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 بنام خدا

 سفر نخست وزیر ژاپن به تهراندستاورد احتمالی 

 و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی گروه روابط بین الملل

یه ت بلندپاا مقاماب وی  دیدار و در حال فراهم کردن مقدمات سفر نخست وزیر ژاپن به تهران ژاپن مقامات دولت 

ی همیت زیادااز اپن ژسفر یک مقام رسمی و بلندپایه  بعنوان  ژاپنجمهوری اسالمی ایران هستند . سفر نخست وزیر 

ز بیشتر ران امروی با ایاشتیاق ژاپنی ها به گسترش همكار  بدالئل مختلفی  و به نظرمی رسد فی نفسه بر خوردار است

ن رای فعاالسفر ب که فرصت مناسبی برای استفاده بهینه از این است از آنچه که به نظر می رسد افزایش یافته 

 . اقتصادی ایران می باشد 

ا هتنش  یش افزاه وشرایط موجود منطقاما آنچه که اهمیت این سفر را برای رسانه های جمعی  افزایش داده است  

مریكا به اس جمهور مپ رئیدر سفر اخیر دونالد ترا می باشد.بین ایران و امریكا و نقش احتمالی ژاپن در این ارتباط 

ات  آن ل اختالفپن  در حبا ایران و ابراز تمایل وی به میانجی گری ژا مالیمی درارتباط  بیان سخنان ضمنوی  ژاپن 

 ایران ورآن کشو ژاپن خواست بدلیل روابط خوب با رهبری جمهوری اسالمی ایران بیناز دولت  ،ایران با  کشور

در  ان نیست.ام ایرریكا خواهان تغییر نظترامپ در کنفرانس خبری مشترک با آبه مدعی شد که آممیانجی گری کند 

های خواهم ایران به سالحتنها می ولطمه وارد کنم،  خواهم به ایراناین کنفرانس دونالد ترامپ افزود: من نمی

ترین تمی در دکاشته و دارند که سالح امقامات ایران همواره تاکید داین درحالی بیان شد که  بگوید.« نه»ای هسته

شترک د در کنفرانس خبری مششم خردادر جمهور آمریكا ئیسر ا هیچ جایگاهی نداشته و نخواهد داشتدفاعی م

استقبال  ریكاوگو میان ایران و آموزیر ژاپن برای میانجیگری و ایجاد گفتهای نخستوزیر ژاپن، از تالشبا نخست

  کرد

معاون دبیر ارشد کابینه « یاسوتوشی نیشیمورا» .تندم داشمقامات ژاپنی آمادگی خود را برای این امر اعالدراین سفر 

گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد کشورش آماده است تا در راستای کمک به نجات برجام و حفظ صلح و   ژاپن در

این مقام ژاپنی ضمن اشاره به تمایل دولت متبوعش برای د. گری کنین ایران و آمریكا میانجیثبات منطقه، ب

گیری از روابط سنتی و حسنه خود با ایران، به بهبود ما قصد داریم با بهره»افزود:  آمریكا ایران و  گری بینمیانجی
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های برجام نبوده اما همواره از این توافق حمایت ژاپن اگرچه خود جزو طرف».صلح و ثبات در منطقه کمک کنیم

تایمز، دولت روزنامه ژاپن هان خوانده استکرده و آن را گامی مثبت در راستای بهبود صلح و ثبات در منطقه و ج

 «گری کندای ایران میان آمریكا و ایران میانجیژاپن امیدوار است که بتواند در راستای حفظ توافق هسته

ترامپ شینزو آبه پس از دیدار با  گردد وآمریكا  به منافع  آن کشور برمیدلیل ورود ژاپن به مسئله میانجی گری بین ایران 

 جامعهرانس خبری مشترک با وی درخصوص ایران گفت: صلح و ثبات خاورمیانه، برای ژاپن، آمریكا و در کنف

ها حول توانیم انجام خواهیم داد. تنشبرای به صلح و ثبات رساندن خاورمیانه، هرکاری ب وما جهانی بسیار مهم است.

