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Abstract
One of the most important debates during Reza Shah era was the expansion and development of
Iran's foreign trade with new countries that hadno contribution in Iran's foreign tradebefore the
First World War. Japan was the only Asian country that had not such a strong history of
political and economic relation with Iran, but could sharply make certain contributionto Iran's
foreign trade.
The present article attempts to investigate trade relation between Iran and Japan in Reza Shah
era on the basis of archive documents, press articles, and library sources.
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چکیده
یکی از مباحث مهم در دوره رضاشاه ،توسعه و رونق تجارت خارجی ایران با کشورهای جدیدی بود کهه تها شهاز از
جنگجهانی اول ،سهمی در تجارت خارجی ایران نداشتند .ژاشن تنها کشور آساایی بود که با وجود نبود شاشهانه وهوی از
روابط سااسی و اوتصادی با ایران ،توانست به سرعت حجم وساعی از تجارت خارجی ایران را در دوره شهلهوی اول بهه
خود اختصاص دهد .با توجه به اهمات چنان موضوعی ،مقاله حاضر در صدد شاسخ بهه ایهن شرسهز اصهلی اسهت کهه
ماهات شکلگاری و توسعه روابط تجاری ایران و ژاشن چگونه بود؟
شژوهز حاضر موضوع روابط تجاری ایران و ژاشن را در دوره رضاشاه به روش مطالعهه کتاباانههای و آرشهاوی ،بها
تکاه بر اسناد آرشاوی و نشریات و منابع مکتوب دیگر بررسی میکند.
واژههای کلیدی :ایران ،رضاشاه  ،تجارت خارجی ،ژاشن.
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مقدمه

