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 بسمه تعالي
 نکات برجسته 

 

 کند.به ایران سفر میسال  ۴۰بعد از برای نخستین بار است که  وزیر ژاپننخستاولین  "شینزو آبه" -

 .به انرژی ایران وابستگی راهبردی داردژاپن  -

 .کردنددرصد نفت خام خود را از ایران خریداری می ۱۵تا  ۱۰ها ها، ژاپنیتا پیش از تحریم -

 های یکجانبه گرایی واشنگتن است.ثر از سیاستأروابط دو کشور بیشتر مت -

 
 

 مقدمه و طرح مسئله 

بعد از یعنی سال  ۴۰بعد از برای نخستین بار  (2019 ژوئن ۱۴-۱۲ ) 98 خرداد ۲۴-۲۲ وزیر ژاپننخستشینزو آبه 

نامهر. طبق بوزیر ژاپن است که وارد تهران خواهد شداولین نخست وی. سفر خواهد کردپیروزی انقالب اسالمی به ایران 

مقام خرداد با  ۲۴جمهور ایران و روز خرداد با حسن روحانی رئیس ۲۳روز نخست وزیر ژاپن رود اولیه انتظار میریزی 

برخوردار است. ژاپن . تعمیق روابط دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی از قدمت طوالنی دیدار داشته باشد یرهبرمعظم 

 تبادالت اقتصادی دو عناصریکی از مهمترین خرید نفت از ایران همواره موضوع  و به انرژی ایران وابستگی راهبردی دارد

درصد نفت خام خود را از  ۱۵تا  ۱۰ها ، ژاپنیجمهوری اسالمی ایرانها علیه تا پیش از تشدید تحریمکشور بوده است. 

اریخی، تنگاه اجمالی به پیشینه روابط در این نوشتار سفر نخست وزیر ژاپن به ایران . با توجه به دکردنایران خریداری می

 .شدسیاسی و اقتصادی دو کشور خواهد 

 ایران و ژاپن تاریخی و سیاسی پیشینه روابط 

 است. از طریق جاده ابریشم مرتبط بوده  روابط تاریخی دو کشور از قدمت طوالنی برخوردار و

 1308میالدی )  1929در سال سفارت ژاپن در ایران سیس با انعقاد یك قرارداد دوستی و تأ روابط سیاسی ایران و ژاپن

 شمسی( رسما برقرار شد. 

سیس یك نمایندگی تجاری در ایران نمود و به دنبال آن تمایل خود شمسی، مبادرت به تأ 1305ن در سال دولت ژاپ

 ی برقراری روابط سیاسی ابراز داشت که مورد استقبال ایران واقع شد. ارا بر

نمود ای که حدود و اساس روابط دو طرف را مشخص میشمسی، پیمان نامه 1308بدین ترتیب در فروردین ماه سال 

 ( سفارت ایران در توکیو افتتاح شد. 1930شمسی) 1309به امضاء رسید و در تیر ماه سال 
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شمسی عهد نامه دوستی و تجارت و یك پروتکل بین دو طرف در تهران منعقد گردید که در مجموع  1311در مهر 

 شد. متضمن منافع متقابلی برای هر دو کشور تلقی می

، روابط دو کشور قطع شد و با فشاری که از سوی متفقین بر دولت ایران وارد 1321با وقوع جنگ جهانی دوم در سال 

رسماً به ژاپن اعالن جنگ نماید. البته خصومت و تضاد منافع بین  1323اسفند ماه سال  9د در شد، ایران مجبور شمی

 دو کشور وجود نداشت.

در اشغال خود داشتند، صورت « دو فاکتو»اعالن جنگ به ژاپن ناشی از فشارهای انگلیس و شوروی که ایران را به صورت 

عدم نفوذ نیروهای ژاپنی به منطقه خلیج فارس، جنگی میان دو  گرفت. ولی عمالً به علت شرایط خاص جغرافیایی و

 کشور رخ نداد. 

بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، ایران نیز همانند بسیاری از کشورهایی که با ژاپن در حال جنگ بودند، در 

رتخانهال این اقدام، مجدداً سفاشرکت نمود و عهدنامه صلح با ژاپن را امضاء کرد. به دنب“ سانفرانسیسکو ” کنفرانس صلح 

 بازگشایی شد.  1333و  1332های های دو کشور در تهران و توکیو به ترتیب در سال

مانده بود، به طور رسمی به مرحله اجرا درآمد و اسناد  معلق، قرارداد دوستی دو کشور که به علت جنگ 1334در سال 

ژاپن و سفیر ایران مبادله شد. روابط سیاسی ایران و ژاپن از این  پذیرش متقابل آن در توکیو میان وزیر امور خارجه

 تاریخ به بعد در حال گسترش بوده است. 

