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مقدمه
نقطه آغاز روابط رســمی سياسی ميان دو كشور 
ايران و ژاپن انعقاد يك قرارداد دوســتی در ســال 
1308 شمســی بين دو دولت اســت. پيش از آن، 
يعنی در سال 1305 شمســی، دولت ژاپن مبادرت 
به تأسيس يك نمايندگی تجاری در ايران كرده بود 
و در پــی آن، تمايل خود را بــرای برقراری روابط 
رسمی سياســی ابراز نمود كه اين مسأله در نهايت 
مورد اســتقبال دولت وقت ايران واقع شد و بدين 
ترتيب، ســه سال پس از انعقاد پيمان دوستی، يعنی 
در فروردين ماه سال 1308 شمسی، پيمان نامه ای كه 
حدود و اساس روابط دو طرف را مشخص می كرد 
به امضاء طرفين رســيد و يك ســال بعد، يعنی در 
تير ماه ســال 1309 شمسی، سفارت ايران در توكيو 

گشايش يافت.
اما دو ملت ايران و ژاپن از قرن ها پيش به اشکال 
مستقيم و غير مستقيم با يکديگر در ارتباط بوده و به 
روی هم اثر گذاشته اند. درباره نوع ارتباط دو كشور 

در دوران باســتان به طور قطع نمی توان اظهار نظر 
كرد، اما تاكنون شــواهد متعدد باستان شناسی كشف 
شــده اند كه فرضيه وجود رابطه مستقيم بين ايران و 
ژاپن را در دوران باستان تقويت می كند. برای نمونه 
در ماه اوت سال 2016، دانشمندان ژاپنی با فناوري 
جديد موفق به خواندن نوشــته های روي يك قطعه 
چوبی شــدند كه در سال 1966 در معبدي در شهر 
نارا پيدا شده بود. روي اين قطعه چوب، نام معلمی 
نوشته شده كه در سال 765 ميالدي در نارا مشغول 
به تدريس بوده است. دانشمندان اين نام را هاشی نو 
كه  )Hashi-no Kiyomichi( خواندند  كيوميچــی 
شايد بتوان آن را »كيوميچی از اهالی پارس« ترجمه 
كرد. در دهه هاي اخير شواهد زيادي مانند اين نمونه 
پيدا شده است كه احتمال حضور ايرانی ها در ژاپن 
در دوره باستان را تقويت می كند. اما حتی بدون در 
نظر گرفتن اين شــواهد، ژاپن و ايران به طور قطع 
به صورت غيرمســتقيم و با واسطه و از طريق چين 
و جاده ابريشــم قرن ها در ارتباط بوده اند و وجود 

شباهت هاي فراوان فرهنگی و هنري بين دو كشور 
اين رابطه را اثبات می كند.

امسال نودمين سالگرد برقراری روابط رسمی بين 
دو كشور ايران و ژاپن اســت و به همين مناسبت، 
در اين نوشــتار كوتاه می كوشيم به اجمال به معرفی 
برخی وقايــع و رويدادها در تاريخ معاصر كه نقطه 
عطفی در روابط بين دو كشــور محسوب می شوند 

بپردازيم.
سفر نخستين فرستاده رسمی دولت ژاپن به ايران

بر اساس شواهد موجود، تا پيش از دوران قاجار، 
ايرانی هايی به ژاپن و ژاپنی هايی به ايران سفر كرده 
بودند، اما از دوران قاجار ســفرهاي رسمی ژاپنی ها 
به ايران و ايرانيان به ژاپن آغاز می شــود. نخســتين 
فرســتاده رســمی حکومت ژاپن به ايران ماساهارو 
يوشــيدا )Masaharu Yoshida( ديپلمات كاركشته 
وزارت خارجه ژاپن است كه در سال 1880 ميالدي 
) 1259 شمسی( به فرمان امپراطور مِيجی، به عنوان 
فرســتاده و نماينده رسمی دولت ژاپن به سه كشور 
هندوســتان، ايران و عثمانی ســفر می كند و پس از 