روابط تجاری ایران و ژاشن در دوره رضاشاه ،بهعنوان

بهههها تاسههههال دولههههت شهلههههوی در ایههههران (آ ر

بحثی ماانرشتهای ،کمتر در کهانون توجهه شژوهشهگران

6394ش6308/م) عصههر تههازهای در تحههول مناسههبات

تاریخ ورار گرفتهاست؛ تاآنجاکه بهندرت میتهوان مقالهه

تجارت خارجی ایران آغاز شهد .در ایهن دوره ،روابهط

یهها بررسههی عالمانهههای را در خصههوص چگههونگی

خارجی و در کنار آن تجهارت خهارجی ایهران ترااهر و

شههکلگاههری روابههط تجههاری ایههران و ژاشههن در دوره

تحوالت بسااری را در زمانه حضور کشورهای جدیدی

رضاشاه سراغ گرفت .باوجود برخی اشارههای شراکنهده

همچون آلمان ،ژاشن ،آمریکا و مصر در روابط خارجی

در منابع شژوهشهی تاصصهی اوتصهادی در ایهن بهاره،

و تجاری تجربه کرد .شرسز اصهلی مقالهه حاضهر ایهن

همچنان در بازگویی و روشهننمهایی زوایهای ماتله

است که ماهات شکل گاهری و توسهعه روابهط تجهاری

روابط تجاری ایران و ژاشهن در ایهن دوره ،کمبودههای

ایران و ژاشن چگونه بود؟ سایر شرسزههای فرعهی ناه

اساسی م حظه می شود .در سهال ههای اخاهر ،تنهها بهه

عبارتاند از :روشها و سااسهتههای دولهت ژاشهن در

مناسبت هشتادمان سالگرد شکلگاهری روابهط ایهران و

شاشارد نفو تجاری و اوتصادی در ایران چگونهه بهود؟

ژاشن ،ویژهنامهای در فصلنامه علمی و ترویجهی تهاریخ

انعکاس داخلی گسترش روابط تجاری ایران و ژاشن بهه

روابط خارجی منتشر شد که حاوی مقاالت متعددی در

چه شکل بود؟ فرضاه شژوهز حاضهر ایهن اسهت کهه

بازنمایی این روابط از زوایایی گوناگون بود؛ امها حتهی

رشد و توسعه صنعتی ژاشن و ناازههای ایهن کشهور بهه

در این ویژهنامه ناه  ،تجهارت ایهران و ژاشهن در عصهر

داشتن بازارهای فروش و تهامان موادخهام اولاهه بهرای

شهلههوی اول بههه شههکل دواههق و مفصههل بررسههی نشههد

صههنایع خههود ،از مهههمتههرین عللههی بههود کههه بعههد از

(فصههلنامههه تههاریخ روابههط خههارجی ،س66ش،43

جنگجهانیاول توجه و گرایز ژاشن را به غرب آساا و

تابستان .)6353اشاره ههای شراکنهده و کوتهاه در برخهی

از جمله ایران باعث شهد .در نقطهه مقابهل ناه  ،ته ش

منابع شژوهشی جدید ،نظار تهاریخ تحهوالت اجتمهاعی

دولت شهلوی در رهایی از نفو انحصاری سااستههای

ایران از صفویه تا انق ب اس می اثر جهان فهوران ناه ،

اوتصادی انگلستان و شوروی همراه بها ناهاز بهه تهامان

چندان نمیتواند روابط دوازده ساله ایهران و ژاشهن را از

لوازم تحقهق شهروژه تجهدد و نوسهازی عامهل مههم در

نظر اوتصادی و تجاری تباان دواق کند.

شکلگاری این روابط بود.
مقالههه حاضههر براسههاس گهه ارشههها و اع عههات
دسههتگاههههایی همچههون وزارت امورخارجههه ،وزارت

اهمیت ایران و غرب آسیا در تجارت خارجی ژاپنن
بعد از جنگجهانیاول

دارایی و اداره کل تجارت که در آرشاو سهازمان اسهناد

ژاشن از معدود کشورهای آساایی بود کهه بها تمهدن

ملی ایران بودنهد ،کتهخ خهاعرات و سهااحتنامهههها،

جدید غربی ،برخوردی هوشمندانه و مدبرانه داشهت و

آمارهای گمرکهی اداره کهل گمرکهات و گه ارشهها و

در اواخههر وههرن نههوزدهم ،بهها اخههذ آگاهانههه علههوم و

اخبار نشریات تاصصی و عمومی به چگونگی و علهل

تکنولوژی غربهی ،نهه تنهها توانسهت از نفهو و سهلطه

ایجاد روابط تجهاری بهان ایهران و ژاشهن و توسهعه آن

اروشاییها ممانعت کنهد ،بلکهه در مهدت کوتهاهی و در

شرداخته است .ضمن اینکه برخی آثار و شاامهدهای ایهن

آغاز ورن باسهتم ،خهود بهه کشهور صهنعتی نارومنهد و

روابط را بررسی کردهاست.

