه ايران و ژاپن در يك دوره زماني نسبتاً همزمان اقدام به ايجاد حكومت قانون، مشروطيت و اصلاحات اجتماعي نمودند و همچنين قرابت فرهنگي دو كشور موجب شده بود تا روابط ايران و ژاپن همواره بر پايه دوستي و تفاهم استوار بوده و دوری مسافت بر روابط دو كشور اثر نامطلوبي نگذارد.  
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