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  چکیده

هاي دیپلماتیک با  ان تماسهر چند مشخص نیست که در چه زمانی ایر

و زمانی که  .م1873رسد سال  نظر میه ژاپن را آغاز کرده است، اما ب

 د،دیدار نموژاپنی ناصرالدین شاه قاجار در سفر اول خود به اروپا با یک مقام 

گونه هیچمعهذا . هاي دیپلماتیک دو کشور دانست را بتوان آغاز تماس

هاي ي بین دو کشور تا قبل از سالاطالعات آماري پیرامون روابط تجار

  .وجود ندارد .م1920

نمود و متقابال به ژاپن اعزام  .م1922خود را در سال  هیئتایران اولین 

و به منظور بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادي ایران،  .م1923ژاپن در سال 

ژاپن نمایندگی  ،1929در ماه اوت .روانه ساختتی را به این کشور ئهی

، ایران 1930در ماه مه برقرار ساخت و خود در تهران را  دیپلماتیک

  .نمایندگی دیپلماتیک خود در توکیو را افتتاح نمود

 13ایران روابط دیپلماتیک با ژاپن را در  ،با شروع جنگ جهانی دوم 

سال بعد،  8طی . قطع کرد و سفارت ژاپن در تهران تعطیل شد 1942آوریل 

ن ایران و ژاپن وجود نداشت، اما دو سال پس گونه روابط دیپلماتیک بیهیچ

  .تجارت ایران و ژاپن از سر گرفته شد، از خاتمه جنگ

آغاز .دولت ژاپن رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخت ،1979در فوریه 

از . ، باعث نگرانی دولت ژاپن گردید1980جنگ ایران و عراق در سپتامبر 

لذا  ،و عراق روابط اقتصادي داشت که ژاپن با هر دو کشور ایرانآنجائی

  .اي اتخاذ نمود طرفانهنسبت به جنگ موضع بی

  .ایران، ژاپن، روابط سیاسی، روابط تجاري: واژگان کلیدي
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  روابط دیپلماتیک و تجاري با ایران 

هـاي   هر چند مشخص نیست که در چه زمانی ایران تماس ).م1796ـ1925(دوره قاجار 

زمانی که ناصـرالدین   ،.م1873رسد سال  نظر میه اما ب ،آغاز کرده استدیپلماتیک با ژاپن را 

د، کـر سفیر ژاپن در فرانسه دیـدار  1نائونوبو سامه شیماشاه قاجار در سفر اول خود به اروپا با

ناصرالدین شاه به جزئیـات زیـادي از ایـن مالقـات در     . نقطه شروع روابط بین دو کشور باشد

  )1337:215ناصرالدین شاه، (. استخاطرات خود اشاره نکرده 

. ت ژاپنـی را در تهـران بـه حضـور پـذیرفت     ئهفت سال بعد، ناصرالدین شاه یک هی

تاکـه آکـی    :دهـد کـه   در خاطرات خود توضـیح مـی   هیئتسرپرست  2ماساهارو یوشیدا

هنگام مراجعت ناصرالدین شاه از سفر دوم بـه اروپـا در   ه سفیر ژاپن در روسیه ب 3انوموته

در ایـن دیـدار،   . نـد کپترزبورگ این فرصت را پیدا کرد که با پادشاه ایران مالقات سنت 

و پیرامـون تنظـیم یـک معاهـده      دهـد  نشان میناصرالدین شاه به تجارت با ژاپن عالقه 

زیرا در واقع  ،اما زمان این موضوع صحیح نیست )30: 1994، یوشیدا(. کند تجاري مذاکره می

لذا دیدار مزبور باید در ماه . مسیر سنت پترزبورگ صورت نگرفتمراجعت شاه از اروپا از 

کـه در  آنشاه بـا وجـود   . هنگام سفر شاه به اروپا صورت گرفته باشده و ب 1878مه سال 

نظامی در فرانسه و دریافـت   اي سفرنامه خود به دیدار با یک دانشجوي ژاپنی در مدرسه

اي به دیـدار بـا سـفیر ژاپـن      گونه اشارهیچ، اما هاشاره کرده استاطالعاتی پیرامون ژاپن 

  )1379:181ناصرالدین شاه، (. نکرده است

. متعاقب این دیدار، گفتگوها بین دو کشور در روسیه ادامه یافـت یوشیدا، طبق نظر 

و بـه   کـرد  نویس یک معاهده تجاري را آمـاده عالوه بر این، کاردار ایران در روسیه پیش

________________________________________________________
١ Sameshima Naonobo
٢ Masaharu Yoshida
٣ Takeaki Enomote
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پـس از بازگشـت بـه    اپن در روسیه از سوي دیگر، سفیر ژ. دادکنسول سفارت ژاپن ارائه 

نفـر تشـکیل شـده     7از  هیئتاین . ریزي کرد به ایران برنامه ییئته، براي اعزام خود کشور

ارتش ) سروان(افسر 2نابویوشی فوروکاوا، هیئتدیپلمات و سرپرست  1ماساهارو یوشیدا: بود

Okura Trading)Okura Gumiژاپن، دو نفر از کارمندان شرکت Shokai( و سه نفر بازرگـان .

هائی از کاالهاي ژاپنی شامل مقداري  همراه با نمونه 1880در ماه ژوئیه سال  هیئتاین 

د و بیش از سـه مـاه   ندشدر ماه سپتامبر وارد تهران  هیئتاعضاي . چاي وارد بوشهر شد

العماره به حضور  شمس مزبور را در کاخ هیئتناصرالدین شاه . دندگزیدر این شهر اقامت 

د و کرمطرح ... .آهن در ژاپن و ی پیرامون سیستم سیاسی، ارتش، راههای الؤپذیرفت و س

؛ 432. ، ش1292شـوال   29روزنامه ایران، (.چند روز بعد یک دیدار غیر رسمی با آنان صورت داد

  )Yoshida, 1994: 181-2009،191: 3، ج اعتمادالسلطنه

نمایشـگاهی از کاالهـاي خـود در     ،معرفـی محصـوالت ژاپـن    به منظور هیئتاعضاء 

که ژاپـن  از آنجائی. نندکاما نتوانستند نظر ایرانیان را جلب  ،تهران و بوشهر برگزار کردند

ةعنوان یک کشور کاهانتظار داشت ب الوداد از سـوي ایـران مـدنظر قـرار گیـرد و عـین       مل

بـا   امـا .بشـود بودند، شامل ژاپن نیز  هاي اروپائی برخوردارکه دولت3حقوق فراسرزمینی

هرچنـد  . لذا گفتگو پیرامون معاهده تجاري هرگز صورت نگرفـت  و این امر موافقت نشد

یوشـیدا و  هاي  توانست اطالعات جدیدي در مورد شاه ایران از طریق سفرنامه هیئتاین 

موفقیـت خاصـی   ریزي خوبی نداشت و بـا   برنامه ،د، اما سفردهها ارائه  به ژاپنیفوروکاوا 

83؛ :230Nakaoka-31(. همراه نبود - 4Okazaki:(  

________________________________________________________
١ Masaharu Yoshida
٢ Nabuyoshi furukawa
٣ Extraterritorial Rights
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از ایـران    3و اینـوه  2، ایناگـا 1هاي فوکوشـیما  سه گردشگر ژاپنی به نام و نفر،داین بعد از 

فوکوشیما یک سرتیپ اطالعاتی در ارتش ژاپن و عالقمند به مسائل سیاسـی و  . بازدید کردند

آغاز کرد و در مـاه ژوئیـه    1896را در ماه مه سال ) بوشهر(وي سفر خود به ایران. نظامی بود

ن میـا در نظـم و انضـباط    فقـدان . از حادثه ترور ناصرالدین شاه به تهران رسـید پس و کمی 

وي امکـان  . سربازان ایرانی و دریافت رشوه از سوي افسران ایرانی توجه نامبرده را جلب کـرد 

Fukushima: 75(.احبقرانیه را پیـدا کـرد  شرفیابی به حضور مظفرالدین شـاه در کـاخ صـ    - 78(

ایناگا کارمندي بود که در فرمانداري کل تایوان که تحت حاکمیت ژاپن قرار داشـت، خـدمت   

. موریت یافت تا امکان تولید تریاك در ایران و ترکیه را مورد بررسـی قـرار دهـد   أاو م. کرد می

. د و در مـاه سـپتامبر وارد تهـران شـد    از بوشـهر آغـاز گردیـ    1899در ماه ژوئیه  اومسافرت 

کـه انتظـار دارد    کردحضور پذیرفت و خاطر نشان ه مظفرالدین شاه وي را در کاخ تابستانی ب

همچنـین بـا میرزاعلـی اصـغرخان     وي .روابط تجاري خوبی بین ایران و ژاپـن شـکل گیـرد   

Ienaga: 101(. دکـر مالقات  السلطان امین - ویـن بـود و در ایـام    اینـوه، دانشـجوي دانشـگاه    ) 4

وارد  1902او در سـپتامبر  . تعطیالت تابستانی خود به قفقاز، ایران و آسیاي میانه سـفر کـرد  

جنبه شخصی داشت، اما با میرزا نصراهللا نائینی مشـیرالدوله وزیـر    شهر چند سفر. تهران شد

Inoue: 280(.امورخارجه مالقات کرد و در میهمانی منزل وي حضور یافت - 81 , 274 - 75(  

هـاي  سـال گونه اطالعات آماري پیرامون روابط تجاري بین دو کشور تا قبـل از  هیچ

فوکوشـیما از مشـاهده کاالهـاي ژاپنـی در فروشـگاهی در تهـران       . وجود ندارد .م1920

به ژاپـن سـفر کـرده و     .م1895گفت که در سال به وي مالک فروشگاه  و خوشحال شد

 ،فوکوشیما وي را با نام صراف باشی ذکر کرده است. ه استکاالها را وارد کرداین شخصاً 

________________________________________________________
١ Yasumasa Fukushima
٢ Toyokichi Ienaga
٣ Masaji Inove
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حاف باشـی باشـد کـه    خص مزبور بایـد صـ  ش :است یادآور شده 1که سوگیتاچناناما آن

براساس سفرنامه . تسهاي خود به اقصی نقاط عالم نوشته ا مسافرتمورد اي در  سفرنامه

یوکوهامـا بازدیـد نمـود و    از  1897وي، ابراهیم صحاف باشی تهرانی در اواسط اگوسـت  

این اولین گزارش از سفر به ژاپن توسط یـک ایرانـی   . روز در ژاپن اقامت گزید 50حدود 

ی در مـورد اقـدامات وي در   انـدک است، اما شرح سفر او به ژاپن بسیار کوتاه و اطالعـات  

پن ین چهره سیاسی ایرانی که به ژانخست)85ـ   1385:91صحاف باشی، (. استژاپن در دست 

که بـراي دومـین بـار از    پس از آن وي. زا علی اصغرخان امین السلطان بودسفر کرد، میر

پیش از تشرف به مکه، در . اشته شد، سفر به دور دنیا را شروع کردذت دولت کنار گئهی

روز در ایـن کشـور    28از طریق روسیه و چین به ژاپن سفر کرد و مـدت   .م1903سال 

حضور پذیرفته شد و مالقـاتی نیـز بـا    ه سوي امپراطور میجی بدر توکیو، از . دگزیاقامت 

وزیـر پیشـین کـه    نخسـت 3هیروبـومی ایتـو  وزیر وقت و همچنین نخست2تارو کاتسورا

از مراکز توریستی متعدد در کیوتـو، نیکـو و    او. عمل آورده سیاستمدار قدرتمندي بود، ب

هـاي ژاپـن   تأثیر پیشرفت د و تحتکرهمچنین تأسیسات نظامی و مدارس جدید بازدید 

ط و یهمسفر وي، مهـدیقلی مخبرالسـلطنه هـدایت گـزارش مفصـلی از شـرا      . قرار گرفت

  .)148ـ 226هدایت، (اوضاع ژاپن در سفرنامه خود آورده است 

اي از یـک   عنوان نمونهه تدریج بهاختر، ژاپن ب از جمله روزنامه هاي ایرانیدر روزنامه

خصوص پیروزي ژاپن در جنگ بـا روس در سـال   هب. ار گرفتکشور پیشرفته مورد توجه قر

حسـینعلی تـاجر    اشعار حماسـی .به ژاپن گردید ایرانیانموجب ایجاد عالقمندي  .م1905

بیانگر میـزان تـأثیري   ـ سبک شاهنامهمشابه ـ 4در مورد جنگ تحت عنوان میکادونامه

________________________________________________________
١ Sugita
٢ Taro katsura
٣ Hirobumi Ito
٤ Mikado-nama
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این عالقمندي ایجاد لیرغم ع. جنگ بر ایرانیان داشته استآن است که پیروزي ژاپن در 