سلطه گری در آساا مبدل شد .این مهم به دنبال تحهوالت

روابط تجاری ایران و ژاشن در دوره رضاشاه ( 6395تا 6309ش6303/تا6349م)43/

ب رگی حاصل شد کهه در عصهر اماراتهوری موتسهوهاتو

اروشههایی اسههتفاده کههرد و بهههویههژه در حههوزه صههادرات

( )Mutsuhitoبه وووع شاوست و به عصر ماجی ()Meiji

محصوالت نساجی و شارچهه توانسهت باشهتر بازارههای

معروف شد (6515م) (شالمر.)378/0: 6351 ،

آساایی را در اختاار خود بگارد (شالمر.)6371 :6351 ،

عی این تحول تراارات کلی در ساختارهای سااسهی و

از سوی دیگر ،ژاشن به علت داشتن ناروی کهار ارزان

اجتماعی و اوتصادی ژاشن روی داد و فئهودالا م منسهو

و فههراوان ،مههیتوانسههت در مقایسههه بهها اوهه م مشههابه

شد و اشراف سنتی همچون شوگونهها و سهاموراییهها،

کشههورهای اروشههایی ،محصههوالت تولاههدی خههود را بهها

داوعلبانه از اختاارات و وهدرت خهود بهه نفهع اماراتهور

وامت های ارزان و مناسبی به بازاراههای آسهاایی روانهه

چشمشوشی کردند (نقاخزاده .)34 :6313 ،بدین ترتاهخ،

کند؛ تاجاییکه تودههای بیبضاعت و کمدرآمد در وهاره

ژاشنیها با دگرگونی و اص ح ساختار ارتز و تقویهت و

آساا به راحتی وادر به تهاهه اوه م تولاهدی ایهن کشهور

توسعه صنایع و کارخانهها به تامان و حفظ هرچه باشهتر

بودنههد .ایههن یکههی از علههل مهههم موفقاههت و کاماههابی

استق ل خود شرداختند .سوای توسعه ارتز ،تحهتتهاثار

شرکت های تجهاری ژاشنهی در زمانهه یهافتن بازارههای

تحوالت عصر ماجی ،صنعت مدرن کهه در اختاهار چنهد

فروش در این واره بود؛ بهعنهوان نمونهه ،منسهوجات و

خاندان اریستوکرات و موسل گروههای اوتصهادی مههم

انواع شارچه های تولادی صنایع ژاشنی از جملهه او مهی

همچون ماتسویی و ماتسوباشی بود ،در ژاشن شایهگهذاری

بودند که به علت کمبودن سطح دستم دها در ژاشهن و

شد و توسعه یافت .بهعوریکه ایهن توسهعه صهنعتی بهه

فراوانی ناروی کار ،بهه وامهت ارزانتهری در بازارههای

ایجاد ناازهای اوتصادی و از اواخر وهرن نهوزدهم ،رشهد

آساایی به فروش می رسهادند .بهه همهان علهت ،ژاشهن

تمای ت اماریالاستی و دستانهدازی و تجهاوز ژاشهن بهه

توانست با عرضه ارزان محصوالت خود ،بهه خصهوص

چان و شبهج یره کره منجر شد (نقاخزاده.)34 :6313 ،

منسوجات شارچهه ای ،بهازار کشهورهای اروشهایی را در

توسعه ودرت سااسی و اوتصادی ژاشن موجخ تصهادم

آسههاا تصههاحخ کنههد و ب ه ر تههرین

نههواحی ماتل ه

و اخت فنظر این دولت با دولتههای اروشهایی بهر سهر

صادرکننده منسهوجات در وهاره آسهاا شهود؛ همچنهان،

منافع استعماری در واره آساا و بهخصوص در چان شهد.

وجود بحران اوتصادی در جهان و کاهز ودرت خریهد

اوج این اخت فها و روابتها به جنگ با روساه در سال

مردم عامل دیگری در گرایز به سهمت اجنهاس ارزان

6394م منتهی شد که با برتری ژاشهن و شکسهت روسهاه

ژاشنی و در نتاجهه ،رونهق تجهارت کاالههای ژاشنهی در

همراه بود .شاروزیی که به تثبات نفو و سهلطه ژاشهن بهر

جهان بود (اتاژ تجارت ،س ،8ش.)63 :73

شبهج یره کره و منچوری منجر شد و براسهاس معاههده

وامت کم و ارزانی فوژالعاده اجناس ژاشنهی تها آنجها

()port Mothدر سهال  ،6398روسهاه

نفو شادا کرد که حتهی موجهخ افه ایز تقاضها بهرای

حقههوژ ژاشههن را بههر ایههن منههاعق بههه رسههمات شههناخت

کاالهههای تولاههدی ژاشههن ،در بازارهههای اروشههایی شههد و

(نقاخزاده.)35 :6313 ،

«داماانگ ( )Dampingامتعه[های] ژاشنهی در بازارههای

صلح شهرت مهو

در سالهای آغازین ورن باستم و بهخصوص در اثنهای
جنگجهانیاول ،با شتابگرفتن توسعه صهنایع در ژاشهن،

مررب بینهایت تشویز ایتالااییهها را فهراهم سهاخته»
(اتاژ تجارت ،س ،8ش.)63 :59

درحالیکه کشورهای اروشایی درگار جنگ و روابتههای

در عههان حههال ،بههروز برخههی محههدویتههها و موانههع

خونان بها یکهدیگر بودنهد ،ژاشهن از غابهت دولهتههای

گمرکی در دوره بعد از جنگجهانیاول ،از سوی برخی

 /44شژوهزهای تاریای ،سال شنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره یکم (شااشی ،)33بهار 6331

