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  چکیده

از  یرسمطور  بهاگرچه روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و ژاپن 

تبادل ، اماآغاز شده است) خورشیدي 1308(ديمیال 1929سال 

در طول بیش از .پذیرفت انجام میقبلها  فرستادگان سیاسی از سال

ایران و ژاپن، فرستادگان و مقامات  ناییکصد و سی سال روابط م

هاي  متعددي در سطوح مختلف به دو کشور سفر کرده و هیئت

ی از این سفرها اند که به طور طبیعی برخ گوناگونی تبادل شده

تري در روابط  کننده تاثیرگذارتر بوده و برخی فرستادگان نقش تعیین

ها و ها و خاطرات ژاپنیمطالعه سفرنامه. اند کرده ایفاءدو کشور 

ها و فرستادگان سیاسی ویژه خاطرات دیپلماتدیگر، بهیکها از ایرانی

یران و ژاپن روابط ا پژوهشگرانبراي فراوانی را هنکات آموزندآنها 

 از جمله مهم ترین نکاتی که در این خاطرات مشهود است نگاه. دارد

به عنوان دو  ثابت مقامات و سردمداران دو کشور به یکدیگر نسبتا

رغم فراز و علی ،که در طول زمان است بوده» آسیایی«کشور 

در این . المللی تغییر چندانی نیافته استهاي سیاسی و بیننشیب

ی از رخها و دستاوردهاي بش شده است تا با واکاوي یافتهنوشتار تال

  .موشکافی گردد» نگاه آسیایی«تاثیرگذارترین فرستادگان، ماهیت این 

  

  ایران، ژاپن، روابط معاصر، نگاه آسیایی: واژگان کلیدي

  

________________________________________________________
.25/5/1389: تاریخ پذیرش مقاله                         .30/2/1389: تاریخ دریافت مقاله*

  ژاپنسفیر جمهوري اسالمی ایران در **
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روابط رسمی دیپلماتیک بین ایران و  برقراريهشتادمین سالگرد  ،.ش1388سال در 

. استفته شد و امسال هشتادمین سالگرد تاسیس سفارت ایران در توکیو ژاپن جشن گر

آغاز  .م1929. / ش1308اگرچه روابط دیپلماتیک دو کشور در دوران معاصر از سال 

سابقه تعامالت بازرگانی و فرهنگی بین دو ملت در حقیقت به بیش از ، اما شده است

ژاپن در دو انتهاي جاده ابریشم نقش  که ایران وروزگاري . گرددمیازهزار سال قبل ب

 ،موجود گوناگونآثار . نمودندمی ءآسیایی ایفاو تمدن در شکوفایی فرهنگ را اي ارزنده

 است،هاي ژاپن بخش بسیاري از موزهزینتهم اکنون،هاي ایرانیان که ساختهاز دست

و انتقال فرهنگ خاورشناسان، عصر ساسانی را دوره اوج از بسیاري . گواه این مدعاست

  1.دانندایرانی به ژاپن میتمدن 

در طول بیش از یکصد و سی سال روابط ایران و ژاپن، فرستادگان و مقامات 

اند هاي گوناگونی تبادل شدههیئتمتعددي در سطوح مختلف به دو کشور سفر کرده و 

نقش ثیرگذارتر بوده و برخی فرستادگان أکه به طور طبیعی برخی از این سفرها ت

ها ها و خاطرات ژاپنیمطالعه سفرنامه. اند هکرد ایفاءتري در روابط دو کشور کنندهتعیین

و فرستادگان سیاسی نکات آموزنده  ها ویژه خاطرات دیپلماتدیگر، بهیکها از و ایرانی

ترین نکاتی از جمله مهم. روابط ایران و ژاپن داردپژوهشگران تاریخ براي را بسیار زیادي 

ثابت مقامات و سردمداران دو کشور به  نگاه نسبتاً ،در این خاطرات مشهود استکه 

علیرغم فراز و  ،که در طول زماناست بوده  »آسیایی«یکدیگر به عنوان دو کشور 

در این نوشتار تالش شده . تغییر چندانی نیافته است ،المللیي سیاسی و بینها نشیب

ی از تاثیرگذارترین فرستادگان، ماهیت این رخهاي بو دستاورد ها است تا با واکاوي یافته

.دموشکافی شو» نگاه آسیایی«

________________________________________________________
، جستارهاي ژاپنـی در قلمـرو ایرانشناسـی   زاده، نگاهی به تاریخ و زمینه ایرانشناسی در ژاپن، در  نگاه کنید به هاشم رجب١

  .1س، 75ـ  761: 1386بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، گردآوري و پارسی نویسی از دکتر هاشم رجب زاده، 
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چه زمانی رخ  ین تماس دیپلماتیک بین ایران و ژاپن دقیقاًکه نخستمشخص نیست 

، سفیر ژاپن در فرانسه، با ناصرالدین1مالقات نائونوبو سامه شیما ظاهراً اما،داده است

نقطه شروع روابط باید .م1873. / ش1252پا در سال شاه در اولین سفر او به ارو

. / ش1257دومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در 2.دیپلماتیک مدرن دو کشور باشد

به تزاري وزیر مختار وقت ژاپن در دربار روسیه 3تاکه آکی انوموتواین بار . م1878

طه بین ایران و ژاپن به راب برقراريرفت و سخن از  در سن پترزبورگمالقات شاه ایران 

وزیر  4اینووِه، متعاقب این دیدار. فتقرار گرآورد که مورد استقبال شاه ایران میان 

و را براي سفر به ایران 5ي خود به نام ماساهارو یوشیداها خارجه ژاپن یکی از دیپلمات

و پنج  6یک افسر ارتش ژاپن به نام فُورکاوانمود که مور أم روابط سیاسی ایجادبررسی 

  .ندردکیوشیدا را در این سفر همراهی  ،بازرگان ژاپنی

به  معاصرین فرستادگان ژاپن به ایران در تاریخ نخستسفر یوشیدا و همراهان که 

سال پیش  130در حدود  .م1880ـ81. / ش1259ـ60ي ها ند، طی سالآی شمار می

را م1881تا ژانویه .م1880ا کمی بیش از شش ماه، از تابستان سال هآن .صورت گرفت

او از  هاي سفرنامه ماساهارو یوشیدا و توصیف. در ایران به سیر و سفر و دیدار گذراندند

اما ؛اگرچه خالی از اشکال نیست ،ایران گاراوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی آن روز

 سفرنامه را به پارسی ـ که این زادهشم رجبو خواندنی است و به تعبیر دکتر ها جذاب

________________________________________________________
١ Naonobo Sameshima
٢ Kondo, Nabuaki, “Diplomatic and Commercial Relations with Iran,” 
ENCYCLOPAEDIA IRANICA, Volume XIV, Fascicle 5, p550.
٣  Takeaki Enomoto
٤  Kaoru Inoue
٥

Masaharu Yoshida
٦  Noboyoshi Furukawa
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خواننده این کتاب با مردي صاحبدل و بااحساس و دوستدار زیبایی «ـ برگردانده است

1.»همسفر است
  )24: 1373زاده،  رجب(

با شاه ایران دیدار و گفتگو کرده است و از  نوبتموریت خود دو أطی م،یوشیدا

ن در ه ایران و نماینده دولت ژاپگفتگوي شا. ي جالبی داردها قولناصرالدین شاه نقل

چون فاصله بین دو کشور، متنوعی هم هاي نسبتاً طوالنی است و موضوع ،ین دیدارنخست

داري در آن کشور و اوضاع و آهن در ژاپن، چگونگی مملکتنیروي نظامی ژاپن، راه

، طی هر سفر ناصرالدین شاه که به قول مورخین. گیرد دربرمیرا احوال سلطنت در ژاپن 

ویژه نسبت به نحوه توسعه در گفتگو با یوشیدا به ؛کردات پیدا میاندیشه اصالحبه اروپا، 

  :پرسد می او از یوشیدا. داده استنشان  يکنجکاوي بسیار ،ها و پیشرفت ژاپنی

  . ایم اید؟ بله ساخته آهن ساخته راه) در ژاپن(شما - 

به دست  چیزشده است یا به دست ژاپنی؟ همه انجام این کار به وسیله خارجی - 

. ساخته شده است ها یژاپن

) دهدیوشیدا توضیح می(اید؟ آهن ساختهچند کیلومتر راه- 

اید؟ ریل را از خارج خریدیم، اما چیزهاي از کشورهاي دیگر آوردهرا آیا ابزار کار - 

. دیگر را خودمان فراهم کردیم

سازید؟ در آغاز کار از خارج خانه قطار یا لوکوموتیو میشما در ژاپن ماشین- 

. توانیم بسازیمدیم، اما حاال خودمان میخری

________________________________________________________
ها، به همت  یات ژاپنی در خصوص ایران، از جمله خاطرات و سفرنامهها و ادب گفتنی است که بسیاري از نوشته١

نویسی  زاده نویسنده و محقق شناخته شده ایرانی در ژاپن گردآوري، ترجمه و پارسی جناب آقاي دکتر هاشم رجب

 به پاس خدماتش به فرهنگ دو ملت ایران و ژاپن، نشان. م2009ایشان در سال . شده، که شایسته قدردانی است

  .گنجینه مقدس را از امپراتور ژاپن دریافت کرد
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ها نیاز بود اما به افراد فنی خارجی نیاز دارید؟ اوایل به خارجی) در این کار(- 

  )186: همان(.گردانندها می اکنون همه کارها را خود ژاپنی

کند و  ناصرالدین شاه سپس از او درباره عالئق ژاپن نسبت به ایران سؤال می

اند؟  همه تجار همراه شما براي بررسی وضعیت بازار ایران به اینجا آمدهپرسد که آیا می

حاکم وقت ایران در نهایت به سفیر ژاپن . کند و یوشیدا این انگیزه و هدف را تأیید می

میان ما از شرق تا . ما در غرب آسیا ساکنیم و شما در شرق آسیا هستید«: گوید می

ر اصل، ملت آسیایی هستیم و باید طرح خوبی اما هر دومان د. غرب آسیا فاصله است

. اند تدبیر کنیممان، ایران و ژاپن که هر دو ملت آسیاییبراي پیشرفت و ترقی کشورهاي

خواهم  از شما می. براي داشتن روابط نیکو، باید با ژاپن تجارت و دادوستد داشته باشیم

لطفاً به آنها . ژاپن برسانیدکه این تمایل قلبی مرا به امپراتور و یکایک وزیران دولت 

  )189: همان(.»بگویید این آرزوي من است

به صورت دومین دیدار یوشیدا با ناصرالدین شاه چند روز پس از دیدار اول و 

خوانده فرابه قصر  1او تنها با یکی از بازرگانان همراهش به نام یوکویاما. غیررسمی بود

ي خود با ها یوشیدا از مفاد صحبت. ت داشتشد و دو یا سه ساعت با فراغت با شاه صحب

شود که خبر داده می يفرداي آن روز به و ، امادهدشاه در این دیدار شرحی ارائه نمی

هم مدال طال داده شده  هیئتشاه به او و یوکویاما نشان اعطا کرده و به بقیه بازرگانان 

.شودایران داده میهمچنین ترتیب مالقات او با یک یک وزیران عمده دولت  2.است

  )190ـ191: همان(

________________________________________________________
١ Magoichiro Yokoyama

استفوروکاوا، نفر دوم هیئت در سفرنامه خود آورده  ، اماها توضیح نداده است یوشیدا در مورد نوع و درجه نشان2

، 379ان، ص همـ (که به یوشیدا نشان درجه دوم و به خود او و یوکویامـا نشـان درجـه سـوم تعلـق گرفتـه اسـت        

شود و نگارنده سال گذشته آن  اکنون نزد نوه او نگهداري می نشان اهدا شده به یوکویاما هم). ها ها و افزوده یادداشت