این سخنان اشاره به اهمیت صادرات نفت منطقه برای ژاپن   .ایران باید کاهش یابد و به اختالف نظامی منجر نشود

وابسته  منطقه وایران  از یكسو ژاپن بشدت به نفت. به بیان دیگر اقتصادی ژاپن دربازار منطقه است وهمچن منافع

یكی از اصلی ترین محور همكاری های اقتصادی ایران و ژاپن در طول چند دهه گذشته پس از بطوریكه است  

ژاپن از  و. گسترش روابط دو کشور، موضوع انرژی و قراردادهای نفت و گاز بوده است که همچنان ادامه دارد

عالم کرد که ژاپن به شدت موسسه تحقیقاتی خاورمیانه اخیرا با انتشار گزارشی ا مهمترین خریداران نفت ایران است

به نفت خاورمیانه متكی است و می کوشد تا در این راستا همچنان بر بازار ایران متمرکز باشد ژاپن سومین اقتصاد 

ی ایران را نادیده بزرگ جهان و سومین وارد کننده بزرگ نفت پس از آمریكا و چین است و نمی تواند بازار انرژ

ی بسیار حائز اهمیت است و به باور کارشناسان حوزه اقتصادی، این کشور به دلیل بگیرد برای ژاپن امنیت انرژ

از ایران هم از دیگر  روابط دوستانه سنتی خود با ایران، به انرژی ایران وابستگی راهبردی دارد. خرید نفت

میالدی  2016سال  دستاوردهای روابط دو کشور در دو سال گذشته بوده است به گونه ای که واردات نفت ژاپن در

از ایران یعنی مدت کوتاهی پس از توافق هسته ای روند صعودی داشته است. در همان زمان پاالیشگاه های ژاپن 

  .آماده سازی برای واردات بیشتر نفت از ایران را شروع کردند

همواره با بازار و به طور سنتی توکیو واز سوی دیگر بازار ایران برای ژاپن از اهمیت خاصی برخوردار است  

کشورمان ارتباط نزدیكی داشته ولی پس از برجام، اراده خود را برای حضور در آن راسخ تر کرده است به طوری 

ها، که دولتمردان ژاپنی بسیاری از شرکت های این کشور را ترغیب کرده اند که بویژه پس از برجام و لغو تحریم

دهند. توکیو بارها تاکید کرده است که حضور شرکت های ژاپنی در  سرمایه گذاری کالنی در بازار ایران انجام

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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می رود درسفر  وانتظار بازار ایران برای هر دو طرف دارای اهمیت است و باعث افزایش تجارت دوجانبه خواهد شد

ن و موضوعات سیاسی طرفین درباره حضور شرکت های ژاپنی در ایرااخیر نخست وزیر ژاپن به ایران نیز  عالوه بر

ژاپن از جمله کشورهایی است که پس از برجام تالش  سرمایه گذاری در طرح های مختلف گفت و گو کنند.

زیادی کرده است تا حضور قوی در بازار ایران از جمله در صنایع سنگین و هواپیما داشته باشد. گزارش ها حاکی 

 ادامه می دهند  دراین باره است که طرفین همچنان مذاکراتی را 

 :باید گفتمیزان موفقیت ابه دراین سفر نیز  دستاوردها و مورددر

بخصوص درمسائل ناموسی که عمدتا دربردارنده دو  از یكسو مقامات ایرانی  باهرگونه  مذاکره با آمریكا  -1

مخالفت کرده اند وآنرا سم دانسته اند ورهبری انقالب بحث توان دفاع موشكی ونفوذ منطقه ای ایران است 

، نوعی فریب دانسته اند ه را مكمل فشارهای اقتصادی آمریكا دانست  ودعوت آمریكا به مذاکره رامذاکر