مندی خود را در زمینه توسعه روابط مجدداً اعالم داشت با پیروزی انقالب اسالمی ایران، ژاپن با اعزام نماینده ویژه، عالقه

 آن در دستور کار دو کشور بوده است. های گذشته روابط دوستانه و توسعه و در سال

  روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران و ژاپن 

روابط جمهوری اسالمی ایران و ژاپن از دیر باز همواره در سطح خوبی قرار داشته و ایران به عنوان یك کشور مهم و با 

 موقعیت راهبردی، مورد توجه سیاستمداران این کشور بوده است. 

 1983طرفی خود را اعالم کرد و از اوایل سال حمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران، دولت ژاپن بیبا آغاز جنگ ت

 کرد که با میانجیگری این جنگ را خاتمه دهد. همواره سعی می

رئیس مجلس شورای اسالمی وقت کشورمان به طور رسمی به ژاپن سفر کرد و مقامات این کشور  1364در اواسط تیر 

ثیرات مثبتی بر روابط دو کشور برجای گذاشت. اما به علت أزیادی از مقامات کشورمان به عمل آوردند که تاستقبال 

 مریکا تا حدودی روابط دو کشور به سردی گرایید.آوقوع برخی تحوالت سیاسی از جمله فشارهای 

یر را همراه با پیام کتبی به معاون نخست وز "کومورات"دولت ژاپن با هدف نشان دادن رویکرد مثبت و حمایتی خود 

نخست وزیر  "شینزوآبه"به ایران اعزام نمود. متعاقب آن  1392عنوان فرستاده ویژه نخست وزیر در شهریورماه سال 

 ژاپن با رئیس جمهور کشورمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مالقات کرد. 
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اسفندماه  14فر کرد که در ادامه این سفرهای دیپلماتیك در وزیر امورخارجه ژاپن به تهران س "فومیو کیشیدا"پس از آن 

 علی ظریف وزیر امورخارجه به توکیو سفر نمود.  1392

 93های بهداشتی از دیگر تحوالت مهم در سال ژاپن و انعقاد تفاهم نامه همکاریسفر وزیر بهداشت وقت کشورمان به 

 بوده است. 

های بزرگ اقتصادی به همراه مدیران تعداد زیادی از شرکت  94در مهر ماه  اًوزیر امورخارجه وقت ژاپن مجدد "کیشیدا"

 ژاپن به ایران سفر داشت و با روحانی و ظریف و دیگر مقامات دیدار کرد. 

ای ایران همواره ژاپن از این برنامه حمایت کرده است. بعد از امضای برجام فصل با آغاز فعالیت برنامه صلح آمیز هسته

و حمایت ژاپن از  94در سال  1+5ای بین ایران و کشورهای ر روابط دو کشور آغاز شد. حصول توافق هستهجدیدی د

برجام موجب شد روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و دیدارهای مقامات عالی دو کشور همچنان تداوم داشته 

 باشد. 

اقتصادی به توکیو سفر نمودند و ضمن  ـ هیات سیاسیس أظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ر 1395در آذرماه سال 

 دیدار با مقامات عالی ژاپن از جمله نخست وزیر در خصوص تحکیم و توسعه مناسبات دو کشور تبادل نظر نمودند. 

را بعنوان  "کومورا" اً، دولت ژاپن در شهریور ماه مجدد1396بدنبال انتخاب مجدد روحانی به ریاست جمهوری در سال 

 نماینده ویژه نخست وزیر ژاپن به تهران اعزام نمود. 

بار با  9وزاری خارجه نیز و  اندسران دو کشور هشت بار با یکدیگر دیدار داشته 1392-1397های در مجموع بین سال

  اند.هم مالقات کرده

ای از این اقدام خارجه ژاپن با صدور بیانیه ، وزارت امور 1397اردیبهشت  18بعد از خروج یك جانبه آمریکا از برجام در 

و ظریف با یکدیگر گفتگوی تلفنی داشته و بر اساس  "تارو کونو"سف و از برجام حمایت نمود. عالوه بر آن أآمریکا ابراز ت

ور ای وزارت امور خارجه ژاپن به منظتوافق دو وزیر خارجه، یك هیات کارشناسی به ریاست آقای اوکا مدیر کل منطقه

عازم ایران گردید و با  97خرداد  5-6های دو کشور در شرایط جدید در تاریخ بررسی شرایط و نحوه ادامه همکاری

 عراقچی و فرازنده دیدار نمود.