  .را از نزدیک مشاهده کرد
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اصغرخان اتابک  میرزا علی ،حدود بیست سال پس از سفر یوشیدا، ناصرالدین شاه

مطالعه و بررسی بیشتر درخصوص شرق آسیا روانه چین و ژاپن  به منظوراعظم را 

مریکا آصدراعظم سابق ایران در سفري براي تشرف به حج از راه چین و ژاپن و . کندمی

عجیب از یک  ياین سفر با مقصدي غیرمستقیم و مسیري جدید، رفتار. رود به مکه می

مقصد  ظاهراً. سفري سیاسی بود ،در حقیقت سفر اتابک ؛آید می شماربه دولتمرد ایرانی 

یعنی روس و انگلیس  ،هاي همسایه ایرانمکه براي آن بود که حساسیت قدرت

ف دنیاي جدیدي بود تا اولویت سیاست و اما مسیر سفر براي کش ،برانگیخته نشود

  . تجارت ایران را تغییر دهد

ژانویه  6تا  1903دسامبر  9. /ش1282همراه از هیئتعلی اصغر خان اتابک و 

وي که در سفر خود به . نددبر به سر میمقارن با جنگ روس و ژاپن در ژاپن 1904

که نهضت و  ـ امپراتور میجیعالوه بر  ،دنبال کسب اطالع از رموز پیشرفت ژاپن بود

و تعدادي دیگر از مقامات ارشد ژاپن  وزیر نخستبا  ـ انقالب میجی در ژاپن به نام اوست

 19اصغر خان اتابک با وي در وزیر ژاپن در دیدار علیکاتسورا نخست 1.کنددیدار می

تابک پاسخ اید؟ و ادر زمامداري خود براي اقتصاد چه کرده :پرسداز او می 1903دسامبر 

________________________________________________________
کرد در سـفرنامه خـود    اصغرخان اتابک را در این سفر همراهی می که علی) حاج مخبرالسلطنه(قلی هدایت مهدي١

: کنـد  نجام شده در دیدار با امپراتور میجی مطلب خاصی نیاورده است و تنها ظـواهر را توصـیف مـی   از گفتگوهاي ا

اي از چـوب   امپراطور در اطاق جنب تاالر که قدري هم تاریک بود جلو صندلی. پس از بیست دقیقه احضار شدیم.«

ام که هـر جـا    شاه گفت سفارش کردهپاد... حرکت  فوقل و ظاهراً کار هند ایستاده بود، سربرهنه و چون مجسمه بی

تا ما از اطاق خارج نشـده بـودیم   ... منتظرم به شما در ژاپن خوش بگذرد . بخواهید براي تماشا شما را هدایت کنند

سیما بود، چشم و  اندام و خوش پادشاه، مردي خوش. بعد، از در دیگر تشریف بردند. سیخ سر جاي خود ایستاده بود

» .قیافـه جـاذم و جـاذب داشـت    . پیچیدگی چشم ظاهر نبود، رنگ بشره سـبزه تنـد بـود   . تابرو و موي سیاه داش

. 101، تهران، چاپخانه مجلـس، بـی تـا، ص    سفرنامه تشرف به مکه معظمه از طریق چین ـ ژاپن ـ آمریکا   مهدیقلی هدایت،

قلـی هـدایت کـه     هـدي گفتنی اسـت م ) 103، ص همان(دسامبر صورت گرفته است  13دیدار با امپراتور در تاریخ 

وزیري هم رسید از جمله رجال نادر ایران  قریب به پنجاه سال در صحنه سیاسی ایران بازیگري داشت و  به نخست

هاي متعدد،  است که امروز به صورت کتاب است که حوداث زندگی و اتفاقات کشور را به طور روزانه یادداشت کرده

  .استطرات ن اثر او در این زمینه کتاب خاطرات و ختری مهم. استیکی از منابع تاریخ معاصر 
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در . عهدنامه با روس داشتیم و از شروط آن حصر گمرك به صد پنج بود«دهد می

لقب اشرافی [کنت . موفق شدیم با روس قرار تازه بگذاریم اخیراً. گمرك اختیار نداشتیم

. ما هم همین گرفتاري را داشتیم و مبتال به کاپیتوالسیون هم بودیم: گفت] کاتسورا

قواي نظامی . قوانین را تنظیم کردیم. ساختیم] اروپا[م اُرپ بق مرسواعدلیه را مط

سرنیزه . اروپاییان ایرادي نداشتند. را نسخ کردیم ها خودمان را تکمیل نمودیم و عهدنامه

این البته در زمانی است که ژاپن به  )100: تا هدایت، بی(.»دیدند، تمکین کردندرا هم می

اعتبار زیادي در دنیا پیدا ) .م1895در سال (چین واسطه توفیقات چشمگیر در جنگ با 

  .)317: 1365زاده،  رجب(.کرده بود

اصغر خان اتابک همچنین با هیروبومی ایتو، از رهبران نهضت میجی که نقش علی

اساسی در تدوین نخستین قانون اساسی مشروطه ژاپن داشت و از افراد مورد وثوق 

بک را به ناهار در کوشک خود در کنار دریا دعوت اتا ،ایتو 1.امپراتور بود دیدار کرد

پس از ناهار صحبتی خصوصی با ایتو دارد و از او  ،اتابک با اغتنام فرصت. کندمی

عالی است؟ ایم که ترقیات ژاپنی نتیجه حسن تدبیر و تعلمیات جنابدانسته«:پرسدمی

چون دست : ع کردید؟ گفتاز کجا شرو: باز اتابک پرسید 2.گفت اینهمه آوازها از شَه بود

________________________________________________________
وي در ایـن خصـوص تحـت تـأثیر افکـار      . هیروبومی ایتو با صدور فرمان امپراتور، مأمور تنظیم قانون اساسی شد1

همراه با مشاورانش براي مطالعـه دسـت اول    .م1882وي در سال . اندیشمندان اروپائی و به ویژه آلمانی قرار داشت

وي بیشتر وقت خود را در آلمان گذرانـد و ظـاهراً   . اي مشروطه اروپائی و طرز کار آن عازم مغرب زمین شده نظریه

در سـال  . وزیـر شـد   نخسـت  .م1885وي در سـال  . دیدار و گفتگوهایش با بیسمارك به او سخت تأثیر کـرده بـود  

عیان ژاپـن بـود و کـار آن تصـویب     ابا تشکیل شوراي سلطنتی از سوي امپراتور که در واقع اولین مجلس  .م1888

نخسـتین قـانون   . وزیري را به کورودا کی یوتوکا سپرده و خود نخستین رئیس مجلس شد قانون اساسی بود نخست

وزیر تسلیم  در مراسم باشکوهی در کاخ امپراتوري توسط امپراتور به نخست 1889فوریه  11اساسی ژاپن، نهایتاً در 

فوریـه هـر سـال     11) 271الی  268، ص 1365خ ژاپن از آغاز تا معاصر، ناشر مولف، زاده، تاری هاشم رجب. (گردید

  .شود ، به عنوان روز ملی در ژاپن هر ساله جشن گرفته میاستبهمن  22که اتفاقاً مصادف با 
اشـاره بـه شـعر    . که در جلسه حضـور داشـته اسـت    استاز مهدیقلی هدایت » این همه آوازها از شه بود«تعبیر 2

هـا را   ظاهراَ منظور این است که ایتو پیشـرفت . این همه آوازها از شَه بود، گرچه از حلقوم عبداله بود: ناست کهموال

  .به امپراتور میجی نسبت داده است
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. و آمریکا فرستادیم] اروپا[هاي آزموده به اُرپ از جوان. بکار زدیم دیدیم مرد کار نداریم

سپس به تشکیالت پرداختیم و هرگونه . در هر شعبه علمی و صنعتی تکمیل شدند

  )101ـ102: تا هدایت، بی(.»مدرسه در مملکت ساختیم

در سفرنامه هدایت . ع ژاپن حتی صنایع نظامی دارداتابک بازدیدهاي مختلفی از صنای

تماشاي کشتی جنگی شینیان ه ما را ب«:نویسدخود درخصوص بازدید از بندر نظامی می

 ،منصبانیکی از صاحب. دو توپ مفرغی بزرگ روي کشتی نصب بود. بردند، ساخت ژاپن

مارك را . گفتم هیچ بینید،مارك توپ را بدست پوشید گفت بین این دو توپ چه تفاوت می

فرقی  صورتاً. آشکار کرد گفت این کار خودمان است و آن ساخت آرم استرانگ انگلیسی

  )102ـ103: همان(.»ندارند، عمال ساخت ما چهل پنجاه تیر بیشتر تاب دارد

وزیر خارجه ژاپن به دیدار او آمده و  ،اتابک در توکیو در یکی از روزهاي اقامت

 ،ها در آن سال. شود میز ایران براي تقویت سواره نظام ارتش ژاپن خرید قاطر ا خواهان

کما اینکه هدایت در  .ژاپن به شدت به دنبال تقویت ارتش خود براي جنگ با روسیه بود

گفتند هشت سال است که پادشاه در تقاص تصرف «: نویسدمیتوصیف امپراتور میجی 

ست و آنی از صرافت تدارك بیرون ها پرت آرطور را از قصر خود بیرون نرفته اروس

 ،ظهرزروزي بعدا«: نویسدمیدر خصوص دیدار وزیر خارجه ژاپن  و.)101: همان(».نیست

 اي شود از ایران عدهمیصحبت بیشتر از خرید قاطر بود که آیا . وزیر خارجه به هتل آمد

تقاص  شود؟ همه فکر جنگ روس است ومیدست آورد که در ژاپن کمتر پیدا هاستر ب

ولوله در شهر نیست جز شکن پشت خصم، فتنه در آفاق نیست جز خم . پرت آرطور

  )108: همان(.»!ابروي روس

فضاي جنگی در آن روزها، . اتابک در سفر خود از مدرسه نظامی توکیو نیز دیدار کرد

طوري که آمادگی و شور و شوق مردم و  .در ژاپن علیه روسیه بسیار قوي بود
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دهد و از اینکه ممکن است میثیر قرار أاو را به شدت تحت ت ،براي جنگمنصبان صاحب

مخبرالسلطنه . شود  میي آنها لطمه بخورد نگران ها روند پیشرفت ،با شکست در جنگ

این قوم شکست نخواهند خورد ... کنم شکست بخورند تصور نمی«: گویدهدایت به او می

 ها ثیر روحیات ژاپنیأبسیار تحت ت هدایت ظاهراً )110: همان(.»زنندگدار به آب نمیو بی

پس از رفرم و حرارت تجدد در شور اقتباس «: نویسددر جاي دیگري می. قرار گرفته بود

ژاپنی . رفت اثري از عادات و رسوم بومی باقی نماندتصور می. آداب خارجه غلوي شد

از صورت به . دیدند که اخالق در شرف خرابی است. زود آتش تجددش فرو نشست

تا مزیتی ثابت و ترجیحی معقول نبینند، رسمی . معنی پرداختند و با طرز خود ساختند

قول سعدي که ژاپنیان عمل کردند ه ب. اند هسادگی زندگی را از دست نداد. کنندرا اختیار نمی

 سخن )131: همان(.»کهن جامه خویش پیراستن، به از جامه عاریت ساختن: و ما گوش ندادیم

در جاي . سراسر ستایش از ژاپن است ،ي دیگرشها هدایت در سفرنامه او و در کتاب

کنند لباس است و لباس است مایه اول تقلیدي که میاشخاص بی«:نویسددیگري می

آنچه دیدیم ژاپنی در . من تَشبّه بِقوم فَهو منهم. دهدفکر تغییر میکه عقاید را در مردم بی

که ژاپنی به  اي امیدواري. ... می از داب و دیدن خود بیرون نرفته استزندگی خصوصی قد

س شده است، و ژاپن از ژاپنی است ورد زبان، متخصصین اجنبی را أمغرب داشت مبدل به ی

... «یا اینکه  )124: همان(.»عذر خواستند، به آداب خود گرویدند چه از رسوم غیر خیر ندیدند