بازگشت به ژاپن، سفرنامه خود را منتشر می نمايد.
او بــا كشــتی و از راه خليج فــارس وارد ايران 
می شــود و پس از ديدن شهرهای شيراز و اصفهان 
به تهران می رســد. يوشــيدا در تهران با ناصرالدين 
شــاه قاجار ديدار و گفتگو می كند و در اين ديدار، 
ناصرالدين شــاه از يوشيدا درباره آشنايی ژاپنی ها با 
پديده قطار ســوال می كند و يوشيدا پاسخ می دهد 
كه ژاپــن از مدتی پيش به توســعه خط آهن خود 
پرداخته و در پی توليد لوكوموتيو در داخل كشــور 
اســت. البته ناصرالدين شــاه قاجار در دومين سفر 
خــود به اروپا در 1257 شمســی، )1878 ميالدی( 
نيز در ســن پترزبورگ با سفير ژاپن ديداركرده بود. 
پس از يوشــيدا نيز چندين ديپلمات ژاپنی به ايران 
سفر كردند و نتايج مشــاهدات خود از اين سفرها 
را در قالب ســفرنامه  هايی منتشر كردند. بسياری از 
اين ســفرنامه ها به فارسی ترجمه و در ايران منتشر 

شده اند.
جنگ هاي روس و ژاپن و کتاب »میکادونامه«

نخســتين بار كــه نام ژاپن در ايــران و بين مردم 
ايــران طنين انداز می شــود، در جريــان جنگ هاي 
اول ژاپن و روسيه اســت. در سال 1094 و 1905 
ميالدی، ژاپن ارتش روسيه تزاري را مغلوب می كند 
و نيروي دريايی اين كشــور را كــه پس از نيروی 
دريايی انگلستان بزرگترين نيروی دريايی جهان بود 
در هم می شــکند. وقتی خبر ايــن پيروزي به ايران 
رســيد، ايرانی ها كه به مدت چندين دهه از همسايه 
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شمالی خود در جنگ هاي گوناگون شکست خورده 
بودند، شگفت زده و خوشحال شدند و ملت ژاپن را 
تحسين كردند. عالقه به ژاپن و كنجکاوي درباره آن 
و آرزوی سرمشــق قرار دادن اين كشور در ايران از 

اين دوران آغاز شد.
در ســال 1284 شمســی يعنی درست يك سال 
قبل از امضا شــدن فرمان مشــروطيت، يك شاعر 
مشروطه خواه ايرانی به نام »حسينعلی تاجر شيرازي« 
مثنوي بلنــدي در بحــر متقارب )وزن شــاهنامه 
فردوســی( در ســتايش از ملت ژاپن و شــجاعت 
ســرداران ارتش آن در جنگ با روسيه سرود و نام 
اين اثر خــود را »ميکادونامه« گذاشــت. »ميکادو« 
لقب امپراطوران ژاپن اســت. اين كتاب يك ســال 
بعد از ســرايش در كلکته هند به چاپ رســيد. اين 
اثر ارزشــمند در سال 1385 شمسی توسط مؤسسه 
ميراث مکتــوب و با همکاري دانشــگاه مطالعات 

خارجی اوساكا در تهران تجديد چاپ شده است.
قطع موقت روابط و برقراری مجدد آن

پــس از وقوع جنگ دوم جهانی در ســال 1321، 
روابط دو كشــور ناگزير قطع گرديد و فشــاری كه 
قوای متفقين بر دولت ايران وارد می كردند ايران را 
مجبور كرد در روز 9 اسفند ماه سال 1323 رسمًا به 
ژاپن اعالن جنگ كند. البته خصومت و تضاد منافع 
بين دو كشور وجود نداشت و اعالن جنگ به ژاپن 
صرفًا ناشی از فشارهای انگلستان و شوروی بود كه 
ايران را در اشغال خود داشتند، پس از شکست ژاپن 
در جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی هيروشيما، ايران 
نيز همانند بسياری از كشورهايی كه با ژاپن در حال 
جنگ بودند، در كنفرانس صلح »سانفرانسيســکو« 
شركت نمود و عهدنامه صلح با ژاپن را امضاء كرد. 
به دنبال اين اقدام، مجدداً سفارتخانه  ژاپن در تهران 
در سال 1322 و يك سال بعد، يعنی در سال 1333 