هاي ایران و ژاپن در اروپا، روابط دیپلماتیـک رسـمی بـین    هاي متعدد دیپلماتو مالقات

یـک دیپلمـات ایرانـی     .م1905حـدود سـال   . برقـرار نشـد   .م1929دو کشور تـا سـال   

امـا   ،کـاردار ژاپـن در هلنـد ارائـه کـرد     1اي را بـه میتسوهاشـی   نویس متن معاهدهپیش

طور رسـمی  ه در رم بسفیر ژاپن  2اوچیائی .م1922در سال . آمیز نبودوفقیتمذاکرات م

نـویس  خان کاردار ایران مذاکره کرد و تقریباً بـه تـوافقی در مـورد مفـاد پـیش      با اسحق

,Nuita(.اما در نهایت ایران از امضاء آن خودداري کرد ،معاهده دست یافتند 1924: 6 - 7(  

به  .م1922خود را در سال  هیئتناموفق، ایران اولین  متعاقب چندین دور مذاکرات

. اما جزئیات این مأموریت تـاکنون مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت       ،ژاپن اعزام داشت

)Nihon Iran Bunkakyokai, 1940: و بـه منظـور    .م1923از سوي دیگر ژاپن در سال . )12

سرپرست . ور اعزام داشتی را به این کشهیئتبررسی وضعیت سیاسی و اقتصادي ایران، 

که دیپلمات بود، بـراي حـدود سـه مـاه در تهـران اقامـت گزیـد و         3، ایشیرو نویتاهیئت

او متوجه شد که ایـران همچـون   . گزارشات متعددي درخصوص مسافرت خود تهیه کرد

علیـرغم در اختیـار داشـتن اتومبیـل،      هیئـت این  يمسافرت اعضا. ژاپن پیشرفته نیست

اوضاع حاکم از زمان دیدار یوشیدا تغییـر  . بسیار پرکار و سخت بود همچون سفر یوشیدا

هـاي نفتـی و    ه ، یوشـیدا در خـاطرات خـود، عالقمنـدي زیـادي بـه حـوز       اوالً. کرده بود

اي به عامل عمدهمسئله نفت بعد  هاي سالدهد که در پاالیشگاه نفت در آبادان نشان می

سـخن  سیاسـی ایـران    سیسـتم در مورد 4نویتا، ثانیاً. گردددر روابط دو کشور تبدیل می

کـه اصـالحات    ـ  در دوران بعد رضاشاهـ سپه  د و توجه خاصی به رضاخان سردارگوی می

________________________________________________________
١ Mitsuhashi
٢ Ochiai
٣ Eishirro Nuita
٤ Noita
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ثالثاً، وي با تعداد زیادي از افراد طرفدار ژاپن . دارد اي را آغاز کرد، معطوف می عمدهنظامی 

زدید کرد کـه دیوارهـاي داخلـی    از خانه یک ایرانی با وي. کند میدر تهران دیدار و گفتگو 

آن مملـو از تابلوهــا و تصــاویر جنـگ روس و ژاپــن از جملــه عکسـی از امپراطــور ژاپــن و    

هـا در   ق مردم ایران نسبت به ژاپنییبخشی از عال )Nuita, 30-34(. فرماندهان این کشور بود

  . شودب میها محسو ایران به ژاپنی این دوره شکل گرفت و این دوره آغاز عالقمندي مردم

قـرارداد نـابرابر شـوروي بـا ایـران       يحتی در آن دوره که بـا اعـالم الغـا    ،طبق نظر نویتا

 1مان بود، دولت ژاپن از انعقاد قرارداد با ایران بدون برخورداري از امتیاز قلمـرو کنسـولی  ز هم

ایـن  . بـود  ها مطابق قوانین قضائی ایرانزیرا دولت نگران نحوه برخورد با ژاپنی ،دکرخودداري 

  . پهلوي استنکته همچنان علت عدم انعقاد قرارداد با ایران تا قبل از دوران سلطنت 

نویتا همچنین به برخی آمار و ارقام درخصوص روابط اقتصادي دو کشور اشاره کرده 

، .م1923و  1922هـاي  سـال در . است که در سایه جنگ جهانی اول تحکیم یافته بـود 

. هزار ین و واردات ژاپن نیز تقریباً در همین حد بود 800رحدود صادرات ژاپن به ایران د

متوجـه   وي. داد ا ایران را تشکیل مـی از تجارت انگلیس ب% 1از سوي دیگر این رقم تنها 

 ،هـاي نخـی  شد علیرغم اینکه برخی محصوالت ژاپنی همچون دستمال ابریشمی، لبـاس 

مستمراً در زندگی روزمره ایرانیـان  ) هاي بلوري خوريچاي يبه استثنا(بلورجات و چاي 

  )Nuita, 49-53(.گیرد، اما تعداد محصوالت ژاپنی چشمگیر نبود مورد استفاده قرار می

واردات ، جمع .م1924ـ   25هاي سالدر  2براساس گزارش بانک مسکوکات یوکوهاما

از کـل  % 1که تنها ) پوند انگلیس 186.240در حدود (ریال بود  7.822.088ایران از ژاپن 

لذا ژاپن در ردیف دهمـین کشـور در بـین شـرکاي تجـاري      . شد واردات ایران محسوب می

________________________________________________________
١ Consular Jurisdiction
٢ Yokohama Shokin Ginko
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عالوه بر این، ارزش صادرات ایران بـه ژاپـن در    1.)1شماره جدول (عمده ایران قرار داشت 

از کـل  % 2/1بـود کـه تنهـا    ) پونـد انگلـیس   295.164حـدود  (ریال 12.396.925حدود 

عمـده از ایـران قـرار     هداد و در ردیف نهمین کشـور واردکننـد   یصادرات ایران را تشکیل م

 74259معـادل  (مـن   25003مجموع صادرات ایـران شـامل تریـاك بـه وزن     . گرفته بود

  )1926ـ  79دوره پهلوي، (.شد مقداري زیادي از آن مجدداً به چین صادر میبود که ) کیلوگرم

  

  .ش1305ـ  1357دوره پهلوي 

بـا   همـذاکر  نیـز ، ایـران اصـالحات قضـائی و    1926اشاه در آوریل متعاقب تاجگذاري رض

ایـن امـر، موانـع    . دکـر اختیارات فراسرزمینی آنهـا را آغـاز    يمنظور الغاه کشورهاي اروپائی ب

عـالوه بـر ایـن،    . موجود بر سر راه برقراري روابط سیاسی بین ایران و ژاپن را برطرف سـاخت 

همان سال، ژاپن دیپلمـات  . د را با ایران گسترش دهدژاپن عالقمند بود که روابط تجاري خو

پـس از مـذاکرات   . و دفتر نمایندگی سیاسی خود در ایران را برقـرار کـرد  نمود به ایران اعزام 

، نمایندگان دو کشور معاهده تجاري موقت کـه بنـد   1929مارس  30/ 1308دهم فروردین 

 ،ژاپـن  ،در مـاه اوت . بود را امضاء کردندمربوط به کشورهاي کامله الوداد نیز در آن ذکر شده 

آکیـو  . نمایندگی دیپلماتیک خود در تهران را افتتاح کرد که در نزدیکی کاخ مرمر قرار داشت

، ایـران  1930در ماه مـه  . دشاولین وزیرمختار ژاپنی بود که در تهران مشغول به کار 2کاساما

ـ   نمایندگی دیپلماتیک خود در توکیو را با اعزام آوانس عنـوان اولـین   ه خان مساعدالسـلطنه ب

  )7خارجه، صفحه وزارت امور(.االختیار افتتاح نمود تام مختارالعاده و وزیرنماینده فوق

هاي سالدر . تدریج رشد کردهمتعاقب برقراري روابط دیپلماتیک، روابط تجاري نیز ب

 96.620.000معـادل  (یـن   19.324.000، واردات ایران از ژاپن بـه رقـم   .م1939ـ   40

________________________________________________________
  .ها در بخش پایانی مقالۀ حاضر ضمیمه شده است جدول2

٢ Akio Kasama
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کـه  در حالی ،بود .م1924ـ25رسید که دوازده برابر بیش از مقدار مربوط به سال ) ریال

افزایش یافت کـه  )  ریال32.935.000معادل (ین  6.587.000صادرات ایران به ژاپن به 

از  پـس ژاپـن دومـین شـریک تجـاري ایـران      . بود .م1924ـ25بیش از دو برابر صادرات 

. را بـه خـود اختصـاص داد    .م1939ز کل تجـارت ایـران در سـال    ا% 5/10آلمان شد و 

از واردات ایران از ژاپـن را  % 90هاي نخی بود که  محصول صادراتی ژاپن پارچه ترین مهم

ژاپن بیشترین صادرات منسوجات نخـی بـه ایـران در مقایسـه بـا سـایر       . داد تشکیل می

و اختصاص داد و از انگلیس به خود  .م1939ـ40و  .م1938ـ39هاي سالکشورها را در 

محصول ایـران پنبـه بـود کـه      ترین مهماز سوي دیگر،  )Shimizu, 243(.شوروي پیشی گرفت

  )Nihon Iran Bunka Kiokai, 53-54(.شد از صادرات این کشور به ژاپن را شامل می% 90

. داشـت  الوه بر این، شرایط سیاسی در اروپا بیشترین تأثیر را بر روابط ایران و ژاپنع

هاي ضدکمونیستی آن رضاشاه روابط نزدیکی با آلمان نازي برقرار کرده بود و با سیاست

نامه ضدکمونیسم با آلمان یک موافقت .م1939ژاپن نیز در سال . کرد کشور همراهی می

تـري را  بنابراین، بسیار طبیعی بود که دو دولت با یکدیگر روابـط نزدیـک  . منعقد ساخت

، ایران پیشنهاد انعقاد قرارداد دیگري را با ژاپـن مطـرح   .م1938ر سال د. گیري کنندپی

، قرارداد دوستی ایران و ژاپن از سـوي  1939اکتبر  18کرد و پس از انجام مذاکرات، در 

  AO)3022678600مرکز اسناد تاریخی آسیا، (. نمایندگان دوکشور به امضاء رسید

 1941کـه آلمـان در ژوئـن    مـا زمـانی  ا ،غاز شده بود در آن دوره جنگ جهانی دوم آ

هـاي   در مـاه اوت، ارتـش  . شوروي را مورد تجاوز قرار داد، شرایط به شـدت تغییـر کـرد   

دند و رضاشاه از سلطنت نموانگلیس و شوروي به ایران حمله کرده و آن کشور را اشغال 

عقد ساخته من 1940جانبه با آلمان و ایتالیا را در سپتامبر  ژاپن که معاهده سه. خلع شد
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رسـماً   1941دسـامبر   7ها در پرل هـاربر در هـاوائی در   آمریکائی بود، با حمله به پایگاه

  . وارد جنگ شد

اي منعقـد  جانبـه  ، سه کشور ایران، شوروي و انگلـیس قـرارداد سـه   1942در ژانویه 

ایـران روابـط    .سـاخت ا به حمایت از جنگ علیـه فاشیسـم متعهـد مـی    آنها رند که کرد

قطـع کـرد و سـفارت ژاپـن در تهـران       1942آوریـل   13تیک خود با ژاپـن را در  دیپلما

 ،دنبال برگزاري کنفرانس تهران بـا حضـور اسـتالین، چرچیـل و روزولـت     ه ب. تعطیل شد

گونه چند هیچبه ژاپن اعالم جنگ کرد، هر1945اول مارس / 1323اسفند  9ایران در 

  . درگیري مستقیم بین دو کشور صورت نگرفت

امـا دو   ،ه روابط دیپلماتیک بین ایران و ژاپن وجود نداشتاگرچسال بعد،  8در طی 

در . تجارت ایران و ژاپن مجدداً از سر گرفتـه شـد   ،سال پس از خاتمه جنگ جهانی دوم

میلیـون   22بـه   .م1948میلیون ریال و در سال  12، حجم کل تجارت به .م1947سال 

واقعـه بـراي    ترین مهم)Inoue, 215(. ن ریال رسیدمیلیو 231به  .م1950ریال و در سال 

  1.دو کشور در این مقطع، نهضت ملی شدن نفت در ایران بود

امـا   ،، دولت مصـدق صـادرات نفـت ملـی را مـد نظـر قـرار داد       1951از آوریل  پس