برگزاری مراسم رسمی آغاز نودمین سالگرد برقراری شاهد رویداد بزرگی در روابط دو کشور بودیم و آن  1397دی ماه 

در محل اقامتگاه سفارت جمهوری اسالمی ایران  1397دی ماه  27در تاریخ پنجشنبه روابط دیپلماتیك ایران و ژاپن 

 -در توکیو بود. این مراسم با حضور آقای کیشیدا وزیر امور خارجه سابق ژاپن و رئیس کنونی گروه دوستی پارلمانی ژاپن

های مقیم و همچنین ایران و تعداد زیادی از مقامات سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و علمی ژاپن، سفرا و دیپلمات

 ها و ایرانیان مقیم ژاپن برگزار شد.جمع کثیری از همکاران سفارت، ارگان

 اسالمی با اوشیما رئیس مجلسدر راستای مناسبات پارلمانی بین دو کشور دیدار الریجانی رئیس محترم مجلس شورای 

در نیویورک و سفر   94در شهریورماه  IPU نمایندگان ژاپن اشاره نمود که در حاشیه اجالس سران کشورهای عضو

 بود.  97الریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسالمی به ژاپن در بهمن 
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 گاه شمار برخی از تحوالت روابط دو کشور 

 

 

:۲۰۰۴سال -
میلیارد دالری این ۲سرمایه گذاری %۷۵طرف ژاپنی . شرکت اینپکس ژاپن و شرکت ملی نفت ایران وارد توافق توسعه میادین آزادگان شدند

.پروژه را برعهده گرفت

:۲۰۰۰سال -
اولین سفر رئیس جمهور وقت ایران به ژاپن صورت گرفت

:  ۱۹۷۸سال -
تا آن زمان هیچ یک از نخست وزیرهای ژاپن به ایران سفر نکرده بودند. به ایران سفر کرد“ فوکودا تاکیئو“نخست وزیر ژاپن، 

:۱۹۶۰سال-
.ولیعهد و شاهزاده های وقت ژاپن از ایران بازدید کردند

:۱۹۵۸سال -
سفر شاه سابق ایران به ژاپن

:۱۹3۰سال -
.سفارت ایران در توکیو افتتاح شد

:۱۹۲۹سال -
سفارت ژاپن در ایران احداث شد

:۲۰۱۸سال -
. شینزو آبه و حسن روحانی بار دیگر در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند

:۲۰۱3سال -
.شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و حسن روحانی رییس جمهور ایران در نیویورک دیدار داشتند

:۲۰۱۰سال-

.ژاپن به طور کامل از پروژه توسعه میادین آزادگان عقب نشینی کرد

:۲۰۰۸سال -
.بود۲۰۰۰این اولین دیدار بعد از سال . فوکودا یاسئو نخست وزیر ژاپن با رییس جمهور وقت ایران در رم ایتالیا دیدار کردند

:۲۰۰۶سال-
توقف شورای امنیت سازمان ملل قطع نامه ای را تصویب کرد و طی آن از ایران خواست که فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم خود را م

.درصد در پروژه آزادگان کاهش داد۱۰درصد به ۷۵ژاپن سهم خود را از . در این قطع نامه نسبت به تحریمهای اقتصادی هشدار داده شد. کند
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 روابط اقتصادی ایران و ژاپن

های اقتصادی متکی بوده است. از یك طرف روابط اقتصادی ایران و ژاپن از آغاز روابط دو کشور تا به امروز همواره بر جنبه

 مینای برای فروش نفت و تأبازار عمدهژاپن به نفت و بازار ایران نیازمند بوده و از طرف دیگر ایران نیز ژاپن را همواره 

 اد نموده است. کاالهای صنعتی و تکنولوژی قلمد

افزایش شدیدی داشته است. به عنوان مثال در  1973از هنگام بحران نفتی سال  روابط بازرگانی بین دو کشور مخصوصاً