سفارتخانه ايران در توكيو بازگشايی شد. 
شکســتن تحریم نفتی ایران و ماجراي کشــتی 

نیشومارو
پس از ملی شدن صنعت نفت ايران توسط دولت 
مصدق در 29 اسفند سال 1329، انگلستان و اياالت 
متحــده در واكنش به اين اقدام، خريد نفت از ايران 
را تحريــم كردند تا با جلوگيــري از فروش نفت، 
اقتصاد ايران را از كار بياندازند. اين نخستين تحريم 

اقتصادي ايران در تاريخ معاصر محسوب می شود.
در اين ميان، شــركت ژاپنی ايده ميتســو كوسان 
با شــجاعت دست   )Idemitsu Kōsan Co.,Ltd(
به كار می شــود و كشــتی نفتکش خود موســوم 
به»نيشــّومارو« )Nisshōmaru( را در 23 مــارس 

سال 1953 ميالدی )1932 شمسی( با 55 خدمه از 
بنــدر كوبه راهی بندر آبادان می كند. اين ناو از ميان 
كشتی هاي جنگی انگليســی در خليج فارس عبور 
می كند و حلقه محاصره را می شکند و نفت ايران را 
از آبادان تا بندر كاواســاكی حمل می كند. اين اقدام 
بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان می يابد. پس 
از اين واقعه، دولت انگليس ســفير ژاپن را احضار 
می كنــد و از دولت ژاپن شــکايت می كند. اما در 
نهايت راه به جايی نمی بــرد و در نتيجة اين اقدام، 

تحريم نفتی ايران شکسته می شود.
آغاز آموزش زبان هاي فارسی و ژاپنی در دو کشور
در ســال 1925 ميالدي )1304 شمسی( نخستين 
كالس آموزش زبان فارســی در مدرســه زبان هاي 
خارجی اوساكا )كه بعدها دانشگاه مطالعات خارجی 
اوساكا ناميده شــد( داير می شود. سی و شش سال 
بعد يعنی در ســال 1961 ميالدي )1339 شمسی(، 
رشــته آموزش زبان فارســی براي نخستين بار در 
دانشگاه مطالعات خارجی اوساكا راه اندازي می شود. 
يك ســال پس از پيروزی انقالب اسالمی، يعنی در 
ســال 1980 ميالدي )1358 شمســی( نيز دومين 
گروه آموزشــی زبان فارســی در ژاپن در دانشگاه 
مطالعات خارجی توكيو راه اندازي می شود. در حال 
حاضر، عالوه بر اين دو دانشــگاه، زبان فارسی در 
 ،)Daitō Bunka University( دانشگاه دايتو بون كا
دانشــگاه چوئو )Chūō University( و دانشــگاه 
توكيو )Tōkyō University( نيز به عنوان زبان دوم 
تدريس می شــود. در چند دهه گذشته، بسياري از 
آثار ادبی كالســيك و مدرن فارســی به زبان ژاپنی 
ترجمه شده است و پژوهش هاي زيادي درباره زبان 

و ادبيات فارسی در ژاپن صورت گرفته است.

در ايــران نيز در ســال 1366 شمســی ) 1987 
ميالدي( براي نخستين بار زبان ژاپنی به عنوان زبان 
دوم در دانشــگاه تهران ارائه شد و هفت سال بعد، 
يعنی در سال 1373 شمسی ) 1994 ميالدي(، رشته 
زبان و ادبيات ژاپنی در دانشکده زبان هاي خارجی 
دانشگاه تهران تأسيس شد كه تا به امروز به آموزش 
دانشــجويان پرداخته است. همچنين از مهرماه سال 
1378 شمســی )2008 ميالدي( دوره كارشناســی 
ارشــد آموزش زبان ژاپنی نيز در دانشــگاه تهران 
تأســيس شد كه به تربيت مدرســان زبان ژاپنی در 
ايران پرداخته است. عالوه بر اين دو رشته، از سال 
1392 شمسی )2013 ميالدي( رشته مطالعات ژاپن 
در مقطع كارشناسی ارشد نيز در دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران تأســيس شده است. در حال 
حاضر، زبان و ادبيات ژاپنی در دانشــکده زبان ها و 
ادبيات خارجی دانشگاه تهران و اقتصاد و فرهنگ و 
هنر ژاپن در دانشــکده مطالعات جهان اين دانشگاه 