مذاکره تاکتیک "تهران برگزار شد، همچنین گفت"امام خمینی"در این دیدار که در حسینیه  رهبری

« مذاکره»آمریكا برای تكمیل راهبرد فشار به ایران است. مقصود آنها از برگشتن به میز مذاکره، مطلق 

ها مشكلی نداریم. ما که با مذاکره با دیگران و اروپاییوی افزود  است« مذاکره با آمریكا»نیست؛ بلكه 

کوتاه بیایید. در مذاکره با دیگران و  ی دفاعیمعنی مذاکره در این مسئله، معامله است؛ یعنی از توانای

وگوی جواد ظریف وزیر امورخارجه اخیرا در گفتمحمد ."ما تعیین موضوع است ها هم مسئلهاروپایی

ان با انتقاد از خروج آمریكا از برجام اظهار کرد: ما ]در برجام[ با اناختصاصی خود با شبكه خبری سی

وگو کنیم. ظریف تاکید اند گفتخواهیم با کسانی که زیر تعهداتشان زدهینیت عمل کردیم، اما نمحسن

ها را تهدید توانید ایرانیکند. شما نمیفشار مذاکره نمیشویم. ایران هرگز تحتکرد: ما تسلیم تهدید نمی

این مقام  کنید و سپس از آنها انتظار تعامل داشته باشید. راه درست برای این کار احترام است، نه تهدید.

جمهور آمریكا وارد مذاکره نخواهد شد مگر پایه ایران تاکید کرد که ایران با دونالد ترامپ، رئیسبلند

ایران نیز  وزیر خارجهمعاون سیاسی  اینكه این کشور با اجرای تعهداتش در برجام به تهران احترام بگذارد

 .وگوی مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریكا نخواهیم داشتتاکید کرد: هیچ گفت

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
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وحانی، سن رح از سوی دیگر رئیس جمهور درسخنان مختلفی خواستار بازگشت آمریكا به میز مذاکره شده است.

ت: مریكا گفهور آدر جلسه هیات دولت در واکنش به پیشنهاد مذاکره دونالد ترامپ، رئیس جم رئیس جمهور ایران

های حریمتداشته و ان برمعیار برای ما کالم نیست، بلكه عمل آنها است؛ هر زمان آنها دست از ظلم نسبت به ملت ایر

برهم  ک کردند وای که خودشان ترذاکرهظالمانه را کنار گذاشته و در برابر تعهدات خود پایبند بوده و به میز م

شود و فراز های بسیاری از سوی آنها بیان میوی در ادامه افزود: سخن .زدند، بازگشتند، راه به روی آنها بسته نیست

 .نندی بیان کتناقضو نشیب در سخنان آنها زیاد بوده است. استقامت مردم آنها را وادار کرده که گاهی سخنان م

لم را ظی خود به ترامپ گفت: اگر در کردار، راه دیگری را انتخاب کنید و در تصمیمات اجرایروحانی خطاب 

ان است دست خودت گذارد اما اینکنار گذاشته و به عدالت و قانون بازگردید، ملت ایران راه را به روی شما بازمی

 .ه دهیدجنایت گذشته خود ادام خواهید به ظلم وکه در مقام عمل نشان دهید که نمی

نان امپ درسخرچند ترهمعتقدند که  آنهاات ایرانی را باید در این امر دانست که منوع سخنان مقا جمع بین این دو

رزشی ی شده واتلق  خود لحن آشتی جویانه ای اتخاذکرد اما اگر این لحن با رفتاری عملی توام نباشد نوعی فریب

ده های برن ز برگاانی گفته می شود که آمریكا بخش عمده ای ودرواقع این سخنان درزم برای ایران نخواهد داشت

رون بزی برای نامه ریروکرده اما نتیجه ای نگرفته است وایران درحال بر قتصادی به ایران رااخود درموضوع فشار 

 نمله سخنالت ازجعالوه براینكه این تغییرلحن هنوز با لحن دیگر مقامات دو رفت از مشكالت درداخل می باشد 