تحت مراقبت  اند هخارج فرستاده جوانانی که ب. رجی نیستژاپنی در هیچ فنی محتاج خا

هیچ یک از اطوار بلووارهاي اروپائی به ژاپن . اند ههنر آموخته و ثمر بخشید ،سرپرستان

جز رسم خودشان مد . سرایت نکرده است و در آداب زندگی داخل نشده است

او  ،در مجموع )111: مانه(.»هاي تمدن هنوز به ژاپن راه نجسته استبیماري. شناسندنمی
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برانگیزي براي خود و جامعه و خلقیات و منش و رفتار مردم و دولت ژاپن را نمونه تحسین

  )658: 1386زاده،  رجب(.کشور خواهان سعادت یافته است

توکیو را با کشتی به مقصد  1904ششم ژانویه  ،اصغر خان اتابک اعظممیرزا علی

روز اقامت در ژاپن را از بهترین اوقات  22، هدایت قلیمهدي و کندآمریکا ترك می

برداشت خود  )112: 1370زاده،  بجر(.اتابک توصیف کرده است هیئتمسافرت دور و دراز 

او در  )114: همان(.»از ایرانی کسی چنین مسافرتی نکرده است«اتابک این بود که 

پن از جهت طبیعی و شکوه ژا... «گوید می هشی شیمبونمصاحبه با روزنامه ژاپنی 

ژاپن با قدم جدي ... صنایع ژاپن بینهایت جالب بود ... ما کرد ه اداري اثر سخت نیکو ب

  )108: همان(.»که در راه تعالی نهاده است افتخار ممالک آسیایی است

انقالب . اند هزمان بودهم انقالب میجی در ژاپن با انقالب مشروطه در ایران تقریباً

دانستند خود، و بدون سرمایه تحت ارضی،  ها می چرا که ژاپنی ؛رسید میجی به نتیجه

زمان هم ،زیرا منابع نفت ؛انقالب مشروطیت ایران اما ناتوان ماند. باید ژاپن را بسازند

هاي بزرگ قرار گرفت که خواهان به کشف شد و طالي سیاه ایران مطمح نظر قدرت

آرامش و گذار را  هاز انقالب میجی یک دور هاي پسژاپن در سال. چپاول بردن آن بودند

هاي بیگانگان چه در فضایی پر از التهاب و با دخالتدوره اما ایران در تمام این  .طی کرد

لذا سفر . بازي دیپلماتیک دست و پنجه نرم کرد تجاوز سرزمینی و چه سیاست شکلبه 

اما آثار  ،مطلوب نرسید هاي سیاسی در ایران به نتیجه و سرانجام تالطموجود اتابک با 

اي جدید براي   عمیق خود را بر نیت و نگاه هیئت حاکمه ایران به شرق به عنوان دروازه

  . گذاشت يسیاست و تجارت خارجی ایران، بر جا
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 1از سفر یوشیدا و حدود سی سال پس از سفر اتابک، آکی ئو کازاما پسپنجاه سال 

عازم  ،به عنوان نخستین وزیرمختار ژاپن ؛آگاه و اهل علم بود ،که دیپلماتی برجسته

موریت خود أوي در دوره سه ساله م .م1929ـ1932. / ش1308ـ1311شود ایران می

 ،در تهران درباره تاریخ ایران و ادب فارسی به مطالعه پرداخت و پس از بازگشت

  .دکرنتشر مي خود را ها یادداشت

. ش1308دي ه شاه وقت ایران در شرحی که او از تشریفات تقدیم استوارنامه خود ب

وي چکیده سخنان رئیس حکومت ایران . خواندنی است ،تقریر کرده .م1929دسامبر/ 

ستایم و ژاپن را سزاوار ي گرانسنگ ژاپن را میها پیشرفت«: به خود را چنین آورده است

 ،ورندژاپن و ایران از نظر جغرافیایی از هم د. دانمتحسین کشورهاي شرقی و آسیایی می

ما براي پیشرفت آسیا در هر زمینه، آماده . ي آنها بسیار به هم نزدیک استها اما دل

باید از هر کشور ثالثی به هم  و چون این دو کشور رابطه معنوي دارند. تعاون و تالشیم

این نه فقط به خاطر مناسبات ایران و ژاپن که براي صلح پایدار در . تر بشوندنزدیک

مایه خوشوقتی فراوان است که دو کشور ما به افتتاح مناسبات و  .مشرق زمین است

که دیدار شاه ایران براي  در سفري دیگر)550: 1386، کازاما(.»اند همبادله سفیر توفیق یافت

 من روح و اندیشه ژاپن را عمیقاً«:گویدمی ها شاه با انتقاد از غربی ،دهدکازاما دست می

اي باشد امروز به آن گرانسنگی ،که تمدن مادي باختر زمینکنم تصور نمی. نهمارج می

  )553همان، (.»نازندبه آن می ها که غربی

کند که در موقع سال نو ایرانیان، نقل می. آقاي کازاما خاطرات جالبی از ایران دارد

منصبان از جمله کرد که در آن همه صاحبشاه مراسم سالم نوروزي برگزار می

کردند و شاه به همه آنها سکه طالي جدید هدیه رجی شرکت میي خاها دیپلمات

________________________________________________________
١

Akio Kasama
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مختار آمریکا که شوهرش ر، همسر وزی1خانم هارت ،ي نوروزيها در یکی از سالم. دادمی

خواهد که یک سکه توانسته در مراسم شرکت کند، از کازاما میدر سفر بود و لذا نمی

کشیدم اما با این کار خجالت می من از«: نویسدکازاما می. طال نیز براي او بگیرد

اي سر داد و یک او خنده. این خواهش را کردم ،مور تشریفاتأشرمندگی بسیار از افسر م

  )557ـ558: همان(. »سکه هم براي خانم هارت به من داد

 1943وزیرمختار ژاپن در لیسبون شد و سپس در سال  ،موریت ایرانأکازاما پس از م

سیاسی ویتنام که به اشغال ژاپن ـ  آرام به فرمانداري نظامی در میانه جنگ اقیانوس

چند ماهی پیش از پایان گرفتن جنگ در آوریل . درآمده بود، در هانوي منصوب شد

حال بازگشت به ژاپن بود که کشتی او در غرب دریاي چین هدف یک در .م1945

در طول ماموریت  )811: 1386زاده،  بجر(.اژدرافکن آمریکایی قرار گرفت و به زیر آب رفت

آهن و صنایع ماهیگیري از ژاپن در تهران، مهندسان و کارشناسانی در امر راه آقاي کازاما

  )554: همان(.به ایران دعوت شدند و ایران در قضیه منچوري با ژاپن همدلی نشان داد

 اما فرستاده دیگري که از ژاپن به ایران رفت، اگرچه ماهیت سیاسی و دیپلماتیک

خبرنگار روزنامه  2ماسایوکی فوجی ئواو .موریت مهمی را به سرانجام رسانیدأم اما. ندارد

ترین شرایط تاریخ ایران به نمایندگی از که در یکی از حساس دبوژاپن  3یومیوري

زمان این . داداي خصوصی انجام مصاحبه ،وزیر ایراني ژاپن با مصدق نخستها رسانه

پیمان صلح ي با اجرا. ایران و ژاپن حائز اهمیت استسفر براي هر دو کشور 

به اشغال ژاپن پس از تسلیم آن  یرسمبه طور ، 1952آوریل  28سانفرانسیسکو در 

به عضو مستقل جامعه  خاتمه داده شد و ژاپن مجدداً ،کشور در جنگ جهانی دوم

________________________________________________________
١ Heart
٢

Masayuki Fujio
٣

Yomiuri Shimbun
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ي آخر اشغال ها البته تجدید حیات اقتصادي ژاپن از همان سال. دشالملل تبدیل بین

طلبی نظامی آن در جنگ ژاپن که سوداي کشورگشایی و سلطه. نظامی آغاز شده بود

یاهاي خود را از ؤآمد تا رآمیز منجر گردید، اکنون میجهانی دوم به یک شکست حقارت

این غول  ،معجزه اقتصادي ژاپن در راه بود و بدون تردید. دزاسطریق اقتصادي محقق 

مین انرژي احتیاج أاي فزاینده نفت مواجه بود و به منابع مطمئن تصنعتی جدید با تقاض

العمل دولت انگلیس به ایران نیز در شرایط دشوار ناشی از عکس ،از سوي دیگر. داشت

تحریم اقتصادي و محاصره دریایی انگلیس موجب . ملی کردن نفت خود قرار گرفته بود

مین نیازهاي أاز آنجا که ایران براي ت خریداري نداشته باشد و ،شده بود که نفت ایران

  .خود به طور عمده به درآمد نفت وابسته بود، دولت با بحران جدي مالی مواجه بود

که هنوز ژاپن در حال و هواي جشن و حالیدر،1952ژوئن  1331/30تیر  9در

ی ئو خود قرار داشت، فوجدوبارة دست آوردن استقالل هشادمانی براي پایان اشغال و ب

پیش از این مصاحبه، او با . شودوزیر ایران میبراي مصاحبه وارد اتاق کار اقامتگاه نخست

. موفق شده بود از پاالیشگاه نفت آبادان دیدن کند ،اجازه مخصوص دولت ایران

دست ي آن بهها ج تمامی متخصصان انگلیسی، اکنون چرخوپاالیشگاهی که با خر

اما در بندر هیچ  ،بود داراي نفته مخازن پاالیشگاه هم. گشتکارشناسان ایرانی می

به  واکنشدر  1شرکت نفت ایران و انگلیس. خوردنفتکشی براي بارگیري به چشم نمی

گانه بزرگ نفتی دنیا را با خود همدست کرده و ي ششها ملی شدن نفت، همه شرکت

  .بازار جهانی نفت را به روي ایران بسته بود

ت وزیر مبه س .م1981در سال ، کما اینکه بعدها ،عمولی نبودم يخبرنگار،وفوجی ئ

پس از مصاحبه رسمی و . ي صورت نگرفتعادمصاحبه او نیز در شرایط . کار ژاپن رسید

________________________________________________________
١

Anglo-Iranian Oil Company
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] ها ژاپنی[شما «: گویدوزیر ایران به خبرنگار ژاپنی میدر فرصت استراحت کوتاه، نخست

.»...دهیم به هر مقدار که بخواهید میبه پنج یک قیمت جهانی و ! نفت ایران را بخرید

)80: 1388زاده،  رجب(
کند پیام خود مصدق از طریق خبرنگار ژاپنی سعی می ،در حقیقت 1

مایل است «کند کید میألذا به فوجی ئو ت .را صریح و مستقیم به دولت ژاپن منتقل کند

.»مله نفت باشدعملی شدن مذاکره براي معا) مصاحبه مطبوعاتی(که نتیجه این دیدار 

خواهد وزیر میمثل این بود که آقاي مصدق نخست«گوید فوجی ئو می )82ـ  83: همان(

او سپس در تحلیل این پیشنهاد  )80: همان(.»همین حاال قرارداد معامله نفت امضا شود

براي ایران فقط ژاپن مانده بود که بتوان به آن نفت «:نویسدمعامله از سوي مصدق می

کرد که در اینجا نفوذ و قدرت تصور می ،وزیر ایرانشاید که مصدق نخست .فروخت

که زیر سیطره (انگلیس کمتر است و الزم هم نیست که محموله نفت از کانال سوئز 

بگذرد و ژاپن یگانه طرف تجاري است که دولت ایران می تواند به آن ) بریتانیاست

اکنون تصور می کنم که این که امکان «گیرد و نتیجه می)81: همان(.»اطمینان کند

 ،مصاحبه مخصوص و انفرادي برایم فراهم آوردند به مایه دوراندیشی و انتظار مصدق

مضیقه و نیاز دولت ایران را  ،خواست از طریق روزنامه ژاپنیوزیر ایران بود که مینخست

  )82: همان(.»با ژاپن مطرح و یاري و همکاري این دولت را جلب کند

شوند و یی بین دو دولت ایران و ژاپن فعال میها اقب مصاحبه فوجی ئو، واسطهمتع

2اي در منزل شوجیرو ایشی باشیجلسه ،1952در ماه می . شودیی برقرار میها تماس

معاون وزارت  4با حضور تاکایوکی یاماماتو3سس و رئیس شرکت تایرسازي بریجستونؤم

________________________________________________________
  ).قضیه نیشومارو: در پی نفت ایران» ایران در میان توفان«وتانی، چیهیرو، هوس: اي است از این مقاله برگرفته1