کشورهای جههان بههخصهوص آمریکها و هندوسهتان و

ب رگی همچون انگلستان و روساه ،واجارها در عمل

چان که مهمترین بازارهای فعالات شرکتهای تجهاری

فاود هرگونه ابتکاری در تنظام مستقل سااسهت ههای

ژاشنی بودند ،زمانهه سهاز توجهه باشهتر ایهن کشهور بهه

خههارجی و تجههاری خههود بودنههد .در باشههتر دوران

بازارهای غرب آساا و به خصوص ایران شد .بها وجهود

حکومت واجار ،ضع

سااسهی و اوتصهادی موجهخ

توجه و آگهاهی از منهافعی کهه ژاشنهیهها در خصهوص

تسههلط و نفههو دولههت هههای روسههاه و انگلسههتان بهر

توسعه تجارت خارجی خود به کشورهای غهرب آسهاا

مقدرات اوتصادی و سااسی ایران شده بود .در ابتدای

همچون ایران داشتند ،در ایران هنهوز اعه ع و آگهاهی

ورن باسهتم ،بها انعقهاد وهرارداد 6397م6051/ش کهه

چندان عماقی در خصهوص منهافع و اهماهت گشهودن

براساس آن ایران بهه منهاعق نفهو روس و انگلهال

باب روابط خارجی با ژاشن به وجود ناامده بود .هرچند

تقسام شده بود ،این نفو سااسی و اوتصهادی شهکل

در جریان انق ب مشهروعه ،تحهوالت شهگرف ایهن

علنی و رسمی به خود گرفت .این ورارداد و شاشهانه

کشور و به خصوص شاروزی ژاشهن بهر روسهاه را در

انحصههارعلبی روس و انگلههال در تبهدیل ایههران بههه

سال 6394م ،روزنامه هایی همچهون حبهل المتهان بهه

حوزه نفو انحصهاری خهود ،مهانع ورود یها حضهور

گوش ایراناان رسهانده بودنهد و در ا ههان ایراناهان،

فعههال و گسههترده هههر دولههت دیگههری در حههوزه

شکسههت روسههاه از ایههن کشههور ناشههی از لااوههت و

فعالات های اوتصادی و تجاری ایهران بهود .بها آغهاز

کاردانی اولاای امور ژاشن دانسته شده بود؛ تابدانجاکه

جنگ جهانی اول و به دنبال تحوالت و دگرگونی ههایی

ایرانی ر وشنفکری همچون عالبوف تبری ی را به فکر

که در اثر فروشاشی و تراار برخی رژیم ههای سااسهی

ترجمه وانون اساسی ژاشن به زبهان فارسهی انهداخت

در اروشا و دیگر نقاط جههان ،در روابهط بهان الملهل

(حائری.)636 :6314 ،

روی داد ،ایران نا از دایره سااسهت ههای انحصهاری

با وجهود شهازدسهتی ژاشنهیهها در بروهراری روابهط

رایج روس و انگلال خهارج شهد؛ بنهابراین امکهان

سااسی و اوتصادی بان دو کشهور ،ایهن امهر بهه علهت

فعالات و حضور کشورهای جدید در حوزه تجهارت

برخی موانع و مشک ت ن دیک به نام ورن عول کشهاد

و اوتصاد فراهم شد .ژاشنی ها نا بها اسهتفاده از نبهود

و تنها در دوره رضاشهاه امکهان ایجهاد چنهان روابطهی

حضههور ودرتمنههد روسههاه و انگلسههتان« ،در ماههدان

فراهم شد.