تدريس و پژوهش می شود.
مسأله آموزش زبان در رابطه بين دو كشور از اين 
رو حائز اهميت اســت كه از آغاز ارتباط ميان ايران 
و ژاپن، رابطه دو كشور با واسطه زبان هاي اروپايی 
انجام می شد و عالوه بر مکاتبات و ديدارهاي رسمی 
سياسی، كليه روابط اقتصادي و علمی و فرهنگی بين 
دو كشــور نيز با كمك مترجمان زبان هاي انگليسی 
و فرانســوي و غيره انجام می شد. آثار ادبی ژاپن نيز 
در ايران هميشــه به صورت غيرمستقيم از زبان هاي 
اروپايی به فارســی ترجمه می شد. اما در سال هاي 
اخيــر، با افزايش تعداد افراد مســلط به زبان ژاپنی 
در ايران و مترجمان فارســی در ژاپن، خوشبختانه 
زبان هاي اروپايی واســطه به تدريج از ميان روابط 
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دو كشــور حذف می شوند تا دو ملت بتوانند بدون 
واسطه و به زبان خود با يکديگر گفتگو كنند. 

حجم روابط اقتصادي ایــران و ژاپن در پیش و 
پس از انقالب اسالمی

طبق آمار رســمی موجود، در سال 1967 ميالدی 
)1346 شمســی(، حجم روابط تجاری دو كشــور 
ايــران و ژاپن فقط 605/8 ميليــون دالر بود كه 77 
ميليــون دالر آن مربوط به صادرات ژاپن به ايران و 
528/8 ميليون دالر آن به واردات از ايران اختصاص 
داشت. در سال 1977 ميالدی )1356 شمسی(، ژاپن 
كاالهايی به ارزش 1/93 ميليارد دالر به ايران صادر 
نمود و در مقابل 4/24 ميليارد دالر از ايران واردات 
داشــت كه بدين ترتيب، حجــم روابط تجاری در 
مقايســه با ســال 1967 يعنی ده سال پيش از آن ده 
برابر افزايش يافت. پس از پيروزی انقالب اسالمی، 
حجــم مبادالت تجاری بين دو كشــور گســترش 
چشــمگيری يافت و در سال 2006 ميالدی )1385 

شمسی( به مرز 12/3 ميليارد دالر رسيد.
ايران به عنوان كشــوری با جمعيــت 80 ميليون، 
بازار بالقوه خوبی برای كشــورهای اروپايی است. 
در جوالی 2015 با امضای برجام و برداشــته شدن 
تحريم های اقتصادی عليه ايران، ژاپن هم شــروع به 
برنامه ريزی برای توسعه تجارت با ايران كرد. با اين 
حــال با روی كار آمدن ترامپ و خروج او از توافق 

هسته ای بار ديگر شرايط مبهم شد.
نتايج تجارت در ســال 2017 نشان می دهد ميزان 
واردات نفــت ژاپــن از ايــران %5.5 از نفت مورد 
نياز ژاپن را تشــکيل داده اســت. با سخت تر شدن 
اوضاع، از اكتبر 2018 ژاپن واردات نفت از ايران را 
متوقف و به دنبال ساير توليدكنندگان نفت از جمله 

عربستان سعودی رفت.
اهم نقاط عطف روابط دو کشور

مهم ترين نقاط عطف روابط دو كشور را می توان 
به صورت زير خالصه نمود:

در سال 1929: ســفارت ژاپــن در ايران احداث 
شد.

سال 19۵8: محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران از 
ژاپن بازديد كرد.

سال 1960: وليعهد و شاهزاده های وقت ژاپن كه 
در حال حاضر شــاه و ملکه ژاپن هســتند از ايران 

بازديد كردند.
سال 1978: نخســت وزير ژاپــن، فوكودا تاكيئو 
به ايران ســفر كرد. تا آن زمان هيچ يك از نخست 

وزيرهای ژاپن به ايران سفر نکرده بودند.
ســال 2000: محمد خاتمی رييس جمهور وقت 

ايران اوليــن رييس جمهور ايران بــود كه به ژاپن 
ســفر كرد. او با موری يوشاريو نخست وزير ژاپن 
گفت وگــو كرد. ژاپــن حق اولويــت مذاكره برای 