٢  Shojiro Ishibashi
٣  Bridgestone Corporation
٤  Takayuki Yamamoto
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از  2چند کمپانی ژاپنی و نیز تاکئو فوکودا، روساي 1بازرگانی خارجی و صنایع ژاپن،

ی به نام مرتضی شخصوزیري رسید و سیاستمداران برجسته ژاپن که بعدها به نخست

خسروشاهی، بازرگان ایرانی مقیم نیویورك که از سوي مصدق براي مذاکرات پنهانی با 

)16: هوسوتانی، زیر چاپ(.شودمقامات ژاپنی ماموریت داشت، تشکیل می
ایشی باشی به 3

ي بزرگ نفتی چندملیتی ها نفتی بزرگی که بتواند تنه به کمپانیدنبال آن بود که شرکت 

ند و لذا به واردات نفت ایران، با توجه به شرایط زمانی، به عنوان یک فرصت کسیس أبزند، ت

شود که کار خرید نفت از ایران را به اما نتیجه جلسه آن می )15: همان(.کردنگاه می

زاده،  رجب(.، که در آن زمان هنوز شرکت کوچکی بود، واگذار کنند4شرکت ایده میتسو

قرارداد خرید نفت بین نمایندگان ایده  ،1953فوریه  1331/15بهمن  26در )83: 1388

ماه پنج میلیون 18ایده میتسو طی  ،میتسو و دولت ایران امضا شد که براساس آن

براي حمل نفت ایران به  )84همان، (.کردران خریداري میي نفتی از ایها بشکه فرآورده

به نام این شرکت  متعلق بهژاپن، رئیس شرکت ایده میتسو تصمیم گرفت که نفتکش 

  . را اعزام کند 5نیشومارو

نفتکش نیشومارو بندر آبادان را در حالی ترك  ،1953آوریل / 1332فروردین در 

ا اقدام به خرید و بارگیري نفت خام از ایران کرده آشکار با بریتانی ید که در مخالفتکر

دادخواست صدور حکم توقیف محموله  ،ماه می همان سال کمپانی انگلیسی 7روز . بود

نفتکش  ،بعددو روز. نفتکش ژاپنی را علیه ایده میتسو به دادگاه توکیو تسلیم کرد

________________________________________________________
١  Ministry of International Trade and Industry (MITI)
٢  Takeo Fukuda

به لطـف ایشـان   . ده استگردیاما هنوز به زیور طبع آراسته ن ،زاده ترجمه شده ط دکتر هاشم رجبساین کتاب تو3

  .نویس در اختیار نگارنده قرار گرفت صفحاتی از ترجمه دست
٤  Idemitsu Kosan Co., Ltd.
٥  Nissho Maru
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مدنی توکیو درخواست در ژاپن رسید و همان روز دادگاه  1نیشومارو به بندر یوکوهاما

نفتکش ژاپنی به  )85:همان(.کردشرکت نفت انگلیسی را براي توقیف این محموله رد

این کشتی تا قبل از کودتاي . خود، بار دیگر روانه آبادان شد نفتزودي پس از تخلیه 

  )همان(.سه محموله نفت از ایران حمل کرد مرداد مجموعاً 28

دچار  ،پس از این ماجرا به فشار دولت انگلیسگفته شده است که ایده میتسو 

استاد  2با این حال چیهیرو هوسوتانی، )505: 1378ائیان، مفرمانفر(.ي ارزي شدها محدودیت

تحقیق و  ها دانشگاه هیتوتسوباشی توکیو، که در قضیه نیشومارو و نفت ایران در آن سال

کاري و مالحظاتی که نسبت اعتقاد دارد دولت ژاپن با همه محافظه ،ده استکربررسی 

ي اعاده استقالل ژاپن داشت، به شرکت ایده ها به حکومت بریتانیا در آن نخستین ماه

ذکر شد که یاماموتو معاون وزارت  ،پیش از این. میتسو در خرید نفت ایران یاري داد

ه بازرگانی خارجی و صنایع ژاپن در مذاکرات پنهانی با فرستاده دولت ایران حضور داشت

داماد ایشی باشی هم  را که ضمناًاین وزارتخانه رئیس روابط عمومی  3وي حتی گو. است

  : گوید که و میکند مامور می را بوده است

چون من سمت رسمی و . بیاید ،وزیر ایرانقرار است فرستاده پنهانی مصدق نخست«

رم که تو این کار را خواهش دا. توانم از این فرستاده پنهانی استقبال کنمدولتی دارم نمی

  )10: هوسوتانی، زیرچاپ(.»به نحو احسن انجام دهی

شود، وزارت می »دارمسئله«،مور وارد کردن این نفتأم ،هم که ایده میتسوها بعد

کاري دهد تا آن شرکت مقصود خود را با مخفیبازرگانی خارجی و صنایع ژاپن اجازه می

چند که تحت فشار دیپلماتیک انگلیس هر .بارگیري نفتکش پیش برد أدرخصوص مبد

________________________________________________________
١ Yokohama
٢ Chihiro Hosotani
٣ Go’
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کاال و محل بارگیري را  أاندیشانه تغییر داده و ذکر مبدي خود را مصلحتها دستورالعمل

  )85: 1388، زاده رجب(.در مورد درخواست واردات کاال از خارج اجباري کرد

ه خوبی بود که ب 1اي به نام سازو ایده میتسورئیس ایده میتسو در آن زمان اسطوره

دولت انگلیس براي عدم با دولت ایران که خواهان شکستن سداو . کنددانست چه میمی

قراردادي محرمانهو به شدت به پول نقد آن احتیاج داشت، فروش مستقیم نفت ایران بود 

تر از قیمت بازار سی درصد ارزان نفت خام ایران را تقریباًمنعقد کرد که براساس آن 

با این کار و با قرار گرفتن در کنار ایران، او به  .ماجرا نبود ۀهم ،این اما. کردخریداري می

نوعی حس  ،بودژاپن که از یک جنگ ویرانگر و هفت سال اشغال توسط آمریکا بیرون آمده 

گرایانه مردم ژاپن را در زمانی که این واقعه احساسات ملی )Azimi, 2010: 6(.افتخار داد

  )Funabashi, 2003(.دست یافته بودند، به شدت برانگیختخود ل ستقالباري دیگر به ا

.واقع شد فراوان مردمدر هر دو کشور مورد استقبال  ،کاري که ایده میتسو کرده بود

جایی که ایده میتسو متولد  3در جزیره کیوشو 2در یک انبار سابق در شهر بندري مجی

یی از جریان نفتکش نیشومارو قرار داده ها د، نمایشگاهی است که در آن تصاویر و فیلمش

ي سیاه و سفید از ایرانیانی ها ر این نمایشگاه عکسموجود د از جمله تصاویر. شده است

که در حال دست تکان دادن و هورا کشیدن براي نفتکش در زمان حرکت آن از است 

هوي زیاد به ي بشاشی که در زمان ورود آن به ژاپن با هیاها ند و ژاپنیهستبندر آبادان 

  )Azimi, 2010: 6(.اند هپیشواز آمد

ي ها اکنون از شرکتبسیاري معتقدند که ستاره اقبال شرکت ایده میتسو که هم

اي که با وارد کردن نفت از ایران صورت رود از کار شجاعانهنفتی عمده ژاپن به شمار می

________________________________________________________
١ Sazo Idemitsu
٢

Moji
٣

Kyushu
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از منابع «: گویدسو میرئیس شرکت ایده میت )78: 1388زاده،  رجب(.داد، درخشیدن گرفت

کشتی را غرق نخواهند کرد و ) شانبا همه تهدیدات(ها گوناگون شنیدم که انگلیسی

نتیجه این ... آید بار نمیبه تلفات جانی  ،رود و در این وضعفقط احتمال توقیف آن می

خیز و آید و پیوند این میدان نفتشود که احساس همبستگی با ایران به وجود میمی

و فکر کردم که با این دستاورد، خطر کردن خوب . رسدمی) استحکام(پن به کمال ژا

ایده میتسو با این کار بازاري براي خود در ایران پیدا کرد که پس از  )84: همان(.»ارزدمی

به عنوان یک مقطع مهم  »واقعه نیشومارو«و  .م1953سال . هنوز پررونق است ها دهه

اصلی  نکنندگامینأامروز ایران کماکان یکی از ت1.ه استدر تاریخ آن شرکت ثبت شد

  2.رودنفت ژاپن به شمار می

مناسبت نیست که از آخرین فرستاده دولت ژاپن و باالخره، در پایان این نوشتار بی

وزیر خارجه ژاپن طی  3آقاي هیروفومی ناکاسونه. که به ایران رفته است نیز یاد کنیم

ند و ضمن ک میبه تهران سفر  2009می / 1388دیبهشت ، در ارم2008ـ9ي ها سال

وزیر وقت ژاپن به رئیس جمهور ایران، با جناب نخست 4تسلیم پیام کتبی آقاي تارو آسو

اهمیت این دیدار از آن جهت است که . دپرداز میدیدار و گفتگو به نژاد آقاي احمدي

ي غربی در موضوع ها دولت پس از یک وقفه پنج ساله و در اوج فشارهاي آمریکا و سایر

روابط دو کشور «:در این دیدار رئیس جمهور ایران گفت. اي ایران صورت گرفتهسته

. ي دو تمدن ایران و ژاپن مشابهت داردها اصول و ویژگی. ما همواره دوستانه بوده است

اي در تحوالت توانند نقش ارزندهي فرهنگی خود میها ایران و ژاپن به دلیل ویژگی

ما معتقدیم مسائل . نندکءانی و در برقراري یک نظم عادالنه و انسانی جدید ایفاجه

________________________________________________________
١ www.idemitsu.com/company/history.html

  .از ایران صورت گرفته است 2009درصد از کل واردات نفت ژاپن در سال  12تقریبا 2
٣

Hirofumi Nakasone
٤

Taro Aso
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ما عالقمند به توسعه . جهان باید از طریق گفتگو و بر پایه احترام و عدالت حل گردد

چه بیشتر دوستی دو ملت هستیم و براي توسعه روابط خود با ژاپن روابط و تعمیق هر

وزیر محترم ژاپن و به ملت ژاپن ب آقاي آسو نخستبه جنا. هیچ محدودیتی نداریم

  1.»سالم مرا برسانید

بیان یک واقعیت هزار ساله در روابط دو ملت و یک  ،ي رئیس جمهور ایرانها گفته

شاید در ابتدا . سی ساله در روابط سیاسی مدرن دو کشور استوحقیقت حداقل صد

اما از نوع مذاکره ماساهارو و  .گردد تصور سنتی از احیاي جاده ابریشم به نظر متبادر

ي او با امپراتور و ها اصغر خان اتابک و گفتگوي علیها هاي شاه ایران و تفحصپرسش

که از توانایی فنی هنگامی ،آید که حاکمان وقت ایرانی از همان ابتدا مقامات ژاپنی بر می