میلیون دالر آن مربوط به صادرات ژاپن به  77میلیون دالر بود که  605حجم روابط تجاری دو کشور فقط  1967سال 

 ات از ایران اختصاص داشت.میلیون دالر آن به وارد 528ایران و 

میلیارد دالر واردات از  4بیش از  میلیارد دالر به ایران صادر کرد و متقابالً  2ژاپن کاالهایی به ارزش حدود  1977در سال 

 برابر افزایش داشته است. 10، 1967ایران داشت که بدین ترتیب حجم روابط تجاری در مقایسه با سال 

 7از مرز  1983ز پیروزی انقالب اسالمی در ایران گسترش چشمگیری داشت که در سال این حجم روابط تجاری بعد ا

درصد شامل نفت خام بوده و محصوالت غیرنفتی شامل  90میلیارد دالر باالتر رفت. صادرات ایران به ژاپن به طور تقریبی 

 ستی است. گاز مایع پروپان و بوتان، مخلوط هیدروکربورها، پسته، خاویار، فرش و صنایع د

آالت، آهن، فوالد، لوازم الکترونیك، خودرو، قطعات خودرو، انواع لوله، توربین های واردات ایران از ژاپن نیز شامل ماشین

   1گازی، کمپرسورها و... بوده است.

 ها و بعد از برجامروابط دو کشور در سایه تحریم 

ها نیز در کنار چین، هند و حتی کره جنوبی از مشتریان اصلی تحریماپن از مهمترین خریداران نفت ایران است و در زمان ژ

رار قهسته ای صلح آمیز ایران های مربوط به برنامه گیری تحت تاثیر تحریمروابط دو طرف به شکل چشم .ایران بوده است

های صادرشده توسط دولت ها اگرچه توانستند مطابق معافیت، ژاپنی2012های نفتی در سال با اجرایی شدن تحریم. گرفت

درصد کاهش دادند.  60آمریکا همچنان به واردات نفت از ایران ادامه دهند، اما در عرض یك سال واردات نفت از ایران را 

ها، سهم ایران از کرد اما در دوره تحریمدرصد از نفت وارداتی خود را از ایران تأمین می 12ها، بیش از ژاپن پیش از تحریم

، 2010. در سال کردبه ایران متوقف را صادرات خودروی خود  2010در سال ژاپن  درصد رسید. 5ت ژاپن، به تأمین نف

 1929های یکجانبه شدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع نشده بود، اما این شرکت با صدور قطعنامه هنوز تحریم

 نشود.بازار ایران وارد علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، ترجیح داد که 

 

. 

                                                           
 ای تحریم اقتصادی ایران بوده است.هاین اقالم به غیر از زمان - 1
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 بعد از برجام -
 

پس از توافق هسته ای و به دنبال دیدارهای مقام های دو کشور در دو سال اخیر، شرایط بسیار ایده آلی در تحقق اهداف 

دوستی بسیار دیرینه ای دارند و به طور سنتی توکیو دو کشور  دو کشور برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایجاد شد.

 . یکی از اقداماتکرد تا به بازارهای ایران برگردد سعیهمواره با بازار کشورمان ارتباط نزدیکی داشته ولی پس از برجام، 

ذاری سرمایه گ مهم توکیو به دنبال توافق برجام این بود که تحریم های ایران را لغو کرد و به سرعت دو کشور یك پیمان

اختصاص داد که نشانه جدیت توکیو بر گسترش میلیارد دالری برای تجارت با ایران  10اعتبار ژاپن یك منعقد کردند. 

رفت که سطح روابط اقتصادی ایران و ژاپن، افزایش قابل توجهی ها، انتظار میعد از لغو تحریملیکن ب .بودبا تهران روابط 

ها از رقبای آسیایی و اروپایی خود دهد که روابط ایران و ژاپن پیشرفت چندانی نداشته و ژاپنیمیاما آمار نشان  ،پیدا کند

اند. در این میان، عذرخواهی شرکت ژاپنی تویوتا از آمریکا، بابت فروش یك دستگاه خودرو به سفارت ایران در عقب افتاده

 . استتر کرده های تهران و توکیو را پیچیدههند، تصویر همکاری

 

 ـ انرژی

 

ی تبادالت اقتصاد یکی از مهمترین عناصرخرید نفت از ایران همواره موضوع  و به انرژی ایران وابستگی راهبردی داردژاپن 

 دو کشور بوده است. 