توسعه ميادين آزادگان را دريافت كرد.
سال 200۴: شركت اينپکــس ژاپن و شركت ملی 
نفت ايران وارد توافق توسعه ميادين آزادگان شدند. 
طرف ژاپنی %75 ســرمايه گذاری 2 ميليارد دالری 

اين پروژه را برعهده گرفت.
سال 2006: شــورای امنيت ســازمان ملل قطع 
نامه ای را تصويب كرد و طی آن از ايران خواســت 
كه فعاليت های مربوط به غنی ســازی اورانيوم خود 
را متوقف كند. در اين قطع نامه نسبت به تحريم های 
اقتصادی هشــدار داده شد. ژاپن سهم خود را از 75 

درصد به 10 درصد در پروژه آزادگان كاهش داد.
سال 2008: فوكودا ياســئو نخست وزير ژاپن و 
محمود احمدی نــژاد رييس جمهور وقت ايران در 
رم ايتاليا ديدار كردند. اين اولين ديدار بعد از ســال 

2000 بود.
ســال 2010: ژاپن به طور كامل از پروژه توسعه 

ميادين آزادگان عقب نشينی كرد.
سال 2013: شينزو آبه نخست وزير ژاپن و حسن 
روحانــی رييس جمهور ايــران در نيويورک ديدار 

داشتند.
ســال 2018: ديدار اقای آبه و آقای روحانی در 

نيويورک
ســال 2019: ديدار آقای آبــه از ايران و ديدار با 

رهبری و رياست جمهوری

آمريکا بود، ليکن با شکست نظامی سال 1945 عماًل 
به صورت مستعمره آمريکا در آمد كه اين وضعيت 

كم و بيش همچنان ادامه دارد.
ايران نيز قبل از انقالب اسالمی از هم پيمانان غرب 
و به ويژه آمريکا بــود كه بعد از انقالب 1357 اين 
روند معکوس شده و در مقابل آمريکا و غرب قرار 
گرفت. يعنی روندی كه تقريبًا در نقطه مقابل ســير 

تحوالت ژاپن صورت گرفته است.
بــا عنايت به اينکه ژاپــن از دهه 70 ميالدی وارد 
بازارهــای جهانی شــده و برتری هــای زيادی در 
بازار جهانی به دســت آورد. تقريبًا همزمان با افول 
حکومت پهلوی و اوج گيری انقالب اسالمی همراه 
شد. قبل از انقالب محصوالت ژاپنی و اصوالً كشور 
ژاپن در مقايسه با كشــورهای غربی و محصوالت 

آن ها مورد توجه و قبول ايرانيان نبود. 
ليکن بعد از انقالب اســالمی و آغاز دوران جنگ 
تحميلی 8 ســاله به ايــران، ژاپن كــه وارد دوران 
شکوفايی اقتصادی ـ اجتماعی شده بود مورد توجه 

مردم و مسئولين ايران قرار گرفت.
شــرايط جنگ و فشارهای ناشــی از قطع رابطه 
آمريکا با ايران و تحريم های ناشــی از آن باعث شد 
تا عــده قابل توجه ای در حدود چنــد ده هزار نفر 
متقاضی كار در ژاپن شــکوفا شده كه نياز به نيروی 
كار داشت، بشوند و با عنايت به عدم نياز ويزا در آن 
زمان برای ايرانيان، حدود 70 هزار نفر كارگر ايرانی 

در ژاپن مشغول به كار شدند.
تمايل مســئولين ايران به تقويت رابطه با ژاپن و 
پخش سريال های ارزشــی ژاپنی و به ويژه سريال 
»ســال های دور از خانه« يا »اوشــين« در سال های 
متمــادی در ايران در روند رو به رشــد اين عالقه 
تأثير زيادی داشت. اين افراد از نقاط مختلف كشور 
و به ويژه و به طور عمده از محالت جنوب شــهر 

تهران بودند. 
حــدود 5 درصد از ايــن افراد در همدســتی با 
باندهای مافيای ژاپن )ياكوزا( وارد كارهای خالف 