تجارت ایران عرض انهدام نمودنهد» (اتهاژ تجهارت،
س ،8ش68 ،59بهمن.)69 :6360

موانع و محدودیتها در روابط تجاری ایران و ژاپن

اما با شایان جنگ و بازگشت دوبهاره انگلسهتان بهه

ایران و ژاشن تا دوره شهلوی اول هرگه دارای روابهط

حوزه تجارت ایران ،همچنان توسعه تجارت ژاشن در

رسمی سااسی و اوتصادی نبودند؛ البته ت شههایی کهه

ایران بها مشهک ت بسهااری مواجهه بهود .عه وه بهر

عرفان در گشودن مناسبات سااسی رسمی آغاز کردنهد،

محدودیت های سااسی ناشی از نبود روابط سااسی و

با کندی و موانع متعددی همراه بود .آغهاز وهرن باسهتم

ممانعت دولت انگلستان از توسعه نفو ژاشن به غرب

همزمان با آخرین سالهای حکومت واجارهها در ایهران

آساا ،نبود وسایل حمل ونقل دریهای و بعهد مسهافت

بود که به علت نفهو سااسهی و اوتصهادی دولهتههای

بان ایران و ژاشن از دیگهر عهواملی بهود کهه توسهعه

روابط تجاری ایران و ژاشن در دوره رضاشاه ( 6395تا 6309ش6303/تا6349م)48/

روابط دوجانبه را تا سال ههای اولاهه تاسهال دولهت

سفرنامه ای بود که یوشادا از مشه اهدات و جریانهات

شهلوی در ایران مانع می شد.

سفر خود به ایران جمع آوری کرده بود .بدین ترتاهخ

براساس شواهد موجود ،در جریان سفر اول و دوم

با وجود ت ش های انجام شده از سوی دولهت ژاشهن،

ناصرالدین شاه به فرنگ ،زمانه بروراری روابط متقابل

باز از شنجاه سهال عهول کشهاد تها روابهط رسهمی

فههراهم شههد .در سههفر اول ناصههرالدین شههاه کههه بههه

سااسی و اوتصادی بان ایران و ژاشن آغاز شد.

سال6573م 6039/ژ صورت گرفهت ،سهفار ژاشهن در
فرانسه با شاه واجار دیدار کرده و ع وهه منهدی او را
بههه بروههراری روابههط بهها دولههت ژاشههن جلههخ کههرد
(ناصرالدین شاه.)068 :6377 ،
شنج سال بعد ،یعنهی در سهال6575م6038/ژ و در

آغاز روابط سیاسی و اقتصادی
با انقراض واجاریهه و تاسهال دولهت شهلهوی بهه
دسههت رضاشههاه در آ رمههاه6394ش6308/م باآغههاز
سااسهت ههای نوسهازی و تجددخواهانهه کهه تمهامی