ـ  زیـرا دولـت انگلـیس از صـدور نفـت ایـران        .دسـت آورد هموفقیت کمی در این زمینه ب

که عالقمنـد بـه واردات   Idemitsuنامه رکت نفتی کوچک ژاپنی بیک ش. دکرجلوگیري 

وارد  1952در نـوامبر   ،هـاي پـائین بـود   مستقیم نفت از کشورهاي تولیدکننده با قیمت

اي را در  نامـه  موافقـت 1953دو طرف در فوریه . مذاکره با شرکت ملی نفت ایران گردید

را بـه آبـادان   Nishshomaruفـتکش  نطور محرمانهه تهران امضاء کردند و شرکت مزبور ب

هـاي  نفـتکش مزبـور بـدون ورود بـه آب    . فرستاد که در ماه آوریل وارد بندر یـاد شـده گردیـد   

________________________________________________________
  بنگرید به گزارش کمپانی نفت ایران ـ انگلیس١
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 3.325کیلـولیتر نفـت خـام و     18.468همـراه بـا   1مستعمرات انگلیس و از طریق تنگه سـوندا 

 )El-well-Sutton, 259-287, Yomiuri: 385-299(.به ژاپـن بازگشـت  ) گازوئیل(کیلولیتر نفت گاز 

علیـه شـرکت ایـده    ـ انگلـیس  محض ورود نفتکش به یوکوهاما، شرکت نفـت ایـران    ه ب

 ،میتسو در دادگاه محلی توکیو شکایتی را مبنی بر سرقت نفت آن شرکت مطرح ساخت

شـرکت   ،.م1954تا پایان سـال   1953از ژوئن . اما دادگاه شکایت مزبور را وارد ندانست

کودتاي با سقوط دولت مصدق در . هزار کیلولیتر نفت از ایران وارد کرد 800ایده میتسو

و تشکیل کنسرسیوم نفتی با پیشنهاد ایاالت متحـده آمریکـا، از تـداوم واردات     .م1953سال 

از طرفـی،   )Yomiuri: 1987: 285-86(. مستقیم نفت ایران توسط شرکت ژاپنی جلوگیري شـد 

و کشـور ایــن فرصـت را پدیـد آورد کـه روابــط     بـراي د Nishshomaruموضـوع نفـتکش  

قـرارداد صـلح بـا    در سانفرانسیسکو  1951ایران در سپتامبر  .دیپلماتیک را از سر گیرند

  . فتیاامضاء کرد و وضعیت جنگ با ژاپن رسماً پایان ژاپن را 

خارجـه  امور  ایران و عبداهللا انتظام وزیرفرستاده ژاپن در 2، هیروسه1953در اکتبر 

ژاپـن دفتـر نماینـدگی    . ن موافقت کردند که روابط دیپلماتیک را مجدداً برقرار سازندایرا

بازگشائی کرد و دفتـر نماینـدگی ایـران در توکیـو در      1953خود در تهران را در نوامبر 

سال بعد، هر دو نماینـدگی بـه سـطح    . مجدداً فعالیت خود را از سرگرفت1954دسامبر 

خارجـه،  وزارت امـور (.ران در ژاپن، موسی نوري اسفندیاري بـود سفیرای. سفارت ارتقاء یافتند

  . ، موافقتنامه فرهنگی بین ایران و ژاپن منعقد گردید1957عالوه در آوریل ه ب )8صفحه 

در تداوم روابط دیپلماتیک دو کشـور نقـش مهمـی را     ایران و ژاپنخانواده سلطنتی 

بـه  ) .م1926ــ  89(امپراطور ژاپن، 3شوآ 1958مه / 1337در اردیبهشت . ایفاء کردند

________________________________________________________
Sunda١  

٢ Hirose  
٣ Showa
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شـاه ایـران   . شاه ایران جهت سفر به ژاپن دعـوت کـرد   ،از محمدرضا پهلوي یرسمطور 

اي از ژاپـن داشـت و بـا     هفتـه  دوهمراه با جمعی از وزرا و مقامات ارشد نظـامی دیـدار  

هـاي  وي همچنـین در مراسـم افتتاحیـه سـومین دوره بـازي     . دکـر امپراطور ژاپن دیدار 

و از تأسیسـات صـنعتی در  نمـود  سیائی و نمایشگاه هنرهاي ایرانی در توکیـو شـرکت   آ

ـ  هـاي   نامـه موافقـت  ایـن دیـدار،   ۀدر نتیجـ  و عمـل آورد ه حومه توکیو و اوساکا بازدید ب

نامه فرهنگی به اجرا گذاشته شد در نوامبر، موافقت. جدیدي بین دو کشور منعقد گردید

هاي اقتصادي و فناوري توسط نمایندگان دو اري در زمینهنامه همکو در دسامبر موافقت

ولیعهـد ژاپـن   1آکـی هیتـو  ،در پاسخ بـه دعـوت محمـد رضـا پهلـوي      .کشور امضاء شد

وي یـک هفتـه در   . دکـر از ایران بازدیـد   1960نوامبر / 1339در آبان ) امپراطور فعلی(

  .ایران اقامت داشت و در مجلس سنا سخنرانی کرد

هاي دولت این کشـور   دنبال کشمکشه صنعت نفت در ایران که ب پس از ملی شدن

در . طور قابل توجهی گسترش یافته با دولت انگلیس محقق شد، تجارت ژاپن و ایران ب

کـه  در حـالی  ،میلیـون ریـال رسـید    4/159واردات ایران از ژاپن بـه   .م1952ـ  53سال 

  ) 2جدول شماره (.دمیلیون ریال بالغ شده بو 7/491صادرات به ژاپن به رقم 

ژاپن چهارمین کشور عمده واردکننده از ایران و یازدهمین کشـور   ،.م1956در سال 

از صـادرات  % 1در طرف مقابل، ایران هر چنـد تنهـا   . از نظر میزان صادرات به ایران بود

شریک تجاري ژاپن در  ترین مهماما  ،را به خود اختصاص داده بود .م1957ژاپن در سال 

المللی ایران و ژاپـن تأسـیس   بانک بین ،.م1959در سال . اورمیانه محسوب می شدخمنطقه 

ایـن بانـک   . توسط ژاپـن تـأمین شـد   % 35توسط ایران و % 65گردید و سرمایه آن به میزان 

  )29بانک توکیو، (. داشت م1970گذاري ژاپن در ایران طی دهه  نقش مهمی در سرمایه

________________________________________________________
١ Akihito
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بود کـه بـه    دلیلش آنبا ژاپن رضایت نداشت و  دولت ایران از وضعیت روابط تجاري

استثناء نفت، توازن تجاري به نفع ایران نبود و این در شرایطی بود کـه کسـري تجـاري    

را محدود از ژاپن خود ایران واردات  .م1959در سال . میلیون دالر رسیده بود 8ایران به 

ــ 1965و  .م1960هـاي  لسـا د که در نتیجه ژاپن قراردادهاي تجاري با ایران را در کر

براساس این قراردادها، ژاپن ملزم بـه واردات محصـوالت ایرانـی     .منعقد ساخت .م1960

مفـاد بـراي   ایـن  اما عملی ساختن  ،براساس میزان تصریح شده در توافقات یاد شده بود

 .م1968در سال . نامه را متوقف ساختژاپن مشکل بود و در نتیجه ایران اجراي موافقت

تري را منعقد ساختند که طـی آن ایـران رفتـاري     نامه تجاري جامعن و ژاپن موافقتایرا

ةهمچون یک کشور کا الوداد را با ژاپن مد نظر قرار داده بود و در مقابل ژاپن موظف به مل

میلیون دالر در طـول هـر سـال     12واردات کاالهاي ایرانی بدون محاسبه نفت به ارزش 

هاي سالحجم روابط تجاري ایران و ژاپن در فاصله  ،مزبور نامه موافقتدر سایه . ده بودش

و % 77واردات ایـران بـه میـزان     .به نحو قابل توجهی افزایش یافـت  .م1968و  .م1967

  )25، 1969سازمان تجارت خارجی ژاپن، (. داد رشد نشان می% 20صادرات ایران به میزان 

واردکننده محصوالت ایـران شـامل نفـت     ترینژاپن به بزرگ ،.م1966ـ   67در سال 

در رابطـه  . ه بودیافتاز مجموع صادرات ایران به ژاپن اختصاص % 21تبدیل شده بود که 

ایـران   و با صادارت به ایران، ژاپن چهارمین کشور پس از آلمان، آمریکـا و انگلـیس بـود   

علـت  ) 3جـدول شـماره   . (شـد  شریک تجاري ژاپن در خاورمیانه محسوب می ترین مهم

بـود کـه    .م1960الذکر، رشد سریع اقتصـاد ژاپـن طـی دهـه     رشد مبادالت تجاري فوق

عالوه بـر ایـن،   . دکرهمراه داشت و عمدتاً از ایران وارد میه افزایش تقاضا براي نفت را ب

نحو چشمگیري توسعه یافت و این کشور صـادرات  ه صنایع سنگین ژاپن در این دوران ب

بـا تغییـر    .م1970این روند طی دهـه . دکرفوالد به ایران را آغاز  آالت، اتومبیل وماشین
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چند حجم تجارت براساس ارزش دالر بیش از ده برابر افزایش یافتـه  هر ،اي مواجه نشد عمده

از آمریکا و آلمـان   پسژاپن سومین واردکننده عمده محصوالت ایران  ،.م1975ـ   76در . بود

  )4جدول شماره (.شد محسوب می ترین واردکننده نفت ایرانو بزرگ

روند جدیدي در روابـط دو کشـور شـکل گرفـت کـه علـت آن        میالدي 1970دهه 

ـ  ،.م1973پس از بحران نفتی در سال  .گذاري ژاپن در ایران بودافزایش سرمایه ه ایران ب

روابـط   .ترین کشورها براي سرمایه گـذاري مـورد توجـه قـرار گرفـت      عنوان یکی از امن

تـا   1973ــ 74از . آمریکا همچنین باعث جلب سرمایه گذاران ژاپنـی گردیـد  ان و نزدیک ایر

از مجموع % 8/49میلیارد ریال رسید که  2/6گذاري ژاپن در ایران به رقم ، سرمایه1975ـ76

گـذار در   تـرین کشـور سـرمایه   ژاپـن بـزرگ  . داد گذاري خارجی در ایران را تشکیل میسرمایه

  . کردند افتتاحایران در خود را شرکت ژاپنی دفاتر نمایندگی ایران بود و بیش از یکصد 

، شرکت پتروشـیمی ایـران و ژاپـن بـود کـه بـا       آنهاترین مهمها در میان این شرکت

ط ابـ ارت1971امتیاز واگذار شده به ژاپن جهت استفاده از منابع نفت لرسـتان در ژوئیـه   

استخراج نفت توسـط آن کشـور    که نیازمند بودهاي نفتی جدیدي  ژاپن به حوزه. داشت

زیرا در آن مقطع قیمت نفت مستمراً در حال افزایش بود و ژاپن خواسـتار   ،صورت گیرد

ـ   . برخورداري از عرضه باثبات نفت بود ایـن شـرط   ه ایران با واگذاري این امتیـاز نفتـی ب

ر د. نـد کاحداث ) بندر امام(که ژاپن یک مجتمع پتروشیمی در بندر شاپور ت کردموافق

گـذاري مشـترك بـا     به صورت سـرمایه  »شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن«، 1973آوریل 

از دو کشور بـین شـرکت ملـی پتروشـیمی ایـران و       یکسرمایه از سوي هر % 50تأمین 

در مرحلـه  . ی تأسـیس شـد  یهاي ژاپنی با رهبري شرکت میتسـو کنسرسیومی از شرکت

ع مـ تعملیـات سـاخت مج   و الر رسـید میلیون د 600رکت به رقم آن شمنابع مالی  ،اول

  . آغاز گردید 1976مزبور در سپتامبر 
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اي را  نیروي کار ژاپنی، ایرانـی و کـره   3000شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن بیش از 

دولت ژاپن به منظور انجام امورکارکنان و بازرگانان ژاپنی  1977در ژانویه . استخدام کرد

در ارتبـاط بـا پـروژه شـرکت      و دکـر ا افتتـاح  کنسولگري خـود در خرمشـهر ر   ،در ایران

میلیارد  8/28اعتباري به میزان 1976در ماه مارس پتروشیمی ایران و ژاپن، دولت ژاپن 

هاي فزونی یافته احداث مجتمع در اختیار ایران  منظور تأمین هزینهه ین در ماه مارس ب

  )1977:158، 1ج خارجه ژاپن، وزارت امور(.قرارداد

هاي مشترك شامل احداث دوکارخانه توسط شـرکت توشـیبا در    گذاريایهر سرمدیگ

. رشت و یک کارخانه تولید الستیک اتومبیل توسـط شـرکت بریجسـتون در شـیراز بـود     

هاي برقی را به انحصـار خـود درآورد و شـرکت     بازار پنکه ،شرکت صنعتی پارس توشیبا