قانون شده و متعاقبًا راهی زندان شدند. 
ليکن بقيه بــدون ارتــکاب هيچگونه خالفی در 
نهايت تالش و كوشش تأثير مثبتی بر محيط اطراف 
خود داشتند. اين كارگران يکی از سرمايه های اصلی 
ژاپن در تغيير بينش ايرانيان نسبت به ژاپن، فرهنگ 
و اقتصاد آن بودند. روايت بسيار مثبت اين كارگران 
از فرهنــگ و اقتصاد واالی ژاپن باعث ايجاد نوعی 
نگاه مثبت و احترام آميز ملت ايران به ژاپن و ژاپنی 

گرديد.
حــدود 10 درصد از اين افراد با خانم های ژاپنی 

چالش های روابط دو کشور
اصوال بررسی روابط دو كشور بايستی با عنايت به 
روابط آن ها با كشورهای مهم جهان و جايگاه آن ها 
در معادالت جهانی و منطقه ای  صورت پذيرد. ژاپن 
گرچه در جنگ های جهانی در مقابل غرب و بويژه 

ژاپن در راستای تأمین 
انرژی خود از همان ابتدا 
و پس از برقراری روابط 
دیپلماتیک به نفت ایران 
عالقه نشان داده و این 

عالقه همچنان و علیرغم 
مشکالت ناشی از تحریم ها 

حفظ شده است

گزارش
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ازدواج كــرده و در ژاپــن ماندگار شــده و درصد 
بســيار كمی از آن ها نيز به ايران بازگشــتند. كه به 
روابــط خانودگی خود با ژاپن ادامه می دهند. همين 
ازدواج ها باعث شد تا فرزندان دو رگه مشتركی بين 
ايران و ژاپن پديدار شــوند كه بعضی از آن ها افراد 
شــاخص در زمينه های مختلف شده و بعضی نيز به 

شهادت رسيده اند.
دانشجويان مايل به تحصيل ژاپن نيز از مسيرهای 
متنــوع و بــه ويــژه بورســيه وزارت تربيت ژاپن 
)مونبوكاگاكوشو( در مقايسه با دانشجويان متقاضی 
به تحصيل به غرب بســيار اندک بــوده و اصوالً با 
زحمت به چند ده نفر می رســد. با اين حال همين 
تعداد اندک با تشــکيل انجمن ها و كانون های فارغ 
التحصيلــی در تقويت روابط علمــی و فرهنگی و 
تــا حدودی اقتصــادی بين دو كشــور ايفای نقش 

نموده اند. 
از طرفی دانشــجويان ژاپنی عالقمنــد به ايران و 
زبان فارســی رو به افزايش بــوده و باعث گرديده 
تا دوره های زبان و ادبيات فارســی در دانشگاه های 
زبان های خارجی نظير توكيو و اوساكا مورد استقبال 
قرار گيرد. در مقابل در ايران نيز با روند رو به رشد 
تمايل ايرانيان به زبان و فرهنگ ژاپن، رشته زبان و 
ادبيات ژاپن و مطالعات ژاپن شناســی در دانشگاه 
تهران داير گرديده و فعاليت های روز افزونی را ارائه 

می نمايد.
اين همکاری ها به ويژه در زمينه های مهندســی و 
فنی از قوت بيشتر برخوردار بوده است. پروژه های 
مشــترک در زمينه هــای باليای طبيعــی از جمله 
زلزلــه در تهران، آب و محيط زيســت از اهم اين 
همکاری ها می باشد. تدوين استاندارهای فنی در اين 
زمينه با همکاری متخصصين ژاپنی از جمله ثمرات 

ماندگار اين همکاری ها می باشد.
آژانس همکاری های بين المللی ژاپن )جايکا( در 
بخش دولتی و سازمان تجارت خارجی ژاپن )جترو( 
در بخش خصوصی در هماهنگی با بخش اقتصادی 
سفارت ژاپن در ايران در ارائه اين همکاری ها نقش 
برجســته ای بر عهده داشــته اند. در عين حال بانك 
ژاپن برای همکاری های بين المللی )جی بيك( هم 

بايد به اين فهرست اضافه نمود.
توجه ژاپن به مقوله تربيــت و ارزش های واالی 
اخالقی، باعث شــده تا ژاپنی ها به سينمای ارزشی 
ايران بويژه سينمای كودک عالقه ويژه ای پيدا نموده 
و از آثاری نظير »خانه دوســت كجاســت« مرحوم 
عباس كيارســتمی و »بچه های آسمان« آقای مجيد 

مجيدی استقبال شايان و فراوانی بنمايند. 