شی سفر دوم ناصرالدین شاه به اروشا از عریهق خها

حوزه های اوتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اداری ،بهه

روساه ،سفار ژاشن در روساه با شاه ایران دیدار کهرد

غار از حوزه سااسی ،را تحت تاثار ورار داده بهود ،در

و با کسخ نظر مسهاعد شهاه واجهار بهرای بروهراری

زمانه تجارت خارجی نا دگرگهونی ههایی بهه ووهوع

روابط بها ژاشهن ،مقهدمات ارسهال هائتهی سااسهی و

شاوست که ناشی از ناازها و ضهرورت ههای شاشهبرد

تجاری به ایران فراهم شد (یوشادا ،ماساهارو:6373 ،

شروژه تجدد از سوی دولت شهلوی و تهامان منهابع و

 .) 39این هائت سااسی و ت جاری به ریاست یکی از

ه ینه های آن بهود .در حهوزه مناسهبات اوتصهادی و

دیالمات های خبره ژاشهن بهه نهام یوشهادا ماسهاهارو

تجاری ،ایهن دگرگهونی ن دیکهی دولهت شهلهوی بهه

(  ،)Yoshida Masaharuدر سال6559م6037/ژ عازم

کشورهای جدیدی را موجخ شد کهه تها ایهن زمهان

ایران شد .ع وه بر فرستاده فوژ ،این هائهت را یهک

نقز چندانی در تجارت خارجی ایهران نداشهتند .در

افسر ارتز ژاشن به نام فورکاوا ( )Furukawaو شهنج

این زمانه ،بی گمان ژاشن به علهت اهماهت سااسهی و

بازرگان ژاشنی همراهی می کرد .مهم تهرین ههدف وی

اوتصادی که در آسهاا داشهت ،نمهی توانسهت از دیهد

بروراری روابط بازرگانی ماهان ایهران و ژاشهن بهود و

سااست گذاران روابط خارجی عصهر رضاشهاه شنههان

یوشادا در شاسخ سوال ناصرالدین شاه ،ایهن ههدف را

بمانههد .عهه وه بههرآن ،دوران سههلطنت رضاشههاه اوج

بههه صههراحت باههان کههرد (یوشههادا ،ماسههاهارو:6373 ،

گرایز های ناساونالاستی منبعث از تحهوالت اروشها،

 .)653یوشهادا در مهدت شههز مهاه ماموریهت خههود،

به خصوص ظهور هاتلر در آلمان و تبلارات نازی هها

توانست با شاه ایران دیدارهای رسهمی و غاررسهمی

در زمانه برتری نژاد آریا در برابر سایر نژادهها بهود؛

داشته باشد؛ اما ماموریت این هائت در ایجاد روابهط

ازاین رو ،تحت تاثار چنان ایهدئولوژی ناساونالاسهتی،

سااسی و تجاری متقابهل ماهان ایهران و ژاشهن وهرین

در این زمهان در نه د دولتمهردان عصهر شهلهوی اول

موفقات نبود .انتظار دولت ژاشهن در برخهورداری از

ن دیکی به آلمان نازی اهمات شادا کهرد .بنهابراین در

حقوژ کشهور کاملهلالوداد و موافقهت نکهردن دولهت

چههارچوب سااسههت هههای ناساونالاسههتی و دوری از

ایران با این امر ،عامل اصلی ناکامی ماموریت هائهت

ودرت های سنتی همچون انگلستان ،ایجهاد رابطهه بها

یوشههادا بههود .تنههها ارمرههان ایههن ماموریههت نگههارش

و شاشرفته آساایی همچون ژاشن بهه

یک کشو ر ب ر

 /41شژوهزهای تاریای ،سال شنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره یکم (شااشی ،)33بهار 6331