میالدی،  ۲۰۱۱برای نخستین بار از سال  1395اسفند( سال  -دهد شرکت میتسوبیشی ژاپن در )بهمنگزارش ها نشان می

 از ایران وارد کرده است.  یمحموله نفتیك 

میالدی از ایران یعنی مدت کوتاهی پس از توافق هسته ای روند  2016واردات نفت ژاپن در سال طبق آمارهای رسمی 

صعودی داشته است. در همان زمان پاالیشگاه های ژاپن آماده سازی برای واردات بیشتر نفت از ایران را شروع کردند و 

میلیون دالر بیمه کرد و سقف بیمه  580کنند تا ها را که نفت ایران را حمل میژاپن، نفتکش« سی.پی.جی»شرکت بیمه 

  میلیون دالر رساند. 800میلیارد و  7کردند به برای کل این نفتکش ها که نفت را به ژاپن حمل می

کره جنوبی، ترکیه، ژاپن، تایوان، ایتالیا و چین، هند،  آمریکا به هشت کشور ، بعد از خروج یك جانبه ترامپ از برجام

دهد که این آخرین آمارهای صادرات نفت ایران به ژاپن نشان می .تا از ایران نفت خریداری کنند معافیت نفتی داد یونان

ه بشکه نفت از ایران خرید کرده و طی این بازه زمانی، یعنی ما 177475، روزانه 97کشور در میانه مرداد تا شهریور 

درصدی نسبت به  65میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است که نشان از رشد  3.39آگوست در مجموع حدود 

به طور میانگین  2018این کشور طی ماه می  می دهدآمار دولتی ژاپن نشان . از طرفی دیگر مدت مشابه سال گذشته دارد

درصدی نسبت به مدت مشابه سال  31.5این ماه نیز رشد بشکه نفت از ایران خریداری کرده است که در  211097

 دهد. را نشان می 2017
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 1نمودارهای روابط مبادالت تجاری ایران و ژاپن ـ

 

                                                           
 www.tpo.ir، سازمان توسعه تجارت ایران، با ژاپن رانیدوجانبه ج.ا.ا یروابط تجار.  1
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 1396 سال در ژاپن به صادراتی اقالم مهمترین

 دالر میلیون :ارزش
 ارزش نام کاال

 358 گازی عاناتیم

 14 وانحی( کرک) نرم موی از یا پشم از گبه بجز هاکف پوش سایر

 3.4 وانیاز پشم یا از موی نرم )کرک( ح گبه

 6 باف گره نسجی مواد سایر از نسجی هایسایرکف پوش و فرش

 3.6 فروشی رخردهینشده در بسته بندی آماده برای غ دهیساب زیره سبزخرد نشده و تخم

 0.7 مغز پسته تازه یا خشك

 11 متانول

 2.3 خشك یا تازه پوست با هاپسته 

 0.7 درصد وزنی کروم 60ا ز  شتریی برافروکروم دا

 0.8 گرم 30از  شیزعفرا ن دربسته بندی ب

 

 1396 سال در ژاپن از وارداتی اقالم مترینمه

 دالر میلیون :ارزش
 ارزش نام کاال

 65 %20خودرو با ساخت داخل کمتر از  دتولی تهجقطعات منفصله 

 3708 یس یس 2500تا  2000 یدیبرهای هیخودرو ریسا

 28 %30خودرو با ساخت داخل کمتر از  دتولی تجهقطعات منفصله 

 53 %40تا  %3 نیبا س.د. ب نیبنز و زلیتن د 5از  شیخودرو حمل کاال با وزن ب دتولی تجهقطعات منفصله 

 23.1 گازی نیتورب متحرک و ثابتهای از پره رغی پراپلرها توربو یا هااجزاء وقطعات توربوجت سایر

 13.9 زلیتن د 5از  شیخودرو حمل کاال با وزن ب دتولی جهتقطعات منفصله 

 13.5 (مسابقه هایلیواگن و اتومب شنیاست هایلیاتومب همچنینسواری ) لیی اتومبنو از کائوچو برا تایربادی

 13.4 م م 600حدا قل  پهنای با فوالد یا هنمحصوالت از آ ه،یدرونسوز برای وسایل نقل ستونییموتورپ

 12.1 نت وا و کار سواری هایبرودتی مخصوص کولر خودرو هایکمپرسور

 12.1 ریکسرهیغ كیسنتت افیال
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