ســفيران ايران در ژاپن افراد شاخص و بلند پايه 
بوده اند كه عليرغم شــرايط بســيار سخت ناشی از 
اختالفات و تحريم های شــديد غرب، سعی وافری 
در تقويت روابط دو كشــور در زمينه های مختلف 
داشته اند. برای نمونه شخصيت های برجسته و بلند 
پايه ای نظير دكتر عادلی، دكتــر كاظم پور اردبيلی، 
دكتــر ماجدی، دكتر متکی و دكتر عراقچی از جمله 
سفيرانی بوده اند كه در تقويت روابط دو كشور نقش 

برجسته ای ايفا نموده اند.
بــرای تقويــت روابط مردمــی بين دو كشــور 
انجمن های دوســتی ژاپن ـ ايران در ژاپن و ايران ـ 
ژاپن در ايران ايجاد شــدند. اين دو انجمن بيشتر به 
تقويت روابط فرهنگی و علمی پرداخته و در زمينه 
تقويت روابط اقتصادی توفيق چندانی نداشــته اند. 
انجمن دوســتی ايران و ژاپن كه نزديك به دو دهه 
از عمر آن می گــذرد به طور مســتمر فعاليت های 
متنوع فرهنگی و علمی را هر ســاله اجرا نموده و از 

قوی ترين انجمن های دوستی بين ملت ها می باشد.
 

نتیجه گیری
با توجه به ســير روابط دو كشــور ايران و ژاپن 
و فراز و نشــيب های آن و با عنايــت به روابط دو 
كشــور با آمريکا و نقطه عطف انقالب اسالمی در 
اين فرايند، اهم نکات روابط دو كشــور به صورت 

زير خالصه می گردد:
1. بنظر می رســد از نظر تاريخــی بعضی اثرات 
فرهنگی از ايران به ژاپن صادر شده باشد. ليکن اين 
امر آنچنان قوی به نظر نمی رسد. تأثير كارگران ايران 
در ژاپن در پيوند فرهنگی دو كشور بيشترين اثر را 

در مقايسه با هر پديده ديگری داشته است.

2. ژاپن در راستای تأمين انرژی خود از همان ابتدا 
و پس از برقراری روابــط ديپلماتيك به نفت ايران 
عالقه نشــان داده و اين عالقــه همچنان و عليرغم 

مشکالت ناشی از تحريم ها حفظ شده است.
3. ژاپن در دهه هفتاد ميالدی به مرزهای شکوفايی 
اقتصادی ـ اجتماعی وارد می شــود و در همين دهه 
انقــالب اســالمی وارد نقطه عطفــی در روابط دو 
كشور می شود. با عنايت به ســلطه آمريکا بر ژاپن 
و از دســت دادن ســلطه بر ايران، دو كشور در دو 

اردوگاه مقابل هم قرا می گيرند.
4. عليرغم گســترش و تقويت روابط فرهنگی و 
علمی بين دو كشور، توفيق زيادی در روابط اقتصادی 
دو كشور در مقايسه با كشورهايی نظير چين و كره 
جنوبی كه خود از دنبال روهای سياست های توسعه 

در ژاپن بوده اند، حاصل نگرديده است.
5. دو كشور حتی در سخت ترين شرايط هم پيوند 
بين خود را در زمينه های مختلف قطع نکرده اند هر 

چند به كمترين ميزان ممکن كاهش داده اند.
6. تــا زمانی كه ژاپن تحت ســلطه آمريکا بوده و 
ايران در تقابل با آمريکا باشــد اميدی به توســعه و 
تقويت روابــط در هيچيك از زمينه های سياســی، 
اقتصادی، فرهنگی و علمی نيست. اين امر می تواند 
در بلنــد مدت با توجه به ســابقه رونــد آن، برای 
هميشــه جايگاه كشــور ژاپن در ايران را به ديگر 

كشورها بدهد. 

* عضو هيت علمی دانشــگاه شهيد بهشــتی و استاد سابق دانشگاه 
كوبه ژاپن

** عضو هيئت علمی گروه زبان و ادبيات ژاپنی دانشگاه تهران

گزارش