بـازار را از آن خـود   % 50لورسنت، هاي برق و ف المپ پارس توشیبا نیز در رابطه با المپ

هـاي   روژه خشکاندن و بهره بـرداري از زمـین  پ،اي سانیو شرکت مشاورهعالوه بر آن، . ساخت

  .ریزي کردبرنامه .م1970سال از  پسهاي سالدریاچه هامون در استان سیستان را طی 

طبیعـی بـود   بسیار  ،در نتیجه .ایران و ژاپن از روابط اقتصادي خوبی برخوردار بودند

او با جعفر شریف . ندکاز ایران دیدار  .م1978وزیر ژاپن در سال که تاکئو فوکودا نخست

در . د و از سوي محمدرضاشاه به حضور پذیرفته شـد کروزیر ایران، مالقات امامی نخست

طـور  ه وزیر موافقت کردند که ژاپن به واردات کاالهاي ایرانی ببیانیه مشترك، دو نخست

خارجه ژاپـن،  وزارت امور(. ندکامه داده و در زمینه علوم و فناوري با ایران همکاري معمول اد

شروع شده بود و سفر ) پهلوي(جنبش ضد رژیم شاه  اما در آن زمان، )379ــ 2،1979:98ج 

  . زیادي نیافتاهمیت  ،دلیل انقالب در ایرانه وزیر ژاپن بنخست
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  .م1979ـ  2006دوران پس از انقالب 

ثبـاتی  بـی . دولت ژاپن رژیم جدید ایـران را بـه رسـمیت شـناخت     ،1979ر فوریه د

وزیـر  اما مهدي بازرگان نخست ،هاي ژاپنی در ایران گردیدسیاسی باعث آزردگی شرکت

دولت موقت اعالم کرد که دولت جدید مایل است روابط خوب با ژاپـن را ادامـه دهـد و    

. ه شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن تداوم یابـد هاي مشترك از جمل امیدوار است که پروژه

دولـت ژاپـن    .عالوه بر این، صادرات نفت ایران به ژاپن در مـاه مـارس از سـرگرفته شـد    

امـا   ،ملی حمایت کنـد  اي عنوان پروژهه پروژه پتروشیمی ایران و ژاپن ب ازتصمیم گرفت 

هـا کـه   ران گروگـان بحبه دنبال آن، و  1979نوامبر  طیاشغال سفارت آمریکا در تهران 

هاي فزاینده بین آمریکا و ایران گردید، ژاپن را ناچار سـاخت تـا اقـداماتی     منجر به تنش

صـادرات   1980از آوریل  پس .جهت نشان دادن عدم رضایت خود از اوضاع صورت دهد

عدم نیاز بـه اخـذ ویـزا از     نامه موافقتنفت ایران به ژاپن متوقف شد و در ماه ژوئن ژاپن 

هاي آمریکائی در روابط دو کشور پس از آزادي گروگان. کرداعتبار تباع ایران را بیسوي ا

با وجود این، آغاز جنگ ایران و عـراق در سـپتامبر   . حال عادي بازگشته ب 1981ژانویه 

جام نهاي ژاپنی انتظـار داشـتند کـه سـرا    شرکت. ، باعث نگرانی دولت ژاپن گردید1980

ـ   ،ب آرام گـردد از انقـال  پسشرایط در ایران  از . اوضـاع بـدتر شـد    ،شـروع جنـگ   اامـا ب

نسـبت بـه جنـگ     ؛که ژاپن با هر دو کشور ایران و عراق روابط اقتصـادي داشـت  ییآنجا

جنـگ   ،د و در کنار آن تالش کرد تا در اسرع وقت ممکنکراتخاذ را اي  طرفانهموضع بی

ارجه وقـت ژاپـن، موضـع    خوزیر1یوشیو ساکورائوچی ،1982در ماه مه . را متوقف سازد

ها  آن کشور در قبال جنگ را منتشر ساخت و از ایران و عراق دعوت کرد که به درگیري

طور جداگانـه  ه ژاپن ب ،.م1985در سال  .نندکخاتمه داده و مذاکرات براي آشتی را آغاز 

________________________________________________________
١ Yoshio Sakuraochi
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هاشمی رفسنجانی رئیس پارلمـان ایـران را بـه    اکبر خارجه عراق و علیطارق عزیز وزیر

ه د که موفقیتی بزاسد تا دو کشور را به پایان جنگ متقاعد نموپن دعوت کرد و تالش ژا

گذاري ژاپن درایـران و پـروژه مشـترك     جنگ صدمات شدیدي به سرمایه. دنبال نداشت

نوبـت   20طور مثال کارخانه پتروشیمی ایران و ژاپن بـیش از  ه ب. ایران و ژاپن وارد آورد

هـاي  شـرکت  1989سـرانجام در اکتبـر   . یمه تمام رها شـد در نتیجه نبمباران گردید و

130مبلـغ   ،عنوان تسویه حسابه طور کامل از پروژه یادشده کنار کشیدند و به ژاپنی ب

بنابراین و علیـرغم انقـالب و   . میلیارد ین به شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن پرداخت کردند

. ي خوب براي ایران عمـل کـرد  عنوان شریک تجاره حتی در دوران جنگ، ژاپن همچنان ب

ارزش صادرات ژاپن به ایران بعـد از آلمـان در ردیـف دوم و ارزش     ،.م1983ـ   84در سال 

  )5جدول شماره (.واردات ژاپن از ایران در ردیف اول بین تمام کشورها قرار داشت

صادرات ژاپن به ایران براي چنـد   ،.م1988پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 

دومـین کشـور    بـه عنـوان  .م1995به سطح قبل از انقالب بازگشت و ژاپن تا سال  سال

 بـه عنـوان  از آن زمان ژاپن موقعیت خـود را  . شدعمده صادرکننده به ایران شناخته می

 2003هر چند صرفاً پـس از سـال    ،ن واردات از ایران حفظ کردمیزا اولین کشور از نظر

  ) 6جدول شماره (.انقالب رسیدپیش از  سطححجم روابط فیمابین به 

عمده از منسوجات ایرانـی و   یمحصول به عنوانهاي ایران در جهت صدور فرش  تالش

از سوي دیگر، ارزش کاالهـاي نسـاجی    .شود چون پسته به وضوح دیده میاقالم غذائی هم

  .استژاپن، که زمانی از اقالم عمده واردات ایران بود، بیانگر کاهش شدید صادرات آن 

دلیل روانه شدن کارگران ایرانی به ژاپن و اقامت غیرقانونی ه ب .م1990در اوائل دهه 

تعداد مهاجران ایرانی که بـا  . آمد اي در روابط دو کشور پدید در این کشور، مشکل عمده

 .م1990در سـال   ؛کردند عدم نیاز به اخذ روادید به ژاپن سفر می نامه موافقتاستفاده از 



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 188

هزار نفر بالغ گردید که اغلب آنـان بـدون    48به  .م1991ر نفر و در سال هزا 32به رقم 

عالوه، اقامت آنان از زمان مجـاز سـه مـاه تجـاوز     ه ب. پرداختند اخذ مجوز الزم به کار می

نفر از مسافران ایرانی را به هنگام ورود در فرودگـاه   7135مهاجرت ژاپن تعداد اداره . کرد می

شد با قصد اشتغال غیرقـانونی بـه ژاپـن     که احتمال داده میـ ) ناریتا(المللی جدید توکیوبین

 نامـه  موافقت، ژاپن و ایران اجراي 1992سرانجام، در آوریل . به ایران بازگرداند ـ  اند سفر کرده

  . لغو روادید را متوقف ساختند و متعاقب آن تعداد مهاجرین ایرانی کاهش یافت

در سـال  . نسـبتاً مطلـوب بـود    .م1990هـاي  سـال روابط سیاسی بین دو کشـور در  

بـه ایـران    4میلیارد ین جهت احـداث سـد کـارون     38ژاپن اعتباري به مبلغ  ،.م1993

برقـرار شـد و    .م1996امـا قـانون دامـاتو کـه از سـوي آمریکـا در سـال         ،اختصاص داد

نع هاي خارجی طرف همکاري با ایران و لیبی تحمیل کرد، ما هائی را براي شرکت تحریم

رویکرد ژاپن در قبال ایـران همچنـین از   . تر ژاپن با ایران گردیداز برقراري روابط نزدیک

 .م1997ان متأثر شد که ناشی از حکم دادگاه عالی برلین در سـال  آلمتنش بین ایران و 

رد مخالف نظام ایران در رستوران میکونـوس در بـرلین   در رابطه با حادثه قتل رهبران کُ

رتبه ایـران نیـز در   مقامات عالی ،طبق حکم دادگاه مزبور. بود 1992امبر سپت 17در روز 

رئـیس جمهـور شـرایط را     به عنواناما انتخاب محمد خاتمی . این حادثه دخالت داشتند

 5/7دولت ژاپن تصمیم گرفت کـه اعتبـار مجـددي بـه ارزش      1999در سال . تغییر داد

، محمـد  2000در اکتبـر  . اختصاص دهـد به ایران  4میلیارد ین براي احداث سد کارون 

در مجلـس نماینـدگان    ،خاتمی دیداري از ژاپـن داشـت و ضـمن مالقـات بـا امپراطـور      

در بیانیـه  . پرداخـت دیـدار و مـذاکره   بـه  وزیـر  د و با یوشیرو موري نخسـت کرسخنرانی 

ل مشترك، ایران پیشنهاد استخراج نفت در حوزه آزادگان را به ژاپن ارائه کرد و در مقابـ 

سال را قبالً  3میلیارد دالر بابت بهاي واردات نفت در طول  30ژاپن متعهد شد که مبلغ 
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سه شرکت ژاپنی و شرکت ملی نفت ایـران قـراردادي را    .م2004در سال . ندکپرداخت 

به منظور توسعه مشترك حوزه نفتی آزادگان منعقد ساختند کـه سـهم طـرف ژاپنـی از     

  .تصریح شده بود% 75کل قرارداد 

بـا تغییـرات جزئـی همـراه      .م1980هاي سالساختار تجارت ایران و ژاپن نسبت به 

در حال حاضر میزان کل صادرات ایران به ژاپن بیش از دو برابر مقـدار آن در  . بوده است

.میالدي است 90دهه 
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  1جدول شماره 

  .م1924ـ  25اقالم واردات ایران از ژاپن در 

  

  تبهر  )ریال(ارزش   )من(مقدار   

الیاف نخی

)کبریت ( چوب 

شیشه

ظروف چینی

مواد روغنی

140578

26201

63329

83906

6

سوم4086115

سوم245095

دوم750411

دوم101395

هفتم50
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  2جدول شماره 

  .م1954واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 

  

هزار (ارزش   واردات

  )دالر

هزار (ش ارز  صادرات  درصد

  )دالر

  درصد

منسوجات 

  نخی

  1/50  10761  نفت  7/37  8836

منسوجات 

  پشمی

  45  9685  پنبه  1/8  1905

  4/1  310  نمک  3/5  1249  پارچه

  5/3  743  سایر  1/5  1197  ظروف چینی

پارچه 

  ابریشمی

1021  4/4      

ماشین آالت 

  خیاطی

869  7/3  

    6/3  842  الیاف پشمی

    32  7497  سایر

  100  21499  جمع  100  23416  جمع

  

  194نیهون کیزاي صفحه : مأخذ
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  3جدول شماره 

  .م1968واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 

  

درصد ارزش        

)هزار دالر(

صادرات درصد ارزش        

)هزار دالر(

واردات

5/95 603890 نفت 8/30 42057 مصنوعات 

فوالدي

8/2 18086 فرآورده نفتی 6/28 39066 ماشین آالت

4/0 2808 مواد غذائی 8/17 24292 محصوالت 

نساجی

3/1 7661 سایر

5/7 10193 مصنوعات 

فلزي

6/4 6354 الستیک 

ماشین

7/10 14727 سایر

100 632445 جمع 100 136689   جمع

  

  26ـ27، صفحات 1969سازمان تجارت خارجی ژاپن، : مأخذ
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  4شماره  جدول

  .م1976واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 

  