هاي ن و احیاي کارواندیگر تنها به فکر تجارت خارجی با ژاپ ،شوند ها جویا می ژاپنی

مورد بررسی بلکه به نوعی، مسیر انتقال تکنولوژي آینده خود را  ،جاده ابریشم نیستند

کننده نفت یا مقصدي مینأاز سوي دیگر براي حاکمان ژاپنی، ایران فقط ت. ندده قرار می

شریک و همکار است توانسته بلکه می ،ي ژاپن نبوده استها براي کاالها و فناوري

با این . انه محسوب گردداسبی براي ژاپن در قلب منطقه حساس و پراهمیت خاورمیمن

صد و سی ساله و با این نگاه ثابت و انگیزه قوي، پرسش این است که چرا امروز پیشینه 

نقش ژاپن در توسعه تکنولوژي و صنعت ایران برجسته نیست؟ شاید بازکاوي 

و ژاپن بتواند به رمزگشایی این معما  شناسانه مناسبات صد سال اخیر ایران آسیب

  .کرده باشد ءامید است مقاله حاضر سهم اندکی در آغاز چنین مطالعاتی ایفا. بیانجامد

________________________________________________________
ها و  نگارنده شخصاً در این دیدار حضور داشته است و نکات آورده شده از رئیس جمهور نقل به مضمون از شنیده١

  .استخود شخصی هاي  نوشته دست
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  منابع

  :فارسی

شناسی در ژاپن و ایران و  نگاهی به تاریخ و زمینه ایران، )1386(زاده، هاشم  رجب

بنیاد  :، تهرانشناسی رو ایرانها در جستارهاي ژاپنی در قلم خاورمیانه از نگاه ژاپنی

  .موقوفات محمود افشار

  .، تاریخ ژاپن از آغاز تا معاصر، ناشر مؤلف)1365(ــــــــــ 

، سال )1368تابستان (شناسی  ، مجله ایرانژاپنی که مخبرالسلطنه هدایت دیدــــــــــ ، 
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نگاه آسیایی در روابط معاصر ایران و ژاپن*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سیّد عباس عراقچی**

چکیده

اگرچه روابط ديپلماتيک دو کشور ايران و ژاپن بهطور رسمی از سال 1929 ميلادي (1308 خورشيدي) آغاز شده است، امّا تبادل فرستادگان سياسي از سالها قبل انجام میپذیرفت. در طول بيش از يکصد و سي سال روابط میان ايران و ژاپن، فرستادگان و مقامات متعددي در سطوح مختلف به دو کشور سفر کرده و هيئتهاي گوناگوني تبادل شدهاند که به طور طبيعي برخي از اين سفرها تاثيرگذارتر بوده و برخي فرستادگان نقش تعيينکنندهتري در روابط دو کشور ایفاء کردهاند. مطالعه سفرنامهها و خاطرات ژاپنيها و ايرانيها از یکديگر، بهويژه خاطرات ديپلماتها و فرستادگان سياسي آنها نکات آموزنده فراوانی را براي پژوهشگران روابط ايران و ژاپن دارد. از جمله مهم ترين نکاتي که در اين خاطرات مشهود است نگاه نسبتا ثابت مقامات و سردمداران دو کشور به يکديگر به عنوان دو کشور «آسيايي» بوده است که در طول زمان، عليرغم فراز و نشيبهاي سياسي و بينالمللي تغيير چنداني نيافته است. در اين نوشتار تلاش شده است تا با واکاوي يافتهها و دستاوردهاي برخي از تاثيرگذارترين فرستادگان، ماهيت اين «نگاه آسيايي» موشکافي گردد.

واژگان کلیدی: ایران، ژاپن، روابط معاصر، نگاه آسیایی

در سال 1388ش.، هشتادمين سالگرد برقراری روابط رسمي ديپلماتيک بين ايران و ژاپن جشن گرفته شد و امسال هشتادمين سالگرد تاسيس سفارت ايران در توکيو است. اگرچه روابط ديپلماتيک دو کشور در دوران معاصر از سال 1308ش. / 1929م. آغاز شده است، امّا سابقه تعاملات بازرگاني و فرهنگي بين دو ملت در حقيقت به بيش از هزار سال قبل بازميگردد. روزگاری که ايران و ژاپن در دو انتهاي جاده ابريشم نقش ارزندهاي را در شکوفايي فرهنگ و تمدن آسيايي ايفاء مينمودند. آثار گوناگون موجود، از دستساختههاي ايرانيان که هم اکنون، زينتبخش بسياري از موزههاي ژاپن است، گواه اين مدعاست. بسياري از خاورشناسان، عصر ساساني را دوره اوج انتقال فرهنگ و تمدن ايراني به ژاپن ميدانند.


در طول بيش از يکصد و سي سال روابط ايران و ژاپن، فرستادگان و مقامات متعددي در سطوح مختلف به دو کشور سفر کرده و هیئتهاي گوناگوني تبادل شدهاند که به طور طبيعي برخي از اين سفرها تأثيرگذارتر بوده و برخي فرستادگان نقش تعيينکنندهتري در روابط دو کشور ایفاء کردهاند. مطالعه سفرنامهها و خاطرات ژاپنيها و ايرانيها از یکديگر، بهويژه خاطرات ديپلماتها و فرستادگان سياسي نکات آموزنده بسيار زيادي را براي پژوهشگران تاریخ روابط ايران و ژاپن دارد. از جمله مهمترين نکاتي که در اين خاطرات مشهود است، نگاه نسبتاً ثابت مقامات و سردمداران دو کشور به يکديگر به عنوان دو کشور «آسيايي» بوده است که در طول زمان، عليرغم فراز و نشيبهاي سياسي و بينالمللي، تغيير چنداني نيافته است. در اين نوشتار تلاش شده است تا با واکاوي يافتهها و دستاوردهاي برخي از تاثيرگذارترين فرستادگان، ماهيت اين «نگاه آسيايي» موشکافي شود.

مشخص نيست که نخستين تماس ديپلماتيک بين ايران و ژاپن دقيقاً چه زماني رخ داده است، امّا ظاهراً ملاقات نائونوبو سامه شيما
، سفير ژاپن در فرانسه، با ناصرالدين شاه در اولين سفر او به اروپا در سال 1252ش. / 1873م. باید نقطه شروع روابط ديپلماتيک مدرن دو کشور باشد.
 در دومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا 1257ش. / 1878م. اين بار تاکه آکي اِنوموتو
 وزير مختار وقت ژاپن در دربار روسيه تزاري به ملاقات شاه ايران در سن پترزبورگ رفت و سخن از برقراری رابطه بين ايران و ژاپن به میان آورد که مورد استقبال شاه ايران قرار گرفت. متعاقب اين ديدار، اينووِه
 وزير خارجه ژاپن يکي از ديپلماتهاي خود به نام ماساهارو يوشيدا
 را براي سفر به ايران و بررسي ایجاد روابط سياسي مأمور نمود که يک افسر ارتش ژاپن به نام فُورُکاوا
 و پنج بازرگان ژاپني، يوشيدا را در اين سفر همراهي کردند.

سفر يوشيدا و همراهان که نخستين فرستادگان ژاپن به ايران در تاريخ معاصر به شمار ميآیند، طي سالهاي 60ـ1259ش. / 81ـ1880م. در حدود 130 سال پيش صورت گرفت. آنها کمي بيش از شش ماه، از تابستان سال 1880م. تا ژانويه 1881م را در ايران به سير و سفر و ديدار گذراندند. سفرنامه ماساهارو يوشيدا و توصيفهای او از اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي آن روزگار ايران، اگرچه خالي از اشکال نيست؛ امّا جذاب و خواندني است و به تعبير دکتر هاشم رجبزاده ـ که این سفرنامه را به پارسي برگردانده است ـ «خواننده اين کتاب با مردي صاحبدل و بااحساس و دوستدار زيبايي همسفر است».
 (رجبزاده، 1373: 24)

يوشيدا، طي مأموريت خود دو نوبت با شاه ايران ديدار و گفتگو كرده است و از ناصرالدين شاه نقلقولهاي جالبي دارد. گفتگوي شاه ايران و نماينده دولت ژاپن در نخستين ديدار، نسبتاً طولاني است و موضوعهای متنوعي همچون فاصله بين دو كشور، نيروي نظامي ژاپن، راهآهن در ژاپن، چگونگي مملکتداري در آن کشور و اوضاع و احوال سلطنت در ژاپن را دربرمیگیرد. ناصرالدين شاه که به قول مورخين، طی هر سفر به اروپا، انديشه اصلاحات پيدا ميکرد؛ در گفتگو با يوشيدا بهويژه نسبت به نحوه توسعه و پيشرفت ژاپنيها، کنجکاوي بسياری نشان داده است. او از يوشيدا میپرسد: 

· شما (در ژاپن) راهآهن ساختهايد؟ بله ساختهايم. 

· اين كار به وسيله خارجي انجام شده است يا به دست ژاپني؟ همه چیز به دست ژاپنيها ساخته شده است. 

· چند کيلومتر راهآهن ساختهايد؟ (يوشيدا توضيح ميدهد) 

· آيا ابزار کار را از کشورهاي ديگر آوردهايد؟ ريل را از خارج خريديم، اما چيزهاي ديگر را خودمان فراهم کرديم. 

· شما در ژاپن ماشينخانه قطار يا لوکوموتيو ميسازيد؟ در آغاز کار از خارج خريديم، اما حالا خودمان ميتوانيم بسازيم. 

· (در اين كار) به افراد فني خارجي نياز داريد؟ اوايل به خارجيها نياز بود اما اكنون همه كارها را خود ژاپنيها ميگردانند. (همان: 186)

ناصرالدين شاه سپس از او درباره علائق ژاپن نسبت به ايران سؤال ميكند و ميپرسد كه آيا همه تجار همراه شما براي بررسي وضعيت بازار ايران به اينجا آمدهاند؟ و يوشيدا اين انگيزه و هدف را تأييد ميكند. حاكم وقت ايران در نهايت به سفير ژاپن ميگويد: «ما در غرب آسيا ساكنيم و شما در شرق آسيا هستيد. ميان ما از شرق تا غرب آسيا فاصله است. اما هر دومان در اصل، ملت آسيايي هستيم و بايد طرح خوبي براي پيشرفت و ترقي كشورهايمان، ايران و ژاپن كه هر دو ملت آسيايياند تدبير كنيم. براي داشتن روابط نيكو، بايد با ژاپن تجارت و دادوستد داشته باشيم. از شما ميخواهم که اين تمايل قلبي مرا به امپراتور و يكايك وزيران دولت ژاپن برسانيد. لطفاً به آنها بگوييد اين آرزوي من است». (همان: 189)

دومين ديدار يوشيدا با ناصرالدين شاه چند روز پس از ديدار اول و به صورت غيررسمي بود. او تنها با يکي از بازرگانان همراهش به نام يوکوياما
 به قصر فراخوانده شد و دو يا سه ساعت با فراغت با شاه صحبت داشت. يوشيدا از مفاد صحبتهاي خود با شاه در اين ديدار شرحي ارائه نميدهد، امّا فرداي آن روز به وی خبر داده ميشود که شاه به او و يوکوياما نشان اعطا کرده و به بقيه بازرگانان هیئت هم مدال طلا داده شده است.
 همچنين ترتيب ملاقات او با يک يک وزيران عمده دولت ايران داده ميشود. (همان: 191ـ190) 

حدود بيست سال پس از سفر يوشيدا، ناصرالدين شاه، ميرزا علياصغرخان اتابك اعظم را به منظور مطالعه و بررسي بيشتر درخصوص شرق آسيا روانه چين و ژاپن ميکند. صدراعظم سابق ايران در سفري براي تشرف به حج از راه چين و ژاپن و آمريكا به مكه ميرود. اين سفر با مقصدي غيرمستقيم و مسيري جديد، رفتاری عجيب از يك دولتمرد ايراني به شمار میآید؛ در حقيقت سفر اتابک، سفري سياسي بود. ظاهراً مقصد مكه براي آن بود كه حساسيت قدرتهاي همسايه ايران، يعني روس و انگليس برانگيخته نشود، اما مسير سفر براي كشف دنياي جديدي بود تا اولويت سياست و تجارت ايران را تغيير دهد. 