ای وی ه تالشهبواین سخنان ترامپ با هدف کمک  متفاوت است. وعمل ورفتار عملی آمریكا  وزیر خارجه آمریكا

 .دربحث معامله قرن درخاورمیانه وایجاد وجهه برای ایشان درانتخابات امریكا تلقی می شود

 اوهدف  امپ تاکید کرده که از سوی دیگر احتمال بازگشت آمریكا به برجام نیز بسیار نامحتمل است  هرچند تر-2

این هدف از  که درسخنان اخیر وی بر آن تاکید کرده باید گفت  جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی است

انس انرژی اتمی بشدت برآن نظارت دارد ولذا تحقق این هدف از طریق بازگشت ژآ ورده شده وآطریق برجام بر

عالوه  زی به فشارهای گسترده ومذاکرات جدید با ایران دراین مورد نیست.ونیا آمریكا به برجام  قابل انجام است

برممنوعیت وحرمت تالش برای ساخت ونگهداری بمب اتم تاکید کردکه این تاکید براینكه رهبری نیز اخیرا مجددا 

ضعیف  بسیارز برگشت آمریكا به برجام نی احتمال  ،علیرغم  این امر اما  درواقع پاسخی به ترامپ محسوب می شد.
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است زیرا با شعارها وتبلیغات ضد برجامی ترامپ هماهنگی نخواهد داشت وتبعات مخرب زیادی درانتخابات آینده 

 .آمریكا ضد ترامپ ایجاد خواهد کرد

تاثیر  رخصوص کاهش تحریمها نیز به نظر نمی رسد با توجه به اینكه این فشارها تاحد زیادی براقتصاد ایراند-3-

برد اکره راهشار ومذف اصوال تلفیق . ، کاهش یابدآماده کرده استایران از برجام زمینه را برای خروج  ه وگذاربود

 اصلی آمریكا است .

ح ام را مطرگحداقلی وگام به  نوعی انتظار درموردمیزان موفقیت این میانجیگری توسط ژاپن بایدبراین اساس -4

 وآمریكا ین ایرانتشدید بحران درمنطقه ودرگیری بجلوگیری ازها  بیشترین دغدغه ژاپنیاصوال باید گفت  ساخت.

ف بین ویت ائتالجب تقاست  که این امر می تواند از یكسو منافع اقتصادی ژاپن را بخطر انداخته واز سوی دیگر مو

 ه چینسبت بوذ چین را درمنطقه افزایش دهد اکه این امر با سیاست های کالن ژاپن نفایران وچین شود ون

دات  خی پیشنهابابرد که قصد دار ، تنها عالوه بر تقویت روابط دوجانبه دراین سفر ژاپن  براین اساس  ناسازگاراست.

ری فرانس خبر یک کندیاسوتوشی نیشیمورا، معاون دبیر کابینه ژاپن بطوریكه   از تشدید این بحران جلوگیری کند 

ه اریم با بدما قصد  ولذا ای استحال خارج شدن از توافق هستهما به این توجه داریم که ایران در "اظهار کرد: 

مر ژاپنی رای این اکه احتماال ب ".ای کمک کنیمکارگیری روابط دوستانه دیرینه خود با ایران به صلح و ثبات منطقه

ا این تا ب نندکد می ها با چراغ سبز آمریكا بر تداوم همكاری اقتصادی ژاپن با ایران وخرید نفت از ایران تاکی

رند ولذا را بردا بعدی امتیازهای محدود از بحرانی شدن موضوع جلوگیری کرده تا بتوانند در آینده احتماال گامهای

تقویت  ن از نظرای ژاپهرچند که دستاوردهایی بر حداقلی و دراین راستا پیش بینی کرد.  باید دستاورد این سفر را

  جایگاه بین المللی اش خواهد داشت. 

 دکتر یحیی فوزی  

 

 