درصد ارزش        

)هزار دالر(

صادرات درصد ارزش        

)هزار دالر(

واردات

2/94 4190051 نفت 1/34 582642 ماشین آالت

6/2 114342 فرآورده نفتی 4/32 553040 مصنوعات 

فلزي

1/2 95210 میعانات گازي 5/13 230181 محصوالت 

نساجی

2/0 9184 مواد غذائی 6 102379 کاالي فلزي

9/0 39290 سایر 5/4 75944 الستیک 

ماشین

         

5/9

162374 سایر

100 4448077 جمع 100 1706560   جمع

  

  34، صفحه 1977سازمان تجارت خارجی ژاپن، : مأخذ
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  5جدول شماره 

  .م1984یران در رابطه با ژاپن در سال واردات و صادرات ا

  

درصد ارزش        

)هزار دالر(

صادرات درصد ارزش        

)هزار دالر(

واردات

2/98 2815986 نفت 5/58 990245 ماشین آالت

1/1 32592 فرآورده نفتی 1/14 239019 اقالم نساجی

4/0 11766 مواد فلزي 4/11 192778 مصنوعات 

فوالدي

1/0

2/0

3079

5426

محصوالت 

  غذائی

  سایر

1/4

2/2

7/9

69853  

36744  

163484

فرآورده 

  شیمیائی

  کاالي فلزي

سایر

            

100 2868849 جمع 100 1692123 جمع

              
  

  16، صفحه 1986مرکز خدمات اطالعات اقتصادي جهانی، : مأخذ
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  6جدول شماره 

  .م1994ران در رابطه با ژاپن در سال واردات و صادرات ای

  

درصد ارزش        

)هزار دالر(

صادرات درصد ارزش        

)هزار دالر(

واردات

6/95 2636200 نفت 3/68 622200 ماشین آالت

5/1 40500 اقالم نساجی 4/0 3900 اقالم نساجی

3/1 36700 مواد غذائی 9/12 117300 مصنوعات 

فوالدي

7/0 19000 وعات مصن

فلزي

1/9 83300 فرآورده 

شیمیائی

9/0 25900 سایر 3/9 84200 سایر

100 2758300 جمع 100 910900   جمع

  

  20، صفحه1998مرکز خدمات اطالعات اقتصادي جهانی، : مأخذ
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  7جدول شماره 

  2004واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 

  

درصد زار ه(ارزش 

)دالر

صادرات درصد هزار (ارزش 

)دالر

واردات

4/96 7964700 نفت 2/57 639300 ماشین آالت

5/2 200600 میعانات 

گازي

26 289900 مصنوعات 

فوالدي

3/0 25500 کاالي 

نساجی

4/4 49500 فرآورده 

شیمیائی

1/0 10500 مواد غذائی 9/3 43900 اقالم نساجی

7/0 58700 سایر 5/8 94500 سایر

100 8260000 جمع 100 1117100   جمع

  

  36مرکز خدمات اطالعات اقتصادي جهانی، صفحه : مأخذ
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ژاپن ـ روابط سیاسی و تجاری با ایران*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نویسنده: پروفسور نوبواکی کندو**

مترجم: مجید مطلبی شبستری***

چکیده

هر چند مشخص نيست كه در چه زماني ايران تماسهاي ديپلماتيك با ژاپن را آغاز كرده است، اما به نظر ميرسد سال 1873م. و زماني كه ناصرالدين شاه قاجار در سفر اول خود به اروپا با یک مقام ژاپنی ديدار نمود، را بتوان آغاز تماسهاي ديپلماتيك دو كشور دانست. معهذا هيچگونه اطلاعات آماري پيرامون روابط تجاري بين دو كشور تا قبل از سالهاي 1920م. وجود ندارد.


ايران اولين هیئت خود را در سال 1922م. به ژاپن اعزام نمود و متقابلا ژاپن در سال 1923م. و به منظور بررسي وضعيت سياسي و اقتصادي ايران، هيئتي را به اين كشور روانه ساخت. در ماه اوت 1929، ژاپن نمايندگي ديپلماتيك خود در تهران را برقرار ساخت و در ماه مه 1930، ايران نمايندگي ديپلماتيك خود در توكيو را افتتاح نمود.

 با شروع جنگ جهانی دوم، ايران روابط ديپلماتيك با ژاپن را در 13 آوريل 1942 قطع كرد و سفارت ژاپن در تهران تعطيل شد. طي 8 سال بعد، هيچگونه روابط ديپلماتيك بين ايران و ژاپن وجود نداشت، اما دو سال پس از خاتمه جنگ، تجارت ايران و ژاپن از سر گرفته شد. 

در فوريه 1979، دولت ژاپن رژيم جديد ايران را به رسميت شناخت. آغاز جنگ ايران و عراق در سپتامبر 1980، باعث نگراني دولت ژاپن گرديد. از آنجائیکه ژاپن با هر دو کشور ایران و عراق روابط اقتصادی داشت، لذا نسبت به جنگ موضع بيطرفانهاي اتخاذ نمود.

واژگان کلیدی: ایران، ژاپن، روابط سیاسی، روابط تجاری.

روابط ديپلماتيك و تجاري با ايران 

دوره قاجار (1925ـ1796م.) هر چند مشخص نيست كه در چه زماني ايران تماسهاي ديپلماتيك با ژاپن را آغاز كرده است، اما به نظر ميرسد سال 1873م.، زماني كه ناصرالدين شاه قاجار در سفر اول خود به اروپا با نائونوبو سامه شیما
 سفير ژاپن در فرانسه ديدار کرد، نقطه شروع روابط بين دو كشور باشد. ناصرالدين شاه به جزئيات زيادي از اين ملاقات در خاطرات خود اشاره نكرده است. (ناصرالدين شاه، 1337: 215) 

هفت سال بعد، ناصرالدين شاه يك هيئت ژاپني را در تهران به حضور پذيرفت. ماساهارو یوشیدا
 سرپرست هیئت در خاطرات خود توضيح ميدهد كه: تاکه آکی انوموته
 سفير ژاپن در روسیه به هنگام مراجعت ناصرالدین شاه از سفر دوم به اروپا در سنت پترزبورگ این فرصت را پیدا کرد که با پادشاه ایران ملاقات کند. در این ديدار، ناصرالدين شاه به تجارت با ژاپن علاقه نشان میدهد و پيرامون تنظيم يك معاهده تجاری مذاكره ميكند. (یوشیدا، 1994: 30) اما زمان اين موضوع صحيح نيست، زيرا در واقع مراجعت شاه از اروپا از مسير سنت پترزبورگ صورت نگرفت. لذا ديدار مزبور بايد در ماه مه سال 1878 و به هنگام سفر شاه به اروپا صورت گرفته باشد. شاه با وجود آنكه در سفرنامه خود به ديدار با يك دانشجوي ژاپني در مدرسهای نظامي در فرانسه و دریافت اطلاعاتي پیرامون ژاپن اشاره کرده است، اما هيچگونه اشارهاي به ديدار با سفیر ژاپن نكرده است. (ناصرالدين شاه، 1379: 181)

طبق نظر یوشیدا، متعاقب اين ديدار، گفتگوها بين دو كشور در روسيه ادامه يافت. علاوه بر اين، كاردار ايران در روسيه پیشنویس يك معاهده تجاري را آماده کرد و به كنسول سفارت ژاپن ارائه داد. از سوی دیگر، سفیر ژاپن در روسیه پس از بازگشت به کشور خود، براي اعزام هیئتی به ايران برنامهريزي كرد. اين هیئت از 7 نفر تشكيل شده بود: ماساهارو یوشیدا
 ديپلمات و سرپرست هیئت، نابویوشی فوروکاوا
 افسر(سروان) ارتش ژاپن، دو نفر از كارمندان شركت Okura Trading (Okura Gumi Shokai) و سه نفر بازرگان. اين هیئت در ماه ژوئيه سال 1880 همراه با نمونههائي از كالاهاي ژاپني شامل مقداري چاي وارد بوشهر شد. اعضای هیئت در ماه سپتامبر وارد تهران شدند و بيش از سه ماه در اين شهر اقامت گزیدند. ناصرالدين شاه هیئت مزبور را در كاخ شمسالعماره به حضور پذیرفت و سؤالهایي پيرامون سيستم سياسي، ارتش، راه آهن در ژاپن و.... مطرح کرد و چند روز بعد يك ديدار غير رسمي با آنان صورت داد. (روزنامه ايران، 29 شوال 1292، ش. 432؛ اعتمادالسلطنه، ج 3: 2009،191-Yoshida, 1994: 181) 

اعضاء هیئت به منظور معرفي محصولات ژاپن، نمايشگاهی از كالاهاي خود در تهران و بوشهر برگزار كردند، اما نتوانستند نظر ايرانيان را جلب کنند. از آنجائيكه ژاپن انتظار داشت بهعنوان يك كشور كاملةالوداد از سوي ايران مدنظر قرار گيرد و عین حقوق فراسرزميني
 كه دولتهاي اروپائي برخوردار بودند، شامل ژاپن نيز بشود. اما با اين امر موافقت نشد و لذا گفتگو پيرامون معاهده تجاري هرگز صورت نگرفت. هرچند اين هیئت توانست اطلاعات جديدي در مورد شاه ايران از طريق سفرنامههاي یوشیدا و فوروکاوا به ژاپنيها ارائه دهد، اما سفر، برنامهريزي خوبي نداشت و با موفقيت خاصي همراه نبود. (31 -230 Nakaoka:؛ 83 - 4 Okazaki:) 

بعد از این دو نفر، سه گردشگر ژاپني به نامهاي فوکوشیما
، ایناگا
 و اینوه
  از ايران بازديد كردند. فوکوشیما يك سرتيپ اطلاعاتي در ارتش ژاپن و علاقمند به مسائل سياسي و نظامي بود. وي سفر خود به ايران (بوشهر) را در ماه مه سال 1896 آغاز كرد و در ماه ژوئيه و کمی پس از حادثه ترور ناصرالدين شاه به تهران رسيد. فقدان نظم و انضباط در میان سربازان ايراني و دریافت رشوه از سوی افسران ایرانی توجه نامبرده را جلب کرد. وی امكان شرفيابي به حضور مظفرالدين شاه در كاخ صاحبقرانيه را پيدا كرد. (Fukushima: 75 - 78) ایناگا كارمندي بود كه در فرمانداري کل تايوان كه تحت حاكميت ژاپن قرار داشت، خدمت ميكرد. او مأموریت یافت تا امکان توليد ترياك در ايران و تركيه را مورد بررسی قرار دهد. مسافرت او در ماه ژوئيه 1899 از بوشهر آغاز گرديد و در ماه سپتامبر وارد تهران شد. مظفرالدين شاه وي را در كاخ تابستاني به حضور پذيرفت و خاطر نشان کرد كه انتظار دارد روابط تجاري خوبي بين ايران و ژاپن شكل گيرد. وی همچنين با ميرزاعلي اصغرخان امينالسلطان ملاقات کرد. (Ienaga: 101 - 4) اینوه، دانشجوي دانشگاه وين بود و در ایام تعطيلات تابستاني خود به قفقاز، ايران و آسياي ميانه سفر كرد. او در سپتامبر 1902 وارد تهران شد. هر چند سفرش جنبه شخصي داشت، اما با ميرزا نصرالله نائيني مشيرالدوله وزير امورخارجه ملاقات كرد و در ميهماني منزل وي حضور يافت. (Inoue: 280 - 81 , 274 - 75) 


هيچگونه اطلاعات آماري پيرامون روابط تجاري بين دو كشور تا قبل از سالهای 1920م. وجود ندارد. فوکوشیما از مشاهده كالاهاي ژاپني در فروشگاهی در تهران خوشحال شد و مالك فروشگاه به وی گفت كه در سال 1895م. به ژاپن سفر كرده و شخصاً این كالاها را وارد كرده است. فوکوشیما وي را با نام صراف باشي ذكر كرده است، اما آن چنانکه سوگیتا
 یادآور شده است: شخص مزبور بايد صحاف باشي باشد كه سفرنامهاي در مورد مسافرتهاي خود به اقصي نقاط عالم نوشته است. براساس سفرنامه وي، ابراهيم صحاف باشي تهراني در اواسط اگوست 1897 از يوكوهاما بازديد نمود و حدود 50 روز در ژاپن اقامت گزيد. اين اولين گزارش از سفر به ژاپن توسط يك ايراني است، اما شرح سفر او به ژاپن بسیار کوتاه و اطلاعات اندکی در مورد اقدامات وی در ژاپن در دست است. (صحاف باشي، 1385: 91 ـ 85) نخستين چهره سياسي ايراني كه به ژاپن سفر كرد، ميرزا علي اصغرخان امين السلطان بود. وی پس از آنکه برای دومین بار از هیئت دولت کنار گذاشته شد، سفر به دور دنيا را شروع كرد. پيش از تشرف به مكه، در سال 1903م. از طريق روسيه و چين به ژاپن سفر كرد و مدت 28 روز در اين كشور اقامت گزید. در توكيو، از سوي امپراطور ميجي به حضور پذيرفته شد و ملاقاتي نيز با تارو کاتسورا
 نخستوزير وقت و همچنين هیروبومی ایتو
  نخستوزير پيشين كه سياستمدار قدرتمندي بود، به عمل آورد. او از مراكز توريستي متعدد در كيوتو، نيكو و همچنين تأسيسات نظامي و مدارس جديد بازديد کرد و تحت تأثير پيشرفتهاي ژاپن قرار گرفت. همسفر وي، مهدیقلی مخبرالسلطنه هدايت گزارش مفصلی از شرایط و اوضاع ژاپن در سفرنامه خود آورده است (هدايت، 226 ـ 148).