علي اصغر خان اتابک و هیئت همراه از 1282ش. / 9 دسامبر 1903 تا 6 ژانويه 1904 مقارن با جنگ روس و ژاپن در ژاپن به سر میبردند. وي که در سفر خود به دنبال کسب اطلاع از رموز پيشرفت ژاپن بود، علاوه بر امپراتور ميجي ـ که نهضت و انقلاب ميجي در ژاپن به نام اوست ـ با نخستوزير و تعدادي ديگر از مقامات ارشد ژاپن ديدار ميکند.
 کاتسورا نخستوزير ژاپن در ديدار علياصغر خان اتابک با وي در 19 دسامبر 1903 از او ميپرسد: در زمامداري خود براي اقتصاد چه کردهايد؟ و اتابک پاسخ ميدهد «عهدنامه با روس داشتيم و از شروط آن حصر گمرک به صد پنج بود. در گمرک اختيار نداشتيم. اخيراً موفق شديم با روس قرار تازه بگذاريم. کنت [لقب اشرافي کاتسورا] گفت: ما هم همين گرفتاري را داشتيم و مبتلا به کاپيتولاسيون هم بوديم. عدليه را مطابق مرسوم اُرُپ [اروپا] ساختيم. قوانين را تنظيم کرديم. قواي نظامي خودمان را تکميل نموديم و عهدنامهها را نسخ کرديم. اروپاييان ايرادي نداشتند. سرنيزه را هم ميديدند، تمکين کردند». (هدایت، بیتا: 100) اين البته در زماني است که ژاپن به واسطه توفيقات چشمگير در جنگ با چين (در سال 1895م.) اعتبار زيادي در دنيا پيدا کرده بود. (رجبزاده، 1365: 317).

علياصغر خان اتابک همچنين با هيروبومي ايتو، از رهبران نهضت ميجي که نقش اساسي در تدوين نخستين قانون اساسي مشروطه ژاپن داشت و از افراد مورد وثوق امپراتور بود ديدار کرد.
 ايتو، اتابک را به ناهار در کوشک خود در کنار دريا دعوت ميکند. اتابک با اغتنام فرصت، پس از ناهار صحبتي خصوصي با ايتو دارد و از او ميپرسد: «دانستهايم که ترقيات ژاپني نتيجه حسن تدبير و تعلميات جنابعالي است؟ گفت اينهمه آوازها از شَه بود.
 باز اتابک پرسيد: از کجا شروع کرديد؟ گفت: چون دست بکار زديم ديديم مرد کار نداريم. از جوانهاي آزموده به اُرُپ [اروپا] و آمريکا فرستاديم. در هر شعبه علمي و صنعتي تکميل شدند. سپس به تشکيلات پرداختيم و هرگونه مدرسه در مملکت ساختيم». (هدایت، بیتا: 102ـ101)

اتابک بازديدهاي مختلفي از صنايع ژاپن حتي صنايع نظامي دارد. هدايت در سفرنامه خود درخصوص بازديد از بندر نظامي مينويسد: «ما را به تماشاي کشتي جنگي شينيان بردند، ساخت ژاپن. دو توپ مفرغي بزرگ روي کشتي نصب بود. يکي از صاحبمنصبان، مارک توپ را بدست پوشيد گفت بين اين دو توپ چه تفاوت ميبينيد، گفتم هيچ. مارک را آشکار کرد گفت اين کار خودمان است و آن ساخت آرم استرانگ انگليسي. صورتاً فرقي ندارند، عملا ساخت ما چهل پنجاه تير بيشتر تاب دارد». (همان: 103ـ102)

در يکي از روزهاي اقامتِ اتابک در توکيو، وزير خارجه ژاپن به ديدار او آمده و خواهان خريد قاطر از ايران براي تقويت سواره نظام ارتش ژاپن میشود. در آن سالها، ژاپن به شدت به دنبال تقويت ارتش خود براي جنگ با روسيه بود. کما اينکه هدايت در توصيف امپراتور ميجي مينويسد: «گفتند هشت سال است که پادشاه در تقاص تصرف روسها پرت آرطور را از قصر خود بيرون نرفته است و آني از صرافت تدارک بيرون نيست.» (همان: 101). و در خصوص ديدار وزير خارجه ژاپن مينويسد: «روزي بعدازظهر، وزير خارجه به هتل آمد. صحبت بيشتر از خريد قاطر بود که آيا ميشود از ايران عدهای استر بهدست آورد که در ژاپن کمتر پيدا ميشود؟ همه فکر جنگ روس است و تقاص پرت آرطور. ولوله در شهر نيست جز شکن پشت خصم، فتنه در آفاق نيست جز خم ابروي روس!». (همان: 108)

اتابک در سفر خود از مدرسه نظامي توکيو نيز ديدار کرد. در آن روزها، فضاي جنگي در ژاپن عليه روسيه بسيار قوي بود. طوري که آمادگي و شور و شوق مردم و صاحبمنصبان براي جنگ، او را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد و از اينکه ممکن است با شکست در جنگ، روند پيشرفتهاي آنها لطمه بخورد نگران ميشود. مخبرالسلطنه هدايت به او ميگويد: «تصور نميکنم شکست بخورند ... اين قوم شکست نخواهند خورد و بيگدار به آب نميزنند». (همان: 110) هدايت ظاهراً بسيار تحت تأثير روحيات ژاپنيها قرار گرفته بود. در جاي ديگري مينويسد: «پس از رفرم و حرارت تجدد در شور اقتباس آداب خارجه غلوي شد. تصور ميرفت اثري از عادات و رسوم بومي باقي نماند. ژاپني زود آتش تجددش فرو نشست. ديدند که اخلاق در شرف خرابي است. از صورت به معني پرداختند و با طرز خود ساختند. تا مزيتي ثابت و ترجيحي معقول نبينند، رسمي را اختيار نميکنند. سادگي زندگي را از دست ندادهاند. به قول سعدي که ژاپنيان عمل کردند و ما گوش نداديم: کهن جامه خويش پيراستن، به از جامه عاريت ساختن». (همان: 131) سخن هدايت در سفرنامه او و در کتابهاي ديگرش، سراسر ستايش از ژاپن است. در جاي ديگري مينويسد: «اشخاص بيمايه اول تقليدي که ميکنند لباس است و لباس است که عقايد را در مردم بيفکر تغيير ميدهد. مَن تَشبَّهَ بِقوم فَهُوَ مِنهُم. آنچه ديديم ژاپني در زندگي خصوصي قدمي از داب و ديدن خود بيرون نرفته است. ... اميدواريای که ژاپني به مغرب داشت مبدل به يأس شده است، و ژاپن از ژاپني است ورد زبان، متخصصين اجنبي را عذر خواستند، به آداب خود گرويدند چه از رسوم غير خير نديدند». (همان: 124) يا اينکه «... ژاپني در هيچ فني محتاج خارجي نيست. جواناني که به خارج فرستادهاند تحت مراقبت سرپرستان، هنر آموخته و ثمر بخشيدهاند. هيچ يک از اطوار بلووارهاي اروپائي به ژاپن سرايت نکرده است و در آداب زندگي داخل نشده است. جز رسم خودشان مد نميشناسند. بيماريهاي تمدن هنوز به ژاپن راه نجسته است». (همان: 111) در مجموع، او خلقيات و منش و رفتار مردم و دولت ژاپن را نمونه تحسينبرانگيزي براي خود و جامعه و کشور خواهان سعادت يافته است. (رجبزاده، 1386: 658) 

ميرزا علياصغر خان اتابک اعظم، ششم ژانويه 1904 توکيو را با کشتي به مقصد آمريکا ترک ميکند و مهديقلي هدايت، 22 روز اقامت در ژاپن را از بهترين اوقات مسافرت دور و دراز هیئت اتابک توصيف کرده است. (رجبزاده، 1370: 112) برداشت خود اتابک اين بود که «از ايراني کسي چنين مسافرتي نکرده است». (همان: 114) او در مصاحبه با روزنامه ژاپني هشي شيمبون ميگويد «... شکوه ژاپن از جهت طبيعي و اداري اثر سخت نيکو به ما کرد ... صنايع ژاپن بينهايت جالب بود ... ژاپن با قدم جدي که در راه تعالي نهاده است افتخار ممالک آسيايي است». (همان: 108) 

انقلاب ميجي در ژاپن با انقلاب مشروطه در ايران تقريباً همزمان بودهاند. انقلاب ميجي به نتيجه رسيد؛ چرا كه ژاپنيها ميدانستند خود، و بدون سرمايه تحت ارضي، بايد ژاپن را بسازند. انقلاب مشروطيت ايران اما ناتوان ماند؛ زيرا منابع نفت، همزمان كشف شد و طلاي سياه ايران مطمح نظر قدرتهاي بزرگ قرار گرفت که خواهان به چپاول بردن آن بودند. ژاپن در سالهاي پس از انقلاب ميجي يك دوره آرامش و گذار را طي كرد. اما ايران در تمام اين دوره در فضايي پر از التهاب و با دخالتهاي بيگانگان چه به شکل تجاوز سرزميني و چه سياستبازي ديپلماتيك دست و پنجه نرم كرد. لذا سفر اتابك با وجود تلاطمهاي سياسي در ايران به نتيجه و سرانجام مطلوب نرسيد، اما آثار عميق خود را بر نيت و نگاه هيئت حاكمه ايران به شرق به عنوان دروازهاي جديد براي سياست و تجارت خارجي ايران، بر جای گذاشت. 

پنجاه سال پس از سفر يوشيدا و حدود سي سال پس از سفر اتابک، آکي ئو کازاما
 که ديپلماتي برجسته، آگاه و اهل علم بود؛ به عنوان نخستين وزيرمختار ژاپن، عازم ايران ميشود 1311ـ1308ش. / 1932ـ1929م. وي در دوره سه ساله مأموريت خود در تهران درباره تاريخ ايران و ادب فارسي به مطالعه پرداخت و پس از بازگشت، يادداشتهاي خود را منتشر کرد.

شرحي که او از تشريفات تقديم استوارنامه خود به شاه وقت ايران در دی 1308ش. / دسامبر 1929م. تقرير کرده، خواندني است. وي چکيده سخنان رئيس حکومت ايران به خود را چنين آورده است: «پيشرفتهاي گرانسنگ ژاپن را ميستايم و ژاپن را سزاوار تحسين کشورهاي شرقي و آسيايي ميدانم. ژاپن و ايران از نظر جغرافيايي از هم دورند، اما دلهاي آنها بسيار به هم نزديک است. ما براي پيشرفت آسيا در هر زمينه، آماده تعاون و تلاشيم. چون اين دو کشور رابطه معنوي دارند و بايد از هر کشور ثالثي به هم نزديکتر بشوند. اين نه فقط به خاطر مناسبات ايران و ژاپن که براي صلح پايدار در مشرق زمين است. مايه خوشوقتي فراوان است که دو کشور ما به افتتاح مناسبات و مبادله سفير توفيق يافتهاند». (کازاما، 1386: 550) در سفری دیگر که ديدار شاه ايران براي کازاما دست ميدهد، شاه با انتقاد از غربيها ميگويد: «من روح و انديشه ژاپن را عميقاً ارج مينهم. تصور نميکنم که تمدن مادي باختر زمين، امروز به آن گرانسنگياي باشد که غربيها به آن مينازند». (همان، 553)

آقاي کازاما خاطرات جالبي از ايران دارد. نقل ميکند که در موقع سال نو ايرانيان، شاه مراسم سلام نوروزي برگزار ميکرد که در آن همه صاحبمنصبان از جمله ديپلماتهاي خارجي شرکت ميکردند و شاه به همه آنها سکه طلاي جديد هديه ميداد. در يکي از سلامهاي نوروزي، خانم هارت
، همسر وزيرمختار آمريکا که شوهرش در سفر بود و لذا نميتوانسته در مراسم شرکت کند، از کازاما ميخواهد که يک سکه طلا نيز براي او بگيرد. کازاما مينويسد: «من از اين کار خجالت ميکشيدم اما با شرمندگي بسيار از افسر مأمور تشريفات، اين خواهش را کردم. او خندهاي سر داد و يک سکه هم براي خانم هارت به من داد». (همان: 558 ـ 557)