در روزنامههاي ايراني از جمله روزنامه اختر، ژاپن بهتدريج به عنوان نمونهاي از يك كشور پيشرفته مورد توجه قرار گرفت. بهخصوص پيروزي ژاپن در جنگ با روس در سال 1905م. موجب ايجاد علاقمندي ایرانیان به ژاپن گرديد. اشعار حماسی حسینعلی تاجر در مورد جنگ تحت عنوان میکادونامه
 ـ مشابه سبك شاهنامه ـ بيانگر ميزان تأثيری است كه پيروزي ژاپن در آن جنگ بر ايرانيان داشته است. عليرغم ایجاد اين علاقمندي و ملاقاتهای متعدد ديپلماتهاي ایران و ژاپن در اروپا، روابط ديپلماتيك رسمي بين دو كشور تا سال 1929م. برقرار نشد. حدود سال 1905م. يك ديپلمات ايراني پیشنویس متن معاهدهاي را به میتسوهاشی
 كاردار ژاپن در هلند ارائه كرد، اما مذاكرات موفقیتآمیز نبود. در سال 1922م. اوچیائی
 سفیر ژاپن در رم به طور رسمي با اسحقخان كاردار ايران مذاكره كرد و تقريباً به توافقي در مورد مفاد پيشنويس معاهده دست يافتند، اما در نهايت ايران از امضاء آن خودداري كرد. (Nuita, 1924: 6 - 7) 

متعاقب چندين دور مذاكرات ناموفق، ايران اولين هیئت خود را در سال 1922م. به ژاپن اعزام داشت، اما جزئيات اين مأموريت تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. (Nihon Iran Bunkakyokai, 1940: 12). از سوي ديگر ژاپن در سال 1923م. و به منظور بررسي وضعيت سياسي و اقتصادي ايران، هیئتي را به اين كشور اعزام داشت. سرپرست هیئت، ایشیرو نویتا
 كه ديپلمات بود، براي حدود سه ماه در تهران اقامت گزيد و گزارشات متعددي درخصوص مسافرت خود تهيه كرد. او متوجه شد كه ايران همچون ژاپن پيشرفته نيست. مسافرت اعضای اين هیئت عليرغم در اختيار داشتن اتومبيل، همچون سفر یوشیدا بسیار پرکار و سخت بود. اوضاع حاکم از زمان ديدار یوشیدا تغيير كرده بود. اولاً، یوشیدا در خاطرات خود، علاقمندي زيادي به حوزههاي نفتي و پالايشگاه نفت در آبادان نشان میدهد كه در سالهای بعد مسئله نفت به عامل عمدهای در روابط دو كشور تبدیل میگردد. ثانیاً، نویتا
 در مورد سيستم سياسي ايران سخن میگوید و توجه خاصي به رضاخان سردار سپه ـ در دوران بعد رضاشاه ـ كه اصلاحات نظامي عمدهاي را آغاز كرد، معطوف ميدارد. ثالثاً، وي با تعداد زيادي از افراد طرفدار ژاپن در تهران ديدار و گفتگو میکند. وی از خانه يك ايراني بازديد كرد كه ديوارهاي داخلي آن مملو از تابلوها و تصاوير جنگ روس و ژاپن از جمله عكسي از امپراطور ژاپن و فرماندهان اين كشور بود. (Nuita, 30-34) بخشي از علایق مردم ايران نسبت به ژاپنيها در اين دوره شكل گرفت و اين دوره آغاز علاقمندي مردم ايران به ژاپنيها محسوب ميشود. 

طبق نظر نویتا، حتي در آن دوره كه با اعلام الغای قرارداد نابرابر شوروي با ايران همزمان بود، دولت ژاپن از انعقاد قرارداد با ايران بدون برخورداري از امتیاز قلمرو کنسولی
 خودداري کرد، زيرا دولت نگران نحوه برخورد با ژاپنيها مطابق قوانين قضائي ايران بود. اين نكته همچنان علت عدم انعقاد قرارداد با ايران تا قبل از دوران سلطنت پهلوي است. 

نویتا همچنين به برخي آمار و ارقام درخصوص روابط اقتصادي دو كشور اشاره كرده است كه در سايه جنگ جهاني اول تحكيم يافته بود. در سالهای 1922 و 1923م.، صادرات ژاپن به ايران درحدود 800 هزار ين و واردات ژاپن نيز تقريباً در همين حد بود. از سوي ديگر اين رقم تنها 1% از تجارت انگليس با ايران را تشكيل ميداد. وی متوجه شد علیرغم اینکه برخي محصولات ژاپنی همچون دستمال ابريشمي، لباسهاي نخی، بلورجات و چاي (به استثنای چايخوريهاي بلوري) مستمراً در زندگي روزمره ايرانيان مورد استفاده قرار ميگيرد، اما تعداد محصولات ژاپني چشمگیر نبود. (Nuita, 49-53) 

براساس گزارش بانك مسكوكات يوكوهاما
 در سالهای 25 ـ 1924م.، جمع واردات ايران از ژاپن 7.822.088 ريال بود (در حدود 186.240 پوند انگليس) كه تنها 1% از كل واردات ايران محسوب ميشد. لذا ژاپن در رديف دهمين كشور در بين شركاي تجاري عمده ايران قرار داشت (جدول شماره 1).
 علاوه بر اين، ارزش صادرات ايران به ژاپن در حدود 12.396.925 ريال (حدود 295.164 پوند انگليس) بود كه تنها 2/1% از كل صادرات ايران را تشكيل ميداد و در رديف نهمين كشور واردكننده عمده از ايران قرار گرفته بود. مجموع صادرات ايران شامل ترياك به وزن 25003 من (معادل 74259 كيلوگرم) بود كه مقداری زیادی از آن مجدداً به چین صادر میشد. (دوره پهلوي، 79 ـ 1926) 

دوره پهلوی 1357 ـ 1305ش.

متعاقب تاجگذاري رضاشاه در آوريل 1926، ايران اصلاحات قضائي و نیز مذاكره با كشورهاي اروپائي به منظور الغای اختيارات فراسرزميني آنها را آغاز کرد. اين امر، موانع موجود بر سر راه برقراري روابط سياسي بين ايران و ژاپن را برطرف ساخت. علاوه بر اين، ژاپن علاقمند بود كه روابط تجاري خود را با ايران گسترش دهد. همان سال، ژاپن ديپلمات به ايران اعزام نمود و دفتر نمايندگي سياسي خود در ایران را برقرار كرد. پس از مذاكرات دهم فروردين 1308 / 30 مارس 1929، نمايندگان دو كشور معاهده تجاري موقت كه بند مربوط به كشورهاي كامله الوداد نيز در آن ذكر شده بود را امضاء كردند. در ماه اوت، ژاپن، نمايندگي ديپلماتيك خود در تهران را افتتاح كرد كه در نزديكي كاخ مرمر قرار داشت. آکیو کاساما
 اولين وزيرمختار ژاپني بود كه در تهران مشغول به كار شد. در ماه مه 1930، ايران نمايندگي ديپلماتيك خود در توكيو را با اعزام آوانس خان مساعدالسلطنه به عنوان اولين نماينده فوقالعاده و وزيرمختار تامالاختيار افتتاح نمود. (وزارت امور خارجه، صفحه 7)

متعاقب برقراري روابط ديپلماتيك، روابط تجاري نيز بهتدريج رشد كرد. در سالهای 40 ـ 1939م.، واردات ايران از ژاپن به رقم 19.324.000 ين (معادل 96.620.000 ريال) رسيد كه دوازده برابر بيش از مقدار مربوط به سال 25ـ1924م. بود، در حاليكه صادرات ايران به ژاپن به 6.587.000 ين (معادل 32.935.000ريال)  افزايش يافت كه بيش از دو برابر صادرات 25ـ1924م. بود. ژاپن دومين شريك تجاري ايران پس از آلمان شد و 5/10% از كل تجارت ايران در سال 1939م. را به خود اختصاص داد. مهمترين محصول صادراتي ژاپن پارچههاي نخي بود كه 90% از واردات ايران از ژاپن را تشكيل ميداد. ژاپن بيشترين صادرات منسوجات نخي به ايران در مقايسه با ساير كشورها را در سالهای 39ـ1938م. و 40ـ1939م. به خود اختصاص داد و از انگليس و شوروي پيشي گرفت. (Shimizu, 243) از سوي ديگر، مهمترين محصول ايران پنبه بود كه 90% از صادرات اين كشور به ژاپن را شامل ميشد. (Nihon Iran Bunka Kiokai, 53-54) 

علاوه بر اين، شرايط سياسي در اروپا بيشترين تأثير را بر روابط ايران و ژاپن داشت. رضاشاه روابط نزديكي با آلمان نازي برقرار كرده بود و با سياستهاي ضدكمونيستي آن كشور همراهي ميكرد. ژاپن نيز در سال 1939م. يك موافقتنامه ضدكمونيسم با آلمان منعقد ساخت. بنابراين، بسيار طبيعي بود كه دو دولت با يكديگر روابط نزديكتري را پيگيري كنند. در سال 1938م.، ايران پيشنهاد انعقاد قرارداد ديگري را با ژاپن مطرح كرد و پس از انجام مذاكرات، در 18 اكتبر 1939، قرارداد دوستي ايران و ژاپن از سوي نمايندگان دوكشور به امضاء رسيد. (مركز اسناد تاريخي آسيا، 3022678600(AO

در آن دوره جنگ جهاني دوم آغاز شده بود، اما زمانيكه آلمان در ژوئن 1941 شوروي را مورد تجاوز قرار داد، شرايط به شدت تغيير كرد. در ماه اوت، ارتشهاي انگليس و شوروي به ايران حمله كرده و آن كشور را اشغال نمودند و رضاشاه از سلطنت خلع شد. ژاپن كه معاهده سهجانبه با آلمان و ايتاليا را در سپتامبر 1940 منعقد ساخته بود، با حمله به پايگاه آمريكائیها در پرل هاربر در هاوائي در 7 دسامبر 1941 رسماً وارد جنگ شد. 

در ژانويه 1942، سه كشور ايران، شوروي و انگليس قرارداد سهجانبهای منعقد کردند كه آنها را به حمايت از جنگ عليه فاشيسم متعهد میساخت. ايران روابط ديپلماتيك خود با ژاپن را در 13 آوريل 1942 قطع كرد و سفارت ژاپن در تهران تعطيل شد. به دنبال برگزاري كنفرانس تهران با حضور استالين، چرچيل و روزولت، ايران در 9 اسفند 1323 / اول مارس 1945 به ژاپن اعلام جنگ كرد، هر چند هيچگونه درگيري مستقيم بين دو كشور صورت نگرفت. 

در طي 8 سال بعد، اگرچه روابط ديپلماتيك بين ايران و ژاپن وجود نداشت، اما دو سال پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، تجارت ايران و ژاپن مجدداً از سر گرفته شد. در سال 1947م.، حجم كل تجارت به 12 ميليون ريال و در سال 1948م. به 22 ميليون ريال و در سال 1950م. به 231 ميليون ريال رسيد. (Inoue, 215) مهمترين واقعه براي دو كشور در اين مقطع، نهضت ملي شدن نفت در ايران بود.
 