کازاما پس از مأموريت ايران، وزيرمختار ژاپن در ليسبون شد و سپس در سال 1943 در ميانه جنگ اقيانوس آرام به فرمانداري نظامي ـ سياسي ويتنام که به اشغال ژاپن درآمده بود، در هانوي منصوب شد. چند ماهي پيش از پايان گرفتن جنگ در آوريل 1945م. در حال بازگشت به ژاپن بود که کشتي او در غرب درياي چين هدف يک اژدرافکن آمريکايي قرار گرفت و به زير آب رفت. (رجبزاده، 1386: 811) در طول ماموريت آقاي کازاما در تهران، مهندسان و کارشناساني در امر راهآهن و صنايع ماهيگيري از ژاپن به ايران دعوت شدند و ايران در قضيه منچوري با ژاپن همدلي نشان داد. (همان: 554)

اما فرستاده ديگري که از ژاپن به ايران رفت، اگرچه ماهيت سياسي و ديپلماتيک ندارد. امّا مأموريت مهمي را به سرانجام رسانيد. او ماسايوکي فوجي ئو
 خبرنگار روزنامه يوميوري
 ژاپن بود که در يکي از حساسترين شرايط تاريخ ايران به نمايندگي از رسانههاي ژاپن با مصدق نخستوزير ايران، مصاحبهاي خصوصي انجام داد. زمان اين سفر براي هر دو کشور ايران و ژاپن حائز اهميت است. با اجرای پيمان صلح سانفرانسيسکو در 28 آوريل 1952، به طور رسمی به اشغال ژاپن پس از تسليم آن کشور در جنگ جهاني دوم، خاتمه داده شد و ژاپن مجدداً به عضو مستقل جامعه بينالملل تبديل شد. البته تجديد حيات اقتصادي ژاپن از همان سالهاي آخر اشغال نظامي آغاز شده بود. ژاپن که سوداي کشورگشايي و سلطهطلبي نظامي آن در جنگ جهاني دوم به يک شکست حقارتآميز منجر گرديد، اکنون ميآمد تا رؤياهاي خود را از طريق اقتصادي محقق سازد. معجزه اقتصادي ژاپن در راه بود و بدون ترديد، اين غول صنعتي جديد با تقاضاي فزاينده نفت مواجه بود و به منابع مطمئن تأمين انرژي احتياج داشت. از سوي ديگر، ايران نيز در شرايط دشوار ناشي از عکسالعمل دولت انگليس به ملي کردن نفت خود قرار گرفته بود. تحريم اقتصادي و محاصره دريايي انگليس موجب شده بود که نفت ايران، خريداري نداشته باشد و از آنجا که ايران براي تأمين نيازهاي خود به طور عمده به درآمد نفت وابسته بود، دولت با بحران جدي مالي مواجه بود.

در 9 تیر 1331 / 30 ژوئن 1952، در حالي که هنوز ژاپن در حال و هواي جشن و شادماني براي پايان اشغال و بهدست آوردن استقلال دوبارة خود قرار داشت، فوجي ئو براي مصاحبه وارد اتاق کار اقامتگاه نخستوزير ايران ميشود. پيش از اين مصاحبه، او با اجازه مخصوص دولت ايران، موفق شده بود از پالايشگاه نفت آبادان ديدن کند. پالايشگاهي که با خروج تمامي متخصصان انگليسي، اکنون چرخهاي آن بهدست کارشناسان ايراني ميگشت. همه مخازن پالايشگاه دارای نفت بود، اما در بندر هيچ نفتکشي براي بارگيري به چشم نميخورد. شرکت نفت ايران و انگليس
 در واکنش به ملي شدن نفت، همه شرکتهاي ششگانه بزرگ نفتي دنيا را با خود همدست کرده و بازار جهاني نفت را به روي ايران بسته بود.

فوجي ئو، خبرنگاری معمولي نبود، کما اينکه بعدها، در سال 1981م. به سِمَت وزير کار ژاپن رسيد. مصاحبه او نيز در شرايط عادي صورت نگرفت. پس از مصاحبه رسمي و در فرصت استراحت کوتاه، نخستوزير ايران به خبرنگار ژاپني ميگويد: «شما [ژاپنيها] نفت ايران را بخريد! به پنج يک قيمت جهاني و به هر مقدار که بخواهيد ميدهيم ...». (رجبزاده، 1388: 80)
 در حقيقت، مصدق از طريق خبرنگار ژاپني سعي ميکند پيام خود را صريح و مستقيم به دولت ژاپن منتقل کند. لذا به فوجي ئو تأکيد ميکند «مايل است که نتيجه اين ديدار (مصاحبه مطبوعاتي) عملي شدن مذاکره براي معامله نفت باشد». (همان: 83 ـ 82) فوجي ئو ميگويد «مثل اين بود که آقاي مصدق نخستوزير ميخواهد همين حالا قرارداد معامله نفت امضا شود». (همان: 80) او سپس در تحليل اين پيشنهاد معامله از سوي مصدق مينويسد: «براي ايران فقط ژاپن مانده بود که بتوان به آن نفت فروخت. شايد که مصدق نخستوزير ايران، تصور ميکرد که در اينجا نفوذ و قدرت انگليس کمتر است و لازم هم نيست که محموله نفت از کانال سوئز (که زير سيطره بريتانياست) بگذرد و ژاپن يگانه طرف تجاري است که دولت ايران مي تواند به آن اطمينان کند». (همان: 81) و نتيجه ميگيرد «اکنون تصور مي کنم که اين که امکان مصاحبه مخصوص و انفرادي برايم فراهم آوردند به مايه دورانديشي و انتظار مصدق، نخستوزير ايران بود که ميخواست از طريق روزنامه ژاپني، مضيقه و نياز دولت ايران را با ژاپن مطرح و ياري و همکاري اين دولت را جلب کند». (همان: 82)

متعاقب مصاحبه فوجي ئو، واسطههايي بين دو دولت ايران و ژاپن فعال ميشوند و تماسهايي برقرار ميشود. در ماه مي 1952، جلسهاي در منزل شوجيرو ايشي باشي
 مؤسس و رئيس شرکت تايرسازي بريجستون
 با حضور تاکايوکي ياماماتو
 معاون وزارت بازرگاني خارجي و صنايع ژاپن،
 روساي چند کمپاني ژاپني و نيز تاکئو فوکودا،
 از سياستمداران برجسته ژاپن که بعدها به نخستوزيري رسيد و شخصي به نام مرتضي خسروشاهي، بازرگان ايراني مقيم نيويورک که از سوي مصدق براي مذاکرات پنهاني با مقامات ژاپني ماموريت داشت، تشکيل ميشود. (هوسوتانی، زیر چاپ: 16)
 ايشي باشي به دنبال آن بود که شرکت نفتي بزرگي که بتواند تنه به کمپانيهاي بزرگ نفتي چندمليتي بزند، تأسيس کند و لذا به واردات نفت ايران، با توجه به شرايط زماني، به عنوان يک فرصت نگاه ميکرد. (همان: 15) اما نتيجه جلسه آن ميشود که کار خريد نفت از ايران را به شرکت ايده ميتسو
، که در آن زمان هنوز شرکت کوچکي بود، واگذار کنند. (رجبزاده، 1388: 83) در 26 بهمن 1331 / 15 فوريه 1953، قرارداد خريد نفت بين نمايندگان ايده ميتسو و دولت ايران امضا شد که براساس آن، ايده ميتسو طي 18 ماه پنج ميليون بشکه فرآوردههاي نفتي از ايران خريداري ميکرد. (همان، 84) براي حمل نفت ايران به ژاپن، رئيس شرکت ايده ميتسو تصميم گرفت که نفتکش متعلق به اين شرکت به نام نيشومارو
 را اعزام کند. 

در فروردین 1332 / آوريل 1953، نفتکش نيشومارو بندر آبادان را در حالي ترک کرد که در مخالفتی آشکار با بريتانيا اقدام به خريد و بارگيري نفت خام از ايران کرده بود. روز 7 ماه مي همان سال کمپاني انگليسي، دادخواست صدور حکم توقيف محموله نفتکش ژاپني را عليه ايده ميتسو به دادگاه توکيو تسليم کرد. دو روز بعد، نفتکش نيشومارو به بندر يوکوهاما
 در ژاپن رسيد و همان روز دادگاه مدني توکيو درخواست شرکت نفت انگليسي را براي توقيف اين محموله رد کرد. (همان: 85) نفتکش ژاپني به زودي پس از تخليه نفت خود، بار ديگر روانه آبادان شد. اين کشتي تا قبل از کودتاي 28 مرداد مجموعاً سه محموله نفت از ايران حمل کرد. (همان)

گفته شده است که ايده ميتسو پس از اين ماجرا به فشار دولت انگليس، دچار محدوديتهاي ارزي شد. (فرمانفرمائیان، 1378: 505) با اين حال چيهيرو هوسوتاني،
 استاد دانشگاه هيتوتسوباشي توکيو، که در قضيه نيشومارو و نفت ايران در آن سالها تحقيق و بررسي کرده است، اعتقاد دارد دولت ژاپن با همه محافظهکاري و ملاحظاتي که نسبت به حکومت بريتانيا در آن نخستين ماههاي اعاده استقلال ژاپن داشت، به شرکت ايده ميتسو در خريد نفت ايران ياري داد. پيش از اين، ذکر شد که ياماموتو معاون وزارت بازرگاني خارجي و صنايع ژاپن در مذاکرات پنهاني با فرستاده دولت ايران حضور داشته است. وي حتي گو
 رئيس روابط عمومي این وزارتخانه را که ضمناً داماد ايشي باشي هم بوده است را مامور ميکند و میگوید که: 


«قرار است فرستاده پنهاني مصدق نخستوزير ايران، بيايد. چون من سمت رسمي و دولتي دارم نميتوانم از اين فرستاده پنهاني استقبال کنم. خواهش دارم که تو اين کار را به نحو احسن انجام دهي». (هوسوتانی، زیرچاپ: 10) 

بعدها هم که ايده ميتسو، مأمور وارد کردن اين نفت، «مسئله دار» ميشود، وزارت بازرگاني خارجي و صنايع ژاپن اجازه ميدهد تا آن شرکت مقصود خود را با مخفيکاري درخصوص مبدأ بارگيري نفتکش پيش برد. هر چند که تحت فشار ديپلماتيک انگليس دستورالعملهاي خود را مصلحتانديشانه تغيير داده و ذکر مبدأ کالا و محل بارگيري را در مورد درخواست واردات کالا از خارج اجباري کرد. (رجبزاده، 1388: 85)

رئيس ايده ميتسو در آن زمان اسطورهاي به نام سازو ايده ميتسو
 بود که به خوبي ميدانست چه ميکند. او با دولت ايران که خواهان شکستن سد دولت انگليس براي عدم فروش مستقيم نفت ايران بود و به شدت به پول نقد آن احتياج داشت، محرمانه قراردادي منعقد کرد که براساس آن نفت خام ايران را تقريباً سي درصد ارزانتر از قيمت بازار خريداري ميکرد. امّا اين، همة ماجرا نبود. با اين کار و با قرار گرفتن در کنار ايران، او به ژاپن که از يک جنگ ويرانگر و هفت سال اشغال توسط آمريکا بيرون آمده بود، نوعي حس افتخار داد. (Azimi, 2010: 6) اين واقعه احساسات مليگرايانه مردم ژاپن را در زماني که باری دیگر به استقلال خود دست يافته بودند، به شدت برانگيخت. (Funabashi, 2003)

کاري که ايده ميتسو کرده بود، در هر دو کشور مورد استقبال فراوان مردم واقع شد. در يک انبار سابق در شهر بندري مُجي
 در جزيره کيوشو
 جايي که ايده ميتسو متولد شد، نمايشگاهي است که در آن تصاوير و فيلمهايي از جريان نفتکش نيشومارو قرار داده شده است. از جمله تصاوير موجود در اين نمايشگاه عکسهاي سياه و سفيد از ايرانياني است که در حال دست تکان دادن و هورا کشيدن براي نفتکش در زمان حرکت آن از بندر آبادان هستند و ژاپنيهاي بشاشي که در زمان ورود آن به ژاپن با هياهوي زياد به پيشواز آمدهاند. (Azimi, 2010: 6)

بسياري معتقدند که ستاره اقبال شرکت ايده ميتسو که هماکنون از شرکتهاي نفتي عمده ژاپن به شمار ميرود از کار شجاعانهاي که با وارد کردن نفت از ايران صورت داد، درخشيدن گرفت. (رجبزاده، 1388: 78) رئيس شرکت ايده ميتسو ميگويد: «از منابع گوناگون شنيدم که انگليسيها (با همه تهديداتشان) کشتي را غرق نخواهند کرد و فقط احتمال توقيف آن ميرود و در اين وضع، تلفات جاني به بار نميآيد ... نتيجه اين ميشود که احساس همبستگي با ايران به وجود ميآيد و پيوند اين ميدان نفتخيز و ژاپن به کمال (استحکام) ميرسد. و فکر کردم که با اين دستاورد، خطر کردن خوب ميارزد». (همان: 84) ايده ميتسو با اين کار بازاري براي خود در ايران پيدا کرد که پس از دههها هنوز پررونق است. سال 1953م. و «واقعه نيشومارو» به عنوان يک مقطع مهم در تاريخ آن شرکت ثبت شده است.
 امروز ايران کماکان يکي از تأمينکنندگان اصلي نفت ژاپن به شمار ميرود.


و بالاخره، در پايان اين نوشتار بيمناسبت نيست که از آخرين فرستاده دولت ژاپن که به ايران رفته است نيز ياد کنيم. آقاي هيروفومي ناکاسونه
 وزير خارجه ژاپن طي سالهاي 9ـ 2008م، در ارديبهشت 1388/ می 2009 به تهران سفر میکند و ضمن تسليم پيام کتبي آقاي تارو آسو
 نخستوزير وقت ژاپن به رئيس جمهور ايران، با جناب آقاي احمدينژاد به ديدار و گفتگو میپردازد. اهميت اين ديدار از آن جهت است که پس از يک وقفه پنج ساله و در اوج فشارهاي آمريکا و ساير دولتهاي غربي در موضوع هستهاي ايران صورت گرفت. در اين ديدار رئيس جمهور ايران گفت: «روابط دو کشور ما همواره دوستانه بوده است. اصول و ويژگيهاي دو تمدن ايران و ژاپن مشابهت دارد. ايران و ژاپن به دليل ويژگيهاي فرهنگي خود ميتوانند نقش ارزندهاي در تحولات جهاني و در برقراري يک نظم عادلانه و انساني جديد ايفاء کنند. ما معتقديم مسائل جهان بايد از طريق گفتگو و بر پايه احترام و عدالت حل گردد. ما علاقمند به توسعه روابط و تعميق هر چه بيشتر دوستي دو ملت هستيم و براي توسعه روابط خود با ژاپن هيچ محدوديتي نداريم. به جناب آقاي آسو نخستوزير محترم ژاپن و به ملت ژاپن سلام مرا برسانيد». 


گفتههاي رئيس جمهور ايران، بيان يک واقعيت هزار ساله در روابط دو ملت و يک حقيقت حداقل صد و سي ساله در روابط سياسي مدرن دو کشور است. در ابتدا شايد تصور سنتي از احياي جاده ابريشم به نظر متبادر گردد. اما از نوع مذاكره ماساهارو و پرسشهاي شاه ايران و تفحصهاي علياصغر خان اتابک و گفتگوهاي او با امپراتور و مقامات ژاپني بر ميآيد كه حاکمان وقت ايراني از همان ابتدا، هنگاميكه از توانايي فني ژاپنيها جويا ميشوند، ديگر تنها به فكر تجارت خارجي با ژاپن و احياي كاروانهاي جاده ابريشم نيستند، بلكه به نوعي، مسير انتقال تكنولوژي آينده خود را مورد بررسی قرار میدهند. از سوي ديگر براي حاکمان ژاپني، ايران فقط تأمينکننده نفت يا مقصدي براي کالاها و فناوريهاي ژاپن نبوده است، بلکه ميتوانسته است شريک و همکار مناسبي براي ژاپن در قلب منطقه حساس و پراهميت خاورميانه محسوب گردد. با اين پيشينه صد و سي ساله و با اين نگاه ثابت و انگيزه قوي، پرسش اين است كه چرا امروز نقش ژاپن در توسعه تكنولوژي و صنعت ايران برجسته نيست؟ شايد بازكاوي آسيبشناسانه مناسبات صد سال اخير ايران و ژاپن بتواند به رمزگشايي اين معما بیانجامد. اميد است مقاله حاضر سهم اندکي در آغاز چنين مطالعاتي ايفاء کرده باشد.
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** سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن


� نگاه کنيد به هاشم رجبزاده، نگاهي به تاريخ و زمينه ايرانشناسي در ژاپن، در جستارهاي ژاپني در قلمرو ايرانشناسي، بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، گردآوري و پارسي نويسي از دکتر هاشم رجب زاده، 1386: 761 ـ 75، س1.


� Naonobo Sameshima


� Kondo, Nabuaki, “Diplomatic and Commercial Relations with Iran,” ENCYCLOPAEDIA IRANICA, Volume XIV, Fascicle 5, p550.


�  Takeaki Enomoto


�  Kaoru Inoue


� Masaharu Yoshida


�  Noboyoshi Furukawa


1 گفتني است که بسياري از نوشتهها و ادبيات ژاپني در خصوص ايران، از جمله خاطرات و سفرنامهها، به همت جناب آقاي دکتر هاشم رجبزاده نويسنده و محقق شناخته شده ايراني در ژاپن گردآوري، ترجمه و پارسينويسي شده، که شايسته قدرداني است. ايشان در سال 2009م. به پاس خدماتش به فرهنگ دو ملت ايران و ژاپن، نشان گنجينه مقدس را از امپراتور ژاپن دريافت کرد. 


� Magoichiro Yokoyama


2 يوشيدا در مورد نوع و درجه نشانها توضيح نداده است، امّا فوروکاوا، نفر دوم هيئت در سفرنامه خود آورده است که به يوشيدا نشان درجه دوم و به خود او و يوکوياما نشان درجه سوم تعلق گرفته است (همان، ص 379، يادداشتها و افزودهها). نشان اهدا شده به يوکوياما هماکنون نزد نوه او نگهداري ميشود و نگارنده سال گذشته آن را از نزديک مشاهده کرد.


1 مهديقلي هدايت (حاج مخبرالسلطنه) که علياصغرخان اتابک را در اين سفر همراهي ميکرد در سفرنامه خود از گفتگوهاي انجام شده در ديدار با امپراتور ميجي مطلب خاصي نياورده است و تنها ظواهر را توصيف ميکند: «.پس از بيست دقيقه احضار شديم. امپراطور در اطاق جنب تالار که قدري هم تاريک بود جلو صندليای از چوب فوقل و ظاهراً کار هند ايستاده بود، سربرهنه و چون مجسمه بيحرکت ... پادشاه گفت سفارش کردهام که هر جا بخواهيد براي تماشا شما را هدايت کنند. منتظرم به شما در ژاپن خوش بگذرد ... تا ما از اطاق خارج نشده بوديم سيخ سر جاي خود ايستاده بود. بعد، از در ديگر تشريف بردند. پادشاه، مردي خوشاندام و خوشسيما بود، چشم و ابرو و موي سياه داشت. پيچيدگي چشم ظاهر نبود، رنگ بشره سبزه تند بود. قيافه جاذم و جاذب داشت.» مهديقلي هدايت، سفرنامه تشرف به مکه معظمه از طريق چين ـ ژاپن ـ آمريکا، تهران، چاپخانه مجلس، بي تا، ص 101. ديدار با امپراتور در تاريخ 13 دسامبر صورت گرفته است (همان، ص 103) گفتني است مهديقلي هدايت که قريب به پنجاه سال در صحنه سياسي ايران بازيگري داشت و  به نخستوزيري هم رسيد از جمله رجال نادر ايران است که حوداث زندگي و اتفاقات کشور را به طور روزانه يادداشت کرده است که امروز به صورت کتابهاي متعدد، يکي از منابع تاريخ معاصر است. مهمترين اثر او در اين زمينه کتاب خاطرات و خطرات است. 


1 هيروبومي ايتو با صدور فرمان امپراتور، مأمور تنظيم قانون اساسي شد. وي در اين خصوص تحت تأثير افکار انديشمندان اروپائي و به ويژه آلماني قرار داشت. وي در سال 1882م. همراه با مشاورانش براي مطالعه دست اول نظريههاي مشروطه اروپائي و طرز کار آن عازم مغرب زمين شد. وي بيشتر وقت خود را در آلمان گذراند و ظاهراً ديدار و گفتگوهايش با بيسمارک به او سخت تأثير کرده بود. وي در سال 1885م. نخستوزير شد. در سال 1888م. با تشکيل شوراي سلطنتي از سوي امپراتور که در واقع اولين مجلس اعيان ژاپن بود و کار آن تصويب قانون اساسي بود نخستوزيري را به کورودا کي يوتوکا سپرده و خود نخستين رئيس مجلس شد. نخستين قانون اساسي ژاپن، نهايتاً در 11 فوريه 1889 در مراسم باشکوهي در کاخ امپراتوري توسط امپراتور به نخستوزير تسليم گرديد. (هاشم رجبزاده، تاريخ ژاپن از آغاز تا معاصر، ناشر مولف، 1365، ص 268 الي 271) 11 فوريه هر سال که اتفاقاً مصادف با 22 بهمن است، به عنوان روز ملي در ژاپن هر ساله جشن گرفته ميشود.


2 تعبير «اين همه آوازها از شه بود» از مهديقلي هدايت است که در جلسه حضور داشته است. اشاره به شعر مولاناست که: اين همه آوازها از شَه بود، گرچه از حلقوم عبداله بود. ظاهراَ منظور اين است که ايتو پيشرفتها را به امپراتور ميجي نسبت داده است.


� Akio Kasama


� Heart


� Masayuki Fujio


� Yomiuri Shimbun


� Anglo-Iranian Oil Company


1 این مقاله برگرفتهای است از: هوسوتانی، چیهیرو، «ایران در میان توفان» در پی نفت ایران: قضیه نیشومارو).


�  Shojiro Ishibashi


�  Bridgestone Corporation


�  Takayuki Yamamoto


�  Ministry of International Trade and Industry (MITI) 


�  Takeo Fukuda


3 اين کتاب توسط دکتر هاشم رجبزاده ترجمه شده، اما هنوز به زيور طبع آراسته نگردیده است. به لطف ايشان صفحاتي از ترجمه دستنويس در اختيار نگارنده قرار گرفت.


�  Idemitsu Kosan Co., Ltd.


�  Nissho Maru


� Yokohama


� Chihiro Hosotani


� Go’


� Sazo Idemitsu


� Moji


� Kyushu


� www.idemitsu.com/company/history.html


2 تقريبا 12 درصد از کل واردات نفت ژاپن در سال 2009 از ايران صورت گرفته است.


� Hirofumi Nakasone


� Taro Aso


� نگارنده شخصاً در اين ديدار حضور داشته است و نکات آورده شده از رئيس جمهور نقل به مضمون از شنيدهها و دستنوشتههاي شخصی خود است.