پس از آوريل 1951، دولت مصدق صادرات نفت ملي را مد نظر قرار داد، اما موفقيت كمي در اين زمينه بهدست آورد. زيرا دولت انگليس از صدور نفت ايران جلوگيري کرد. يك شركت نفتي كوچك ژاپنی به نام Idemitsu كه علاقمند به واردات مستقيم نفت از كشورهاي توليدكننده با قيمتهاي پائين بود، در نوامبر 1952 وارد مذاكره با شركت ملي نفت ايران گرديد. دو طرف در فوريه 1953 موافقتنامهاي را در تهران امضاء كردند و شركت مزبور به طور محرمانه نفتكش Nishshomaru را به آبادان فرستاد كه در ماه آوريل وارد بندر یاد شده گرديد. نفتكش مزبور بدون ورود به آبهاي مستعمرات انگليس و از طريق تنگه سوندا
 همراه با 18.468 كيلوليتر نفت خام و 3.325 كيلوليتر نفت گاز (گازوئيل) به ژاپن بازگشت. (El-well-Sutton, 259-287, Yomiuri: 385-299) به محض ورود نفتكش به يوكوهاما، شركت نفت ايران ـ انگلیس عليه شركت ایده میتسو در دادگاه محلي توكيو شكايتي را مبني بر سرقت نفت آن شركت مطرح ساخت، اما دادگاه شكايت مزبور را وارد ندانست. از ژوئن 1953 تا پايان سال 1954م.، شركت ایده میتسو 800 هزار كيلوليتر نفت از ايران وارد كرد. با سقوط دولت مصدق در كودتاي سال 1953م. و تشكيل كنسرسيوم نفتي با پیشنهاد ايالات متحده آمريكا، از تداوم واردات مستقيم نفت ايران توسط شركت ژاپنی جلوگيري شد. (Yomiuri: 1987: 285-86) از طرفي، موضوع نفتكش Nishshomaru براي دو كشور اين فرصت را پديد آورد كه روابط ديپلماتيك را از سر گيرند. ايران در سپتامبر 1951 در سانفرانسيسكو قرارداد صلح با ژاپن را امضاء كرد و وضعيت جنگ با ژاپن رسماً پايان یافت. 

در اكتبر 1953، هیروسه
 فرستاده ژاپن در ايران و عبدالله انتظام وزير امور خارجه ايران موافقت كردند كه روابط ديپلماتيك را مجدداً برقرار سازند. ژاپن دفتر نمايندگي خود در تهران را در نوامبر 1953 بازگشائي كرد و دفتر نمايندگي ايران در توكيو در دسامبر 1954مجدداً فعاليت خود را از سرگرفت. سال بعد، هر دو نمايندگي به سطح سفارت ارتقاء يافتند. سفيرايران در ژاپن، موسي نوري اسفندياري بود. (وزارت امور خارجه، صفحه 8) به علاوه در آوريل 1957، موافقتنامه فرهنگي بين ايران و ژاپن منعقد گرديد. 

خانواده سلطنتي ایران و ژاپن در تداوم روابط ديپلماتيك دو كشور نقش مهمي را ايفاء كردند. در ارديبهشت 1337 / مه 1958 شوآ
 امپراطور ژاپن، (89 ـ 1926م.) به طور رسمی از محمدرضا پهلوي، شاه ايران جهت سفر به ژاپن دعوت كرد. شاه ايران همراه با جمعي از وزرا و مقامات ارشد نظامي ديدار دو هفتهاي از ژاپن داشت و با امپراطور ژاپن ديدار کرد. وي همچنين در مراسم افتتاحيه سومين دوره بازيهاي آسيائي و نمايشگاه هنرهاي ايراني در توكيو شركت نمود و از تأسيسات صنعتي در حومه توكيو و اوساكا بازديد به عمل آورد و در نتيجة اين ديدار، موافقتنامههاي جديدي بين دو كشور منعقد گرديد. در نوامبر، موافقتنامه فرهنگي به اجرا گذاشته شد و در دسامبر موافقتنامه همكاري در زمينههاي اقتصادي و فناوري توسط نمايندگان دو كشور امضاء شد. در پاسخ به دعوت محمد رضا پهلوی، آکی هیتو
 وليعهد ژاپن (امپراطور فعلي) در آبان 1339 / نوامبر 1960 از ايران بازديد کرد. وي يك هفته در ايران اقامت داشت و در مجلس سنا سخنراني کرد.

پس از ملي شدن صنعت نفت در ايران كه به دنبال كشمكشهاي دولت اين كشور با دولت انگليس محقق شد، تجارت ژاپن و ايران به طور قابل توجهي گسترش يافت. در سال 53 ـ1952م. واردات ايران از ژاپن به 4/159 ميليون ريال رسيد، در حاليكه صادرات به ژاپن به رقم 7/491 ميليون ريال بالغ شده بود. (جدول شماره 2) 

در سال 1956م.، ژاپن چهارمين كشور عمده واردكننده از ايران و يازدهمين كشور از نظر ميزان صادرات به ايران بود. در طرف مقابل، ايران هر چند تنها 1% از صادرات ژاپن در سال 1957م. را به خود اختصاص داده بود، اما مهمترين شريك تجاري ژاپن در منطقه خاورميانه محسوب مي شد. در سال 1959م.، بانك بينالمللي ايران و ژاپن تأسيس گردید و سرمايه آن به ميزان 65% توسط ايران و 35% توسط ژاپن تأمين شد. اين بانك نقش مهمي در سرمايهگذاري ژاپن در ايران طي دهه 1970م داشت. (بانك توكيو، 29) 


دولت ايران از وضعيت روابط تجاري با ژاپن رضايت نداشت و دلیلش آن بود كه به استثناء نفت، توازن تجاري به نفع ايران نبود و اين در شرايطي بود كه كسري تجاري ايران به 8 ميليون دلار رسيده بود. در سال 1959م. ايران واردات خود از ژاپن را محدود کرد كه در نتیجه ژاپن قراردادهاي تجاري با ايران را در سالهای 1960م. و 1965 ـ 1960م. منعقد ساخت. براساس اين قراردادها، ژاپن ملزم به واردات محصولات ايراني براساس ميزان تصريح شده در توافقات یاد شده بود، اما عملی ساختن این مفاد براي ژاپن مشكل بود و در نتيجه ايران اجراي موافقتنامه را متوقف ساخت. در سال 1968م. ايران و ژاپن موافقتنامه تجاري جامعتري را منعقد ساختند كه طي آن ايران رفتاري همچون يك كشور كاملةالوداد را با ژاپن مد نظر قرار داده بود و در مقابل ژاپن موظف به واردات كالاهاي ايراني بدون محاسبه نفت به ارزش 12 ميليون دلار در طول هر سال شده بود. در سايه موافقتنامه مزبور، حجم روابط تجاري ايران و ژاپن در فاصله سالهای 1967م. و 1968م. به نحو قابل توجهي افزايش يافت. واردات ايران به ميزان 77% و صادرات ايران به ميزان 20% رشد نشان ميداد. (سازمان تجارت خارجي ژاپن، 1969، 25)

در سال 67 ـ 1966م.، ژاپن به بزرگترين واردكننده محصولات ايران شامل نفت تبديل شده بود كه 21% از مجموع صادرات ايران به ژاپن اختصاص يافته بود. در رابطه با صادارت به ايران، ژاپن چهارمين كشور پس از آلمان، آمريكا و انگليس بود و ايران مهمترين شريك تجاري ژاپن در خاورميانه محسوب ميشد. (جدول شماره 3) علت رشد مبادلات تجاري فوقالذكر، رشد سريع اقتصاد ژاپن طي دهه 1960م. بود كه افزايش تقاضا براي نفت را به همراه داشت و عمدتاً از ايران وارد ميکرد. علاوه بر اين، صنايع سنگين ژاپن در اين دوران به نحو چشمگيري توسعه يافت و اين كشور صادرات ماشينآلات، اتومبيل و فولاد به ايران را آغاز کرد. اين روند طي دهه 1970م. با تغيير عمدهاي مواجه نشد، هر چند حجم تجارت براساس ارزش دلار بيش از ده برابر افزايش يافته بود. در 76 ـ 1975م.، ژاپن سومين واردكننده عمده محصولات ايران پس از آمريكا و آلمان و بزرگترين واردكننده نفت ايران محسوب ميشد. (جدول شماره 4) 

دهه 1970 میلادی روند جديدي در روابط دو كشور شكل گرفت كه علت آن افزايش سرمايهگذاري ژاپن در ايران بود. پس از بحران نفتي در سال 1973م.، ايران به عنوان يكي از امنترين كشورها براي سرمايه گذاري مورد توجه قرار گرفت. روابط نزديك ايران و آمريكا همچنين باعث جلب سرمايه گذاران ژاپني گرديد. از 74ـ1973 تا 76ـ1975، سرمايهگذاري ژاپن در ايران به رقم 2/6 ميليارد ريال رسيد كه 8/49% از مجموع سرمايهگذاري خارجي در ايران را تشكيل ميداد. ژاپن بزرگترين كشور سرمايهگذار در ايران بود و بيش از يكصد شركت ژاپني دفاتر نمايندگي خود را در ايران افتتاح كردند. 

در ميان اين شركتها مهمترين آنها، شركت پتروشيمي ايران و ژاپن بود كه با امتياز واگذار شده به ژاپن جهت استفاده از منابع نفت لرستان در ژوئيه 1971 ارتباط داشت. ژاپن به حوزههاي نفتي جديدي نیازمند بود كه استخراج نفت توسط آن كشور صورت گيرد، زيرا در آن مقطع قيمت نفت مستمراً در حال افزايش بود و ژاپن خواستار برخورداري از عرضه باثبات نفت بود. ايران با واگذاري اين امتياز نفتي به اين شرط موافقت کرد كه ژاپن يك مجتمع پتروشيمي در بندر شاپور (بندر امام) احداث کند. در آوريل 1973، «شركت پتروشيمي ايران و ژاپن» به صورت سرمايهگذاري مشترك با تأمين 50% سرمايه از سوي هر یک از دو كشور بين شركت ملي پتروشيمي ايران و كنسرسيومي از شركتهاي ژاپني با رهبري شركت ميتسویي تأسيس شد. در مرحله اول، منابع مالي آن شركت به رقم 600 ميليون دلار رسيد و عمليات ساخت مجتمع مزبور در سپتامبر 1976 آغاز گرديد. 

شركت پتروشيمي ايران و ژاپن بيش از 3000 نيروي كار ژاپني، ايراني و كرهاي را استخدام كرد. در ژانويه 1977 دولت ژاپن به منظور انجام اموركاركنان و بازرگانان ژاپني در ایران، كنسولگري خود در خرمشهر را افتتاح کرد و در ارتباط با پروژه شركت پتروشيمي ايران و ژاپن، دولت ژاپن در ماه مارس 1976 اعتباري به ميزان 8/28 ميليارد ين در ماه مارس به منظور تأمين هزينههاي فزوني يافته احداث مجتمع در اختيار ايران قرارداد. (وزارت امور خارجه ژاپن، ج 1، 1977: 158)

دیگر سرمايهگذاريهاي مشترك شامل احداث دوكارخانه توسط شركت توشيبا در رشت و يك كارخانه توليد لاستيك اتومبيل توسط شركت بريجستون در شيراز بود. شركت صنعتي پارس توشيبا، بازار پنكههاي برقي را به انحصار خود درآورد و شركت لامپ پارس توشيبا نيز در رابطه با لامپهاي برق و فلورسنت، 50% بازار را از آن خود ساخت. علاوه بر آن، شركت مشاورهاي سانيو، پروژه خشكاندن و بهره برداري از زمينهاي درياچه هامون در استان سيستان را طي سالهای پس از سال 1970م. برنامهريزي كرد.

ایران و ژاپن از روابط اقتصادي خوبی برخوردار بودند. در نتيجه، بسيار طبيعي بود كه تاكئو فوكودا نخستوزير ژاپن در سال 1978م. از ايران ديدار کند. او با جعفر شريف امامي نخستوزير ايران، ملاقات کرد و از سوي محمدرضاشاه به حضور پذيرفته شد. در بيانيه مشترك، دو نخستوزير موافقت كردند كه ژاپن به واردات كالاهاي ايراني به طور معمول ادامه داده و در زمينه علوم و فناوري با ايران همكاري کند. (وزارت امور خارجه ژاپن، ج 2، 1979: 98ـ379) اما در آن زمان، جنبش ضد رژيم شاه (پهلوي) شروع شده بود و سفر نخستوزير ژاپن به دليل انقلاب در ايران، اهميت زیادی نیافت. 


دوران پس از انقلاب 2006 ـ 1979م.

در فوريه 1979، دولت ژاپن رژيم جديد ايران را به رسميت شناخت. بيثباتي سياسي باعث آزردگي شركتهاي ژاپني در ايران گرديد، اما مهدي بازرگان نخستوزير دولت موقت اعلام كرد كه دولت جديد مايل است روابط خوب با ژاپن را ادامه دهد و اميدوار است كه پروژههاي مشترك از جمله شركت پتروشيمي ايران و ژاپن تداوم يابد. علاوه بر اين، صادرات نفت ايران به ژاپن در ماه مارس از سرگرفته شد. دولت ژاپن تصميم گرفت از پروژه پتروشيمي ايران و ژاپن به عنوان پروژهای ملي حمايت كند، اما اشغال سفارت آمريكا در تهران طی نوامبر 1979 و به دنبال آن، بحران گروگانها كه منجر به تنشهاي فزاينده بين آمريكا و ايران گرديد، ژاپن را ناچار ساخت تا اقداماتي جهت نشان دادن عدم رضايت خود از اوضاع صورت دهد. پس از آوريل 1980 صادرات نفت ايران به ژاپن متوقف شد و در ماه ژوئن ژاپن موافقتنامه عدم نياز به اخذ ويزا از سوي اتباع ايران را بياعتبار کرد. روابط دو كشور پس از آزادي گروگانهاي آمريكائي در ژانويه 1981 به حال عادي بازگشت. با وجود اين، آغاز جنگ ايران و عراق در سپتامبر 1980، باعث نگراني دولت ژاپن گرديد. شركتهاي ژاپني انتظار داشتند كه سرانجام شرايط در ايران پس از انقلاب آرام گردد، اما با شروع جنگ، اوضاع بدتر شد. از آنجاییکه ژاپن با هر دو کشور ایران و عراق روابط اقتصادی داشت؛ نسبت به جنگ موضع بيطرفانهاي را اتخاذ کرد و در كنار آن تلاش كرد تا در اسرع وقت ممكن، جنگ را متوقف سازد. در ماه مه 1982، یوشیو ساکورائوچی
 وزير خارجه وقت ژاپن، موضع آن کشور در قبال جنگ را منتشر ساخت و از ايران و عراق دعوت كرد كه به درگيريها خاتمه داده و مذاكرات براي آشتي را آغاز کنند. در سال 1985م.، ژاپن به طور جداگانه طارق عزيز وزير خارجه عراق و علياكبر هاشمي رفسنجاني رئيس پارلمان ايران را به ژاپن دعوت كرد و تلاش نمود تا دو كشور را به پايان جنگ متقاعد سازد كه موفقيتي به دنبال نداشت. جنگ صدمات شديدي به سرمايهگذاري ژاپن درايران و پروژه مشترك ايران و ژاپن وارد آورد. به طور مثال كارخانه پتروشيمي ايران و ژاپن بيش از 20 نوبت بمباران گرديد و در نتيجه نيمه تمام رها شد. سرانجام در اكتبر 1989 شركتهاي ژاپني به طور كامل از پروژه يادشده كنار كشيدند و به عنوان تسويه حساب، مبلغ 130 ميليارد ين به شركت پتروشيمي ايران و ژاپن پرداخت كردند. بنابراين و عليرغم انقلاب و حتي در دوران جنگ، ژاپن همچنان به عنوان شريك تجاري خوب براي ايران عمل كرد. در سال 84 ـ 1983م.، ارزش صادرات ژاپن به ايران بعد از آلمان در رديف دوم و ارزش واردات ژاپن از ايران در رديف اول بين تمام كشورها قرار داشت. (جدول شماره 5)

پس از پايان جنگ ايران و عراق در سال 1988م.، صادرات ژاپن به ايران براي چند سال به سطح قبل از انقلاب بازگشت و ژاپن تا سال 1995م. به عنوان دومين كشور عمده صادركننده به ايران شناخته میشد. از آن زمان ژاپن موقعيت خود را به عنوان اولين كشور از نظر میزان واردات از ايران حفظ كرد، هر چند صرفاً پس از سال 2003 حجم روابط فیمابین به سطح پيش از انقلاب رسيد. (جدول شماره 6) 

تلاشهاي ايران در جهت صدور فرش به عنوان محصولی عمده از منسوجات ایرانی و اقلام غذائي همچون پسته به وضوح ديده ميشود. از سوي ديگر، ارزش كالاهاي نساجي ژاپن، كه زماني از اقلام عمده واردات ايران بود، بيانگر كاهش شديد صادرات آن است. 

در اوائل دهه 1990م. به دليل روانه شدن كارگران ايراني به ژاپن و اقامت غيرقانوني در اين كشور، مشكل عمدهاي در روابط دو كشور پديد آمد. تعداد مهاجران ايراني كه با استفاده از موافقتنامه عدم نياز به اخذ رواديد به ژاپن سفر ميكردند؛ در سال 1990م. به رقم 32 هزار نفر و در سال 1991م. به 48 هزار نفر بالغ گرديد كه اغلب آنان بدون اخذ مجوز لازم به كار ميپرداختند. به علاوه، اقامت آنان از زمان مجاز سه ماه تجاوز ميكرد. اداره مهاجرت ژاپن تعداد 7135 نفر از مسافران ايراني را به هنگام ورود در فرودگاه بينالمللي جديد توكيو (ناريتا) ـ كه احتمال داده ميشد با قصد اشتغال غيرقانوني به ژاپن سفر كردهاند ـ به ايران بازگرداند. سرانجام، در آوريل 1992، ژاپن و ايران اجراي موافقتنامه لغو رواديد را متوقف ساختند و متعاقب آن تعداد مهاجرين ايراني كاهش يافت. 

روابط سياسي بين دو كشور در سالهای 1990م. نسبتاً مطلوب بود. در سال 1993م.، ژاپن اعتباري به مبلغ 38 ميليارد ين جهت احداث سد كارون 4 به ايران اختصاص داد، اما قانون داماتو كه از سوي آمريكا در سال 1996م. برقرار شد و تحريمهائي را براي شركتهاي خارجي طرف همكاري با ايران و ليبي تحميل كرد، مانع از برقراري روابط نزديكتر ژاپن با ايران گرديد. رويكرد ژاپن در قبال ايران همچنين از تنش بين ايران و آلمان متأثر شد كه ناشي از حكم دادگاه عالي برلين در سال 1997م. در رابطه با حادثه قتل رهبران کُرد مخالف نظام ایران در رستوران ميكونوس در برلين در روز 17 سپتامبر 1992 بود. طبق حکم دادگاه مزبور، مقامات عاليرتبه ايران نيز در اين حادثه دخالت داشتند. اما انتخاب محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور شرايط را تغيير داد. در سال 1999 دولت ژاپن تصميم گرفت كه اعتبار مجددي به ارزش 5/7 ميليارد ين براي احداث سد كارون 4 به ايران اختصاص دهد. در اكتبر 2000، محمد خاتمي ديداري از ژاپن داشت و ضمن ملاقات با امپراطور، در مجلس نمايندگان سخنراني کرد و با يوشيرو موري نخستوزير به ديدار و مذاكره پرداخت. در بيانيه مشترك، ايران پيشنهاد استخراج نفت در حوزه آزادگان را به ژاپن ارائه كرد و در مقابل ژاپن متعهد شد كه مبلغ 30 ميليارد دلار بابت بهاي واردات نفت در طول 3 سال را قبلاً پرداخت کند. در سال 2004م. سه شركت ژاپني و شركت ملي نفت ايران قراردادي را به منظور توسعه مشترك حوزه نفتي آزادگان منعقد ساختند كه سهم طرف ژاپني از كل قرارداد 75% تصريح شده بود.

ساختار تجارت ايران و ژاپن نسبت به سالهای 1980م. با تغييرات جزئي همراه بوده است. در حال حاضر ميزان كل صادرات ايران به ژاپن بيش از دو برابر مقدار آن در دهه 90 میلادی است.

جدول شماره 1


اقلام واردات ایران از ژاپن در 25 ـ 1924م.

		

		مقدار (مّن)

		ارزش (ریال)

		رتبه



		الیاف نخی

چوب ( کبریت )

شیشه

ظروف چینی

مواد روغنی

		140578

26201

63329

83906

6

		4086115

		سوم



		

		

		245095

		سوم



		

		

		750411

		دوم



		

		

		101395

		دوم



		

		

		50

		هفتم





جدول شماره 2


واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 1954م.

		واردات

		ارزش (هزار دلار)

		درصد

		صادرات

		ارزش (هزار دلار)

		درصد



		منسوجات نخی

		8836

		7/37

		نفت

		10761

		1/50



		منسوجات پشمی

		1905

		1/8

		پنبه

		9685

		45



		پارچه

		1249

		3/5

		نمک

		310

		4/1



		ظروف چینی

		1197

		1/5

		سایر

		743

		5/3



		پارچه ابریشمی

		1021

		4/4

		

		



		ماشین آلات خیاطی

		869

		7/3

		

		



		الیاف پشمی

		842

		6/3

		

		



		سایر

		7497

		32

		

		



		جمع

		23416

		100

		جمع

		21499

		100
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جدول شماره 3

واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 1968م.

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		صادرات

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		واردات



		5/95

		603890

		نفت

		8/30

		42057

		مصنوعات فولادی



		8/2

		18086

		فرآورده نفتی

		6/28

		39066

		ماشین آلات



		4/0

		2808

		مواد غذائی

		8/17

		24292

		محصولات نساجی



		3/1

		7661

		سایر

		

		

		



		

		

		

		5/7

		10193

		مصنوعات فلزی



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		6/4

		6354

		لاستیک ماشین



		

		

		

		7/10

		14727

		سایر



		100

		632445

		جمع

		100

		136689

		جمع





مأخذ: سازمان تجارت خارجی ژاپن، 1969، صفحات 27ـ26 

جدول شماره 4


واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 1976م.

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		صادرات

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		واردات



		2/94

		4190051

		نفت

		1/34

		582642

		ماشین آلات



		6/2

		114342

		فرآورده نفتی

		4/32

		553040

		مصنوعات فلزی



		1/2

		95210

		میعانات گازی

		5/13

		230181

		محصولات نساجی



		2/0

		9184

		مواد غذائی

		6

		102379

		کالای فلزی



		9/0

		39290

		سایر

		5/4

		75944

		لاستیک ماشین



		

		

		

		         5/9

		162374

		سایر



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		100

		4448077

		جمع

		100

		1706560

		جمع





مأخذ: سازمان تجارت خارجی ژاپن، 1977، صفحه 34

جدول شماره 5

واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 1984م.

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		صادرات

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		واردات



		2/98

		2815986

		نفت

		5/58

		990245

		ماشین آلات



		1/1

		32592

		فرآورده نفتی

		1/14

		239019

		اقلام نساجی



		4/0

		11766

		مواد فلزی

		4/11

		192778

		مصنوعات فولادی



		1/0

2/0

		3079

5426

		محصولات غذائی

سایر



		1/4

2/2

7/9

		69853

36744

163484

		فرآورده شیمیائی

کالای فلزی

سایر



		

		

		

		

		

		



		100

		2868849

		جمع

		100

		1692123

		جمع
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جدول شماره 6

واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 1994م.

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		صادرات

		درصد

		ارزش        (هزار دلار)

		واردات



		6/95

		2636200

		نفت

		3/68

		622200

		ماشین آلات



		5/1

		40500

		اقلام نساجی

		4/0

		3900

		اقلام نساجی



		3/1

		36700

		مواد غذائی

		9/12

		117300

		مصنوعات فولادی



		7/0

		19000

		مصنوعات فلزی

		1/9

		83300

		فرآورده شیمیائی



		9/0

		25900

		سایر

		3/9

		84200

		سایر



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		100

		2758300

		جمع

		100

		910900

		جمع
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جدول شماره 7

واردات و صادرات ایران در رابطه با ژاپن در سال 2004

		درصد

		ارزش (هزار دلار)

		صادرات

		درصد

		ارزش (هزار دلار)

		واردات



		4/96

		7964700

		نفت

		2/57

		639300

		ماشین آلات



		5/2

		200600

		میعانات گازی

		26

		289900

		مصنوعات فولادی



		3/0

		25500

		کالای نساجی

		4/4

		49500

		فرآورده شیمیائی



		1/0

		10500

		مواد غذائی

		9/3

		43900

		اقلام نساجی



		7/0

		58700

		سایر

		5/8

		94500

		سایر



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		100

		8260000

		جمع

		100

		1117100

		جمع
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منابع آرشیوی به زبان ژاپنی مربوط به قبل از سال 1945 در پایگاه اینترنتی مرکز اسناد تاریخی آسیا وابسته به آرشیو ملی ژاپن به آدرس www.jacar.go.jp  قابل دسترس است. منابع آرشیوی ایرانی نیز دارای اسناد زیادی است، اما هیچگاه به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است.
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