علت هماوانی با جو سااسی موجود ،امری اساسی و

وزیرماتههار دولههت ایههران در ژاشههن تعاههان کههرد

ضروری بود (فوران .)348 :6351 ،ت شهای اولاه در

(اع عات :س 7ش.)0 :6933

ایجاد روابط سااسی و اوتصادی بان ایهران و ژاشهن ،در

بها وجهود ته ش ههای دو عهرف ،در دوازده سههال

دوره حکومهههت رضاشهههاه شهلهههوی ،مربهههوط بهههه

روابههط رسههمی ایههران و ژاشههن در دوره رضاشههاه ،در

مهرمههاه6301/6398م اسههت کههه ناسههتان بههار هائههت

انعقاد عهدنامه های تجاری موفقاتی حاصل نشهد .دو

ماص وصی از ژاشن برای ایجهاد روابهط دوسهتانه بهه

سال بعد از آغاز روابط رسمی سااسی ،یعنهی در 01

تهران وارد شد (فصهل نامهه تهاریخ روابهط خهارجی،

مهر 65/6366اکتبهر ، 6330ایهران و ژاشهن بهه منظهور

ش ،43س ،66تابستان .) 69 :6353این هائت سااسهی

توسعه و گسترش سهطح روابهط خهارجی و تجهاری

از عریق سفارت ژاشن در ترکاه و با ابتکار اوشی یاما

خ ود ،بهه امضهای اولهان معاههده رسهمی «مهودت و

( ،) ushiyamaسفار این کشور در اسه مبول ،ضهمن

تجارت و بحرشامایی» مبادرت کردند کهه بها حضهور

هماهنگی با مقامهات ایرانهی توانسهت شاسهخ مثبهت

وزیرماتار ژاشن و نواب سفارت در عمهارت وزارت

عرف ایرانی را در بروراری روابهط سااسهی بهان دو

خارجه در والخ یک عهدنامه انجام گرفت .عهدنامهه

کشور در ایران به دست آورد .بها ورود ایهن هائهت،

م بور را غفاری ،کفاهل وزارت امورخارجهه ،بهه نهام

مذاکرات مستقام دو عرف برای ایجاد روابط به جای

دولت شاهنشاهی ایران و وزیرماتار ژاشهن در ایهران

آنکه در کشور ثالثی انجام شود ،در ایران و به صورت

به نام دولت ژاشهن امضها کهرد (وزارت امورخارجهه،

مستقام آغاز شد .این مذاکرات به عول انجاماهد؛ امها

دفتر مطالعات سااسی و بان المللهی)46 :6313 ،؛ امها

در نهایت شل از دو سال و نام مذاکره ،باالخره زمانه

این توافق نامه نتوانست به امضهای نههایی نماینهدگان

تفاهم و دوستی دو کشور فراهم شهده و بهه صهورت

دو عرف برسد .بهه گه ارش اسهناد وزارت خارجهه،

رسمی ،روابط سااسی و اوتصادی مدتی بان ایهران و

علت آن سااست های جدیدی بود کهه دولهت ایهران

ژاشن آغاز شد ( .فصل نامهه تهاریخ روابهط خهارجی،

براساس « وانون جدید انحصار تجهارت خهارجی» از

ش ،43س ،66تابستان  .)6353:66شهل از دسترسهی

سهههال 6369ش 6336/م در زمانهههه نحهههوه تنظهههام و

به تفاهم اولاه ،در69فروردین 39 /6395مارس،6303

گسترش تجارت خارجی اتاا کهرده بهود (سهازمان

یادداشت های مربوط به بروراری روابط بهان ایهران و

اسناد ملی ایران :سند شماره.)049-5303

ژاشن مبادله شد .این متون را محمدعلیخان فهرزین،

اما درباره انعقاد یک معاهده بازرگهانی ،بها وجهود

کفال وزارت امورخارجهه ایهران و هاهوجی نهی بهی

تمایل و ت شی که عرف ژاشنی انجهام داد ،بهه علهت

( ،)bi hioji niنماینهده سااسهی دولهت ژاشهن ،امضها

ماالفت دولت ایران در این زمانهه مهوفقاتی حاصهل

کردند  .به دنبال این توافق ،دولت ژاشن آکاوکازاما ( A

نشد .براسهاس اسهناد وزارت امورخارجهه ،در سهال

 )kio Kazamaرا بهعنهوان وزیرماتهار کشهورش در

6367ش 6335/م سفار ژاشن برای رسادن بهه تهوافقی

ایران تعاان کرد .با تایاد وزارت دربار شهلوی در روز

کلههی در زمانههه امضههای شامههانی بازرگههانی و شامههان

67آ ر /6395دسههامبر ، 6303آکاوکازامهها اسههتوارنامه

دوستی و اوامت ،به رای نهی و مهذاکره بها مقهام ههای

خود را تقدیم کرد .در فروردین6339/6393م ،دولت

ایرانی شرداخت؛ اما در نهایت ،درباره تعاهان تکلاه

ایههران آوانههل خههان مساعدالسههلطنه را بههه عنههوان

در خصوص عقد شامان بازرگانی بهان دو کشهور ،از

روابط تجاری ایران و ژاشن در دوره رضاشاه ( 6395تا 6309ش6303/تا6349م)47/

وزارت دارایی استع م شد که شاسخ این اسهتع م بها

در سال 6365ش 6333/م ژاشن با اختصهاص بهاز از

جواب منفی همراه بود « :چون تجارت ایران با ژاشهن

 31مالاههون ریههال صههادرات بههه ایههران و در حههدود

محدود است تصور نمی رود احتااجی به عقد ورارداد

 83مالاون ریال واردات از ایران 69/8 ،درصهد از کهل

بازرگانی باشد .خاصهه اینکهه عقهد وهراردادی نظاهر

تجارت خارجی ایران را به خود اختصهاص داد و از

ورارداد با ترکاه ص ح ناست( »...سازمان اسناد ملهی

نظر رتبه تجاری در تجارت خهارجی ایهران ناه  ،بهه

ایران :سند شماره.)049-5303

رتبه باورنکردنی دوم دست یافت .رتبه ای که نه شاز

بنابراین با وجود انعقاد ورارداد مودت ایران و ژاشن

از آن وجود داشت و نه شل از این سال هرگ تکرار

در 08مهههر65/6365اکتبههر ،6333ههها گونههه وههرارداد

شد (وزارت دارایی ،اداره کل گمر  ،آمار بازرگهانی

بازرگانی بان دو کشهور منعقهد نشهد .درهرحهال بها

کشور شاهنشاهی ا یران با کشورهای خارجه در سهال

وجهههود ناکهههامی در عقهههد وهههرارداد تجهههاری ،در

)46 :6363

08مهر65/6365اکتبهر ،6333موافقهت نامهه دوسهتی و
مودت و بحر شامایی دو کشور در کا وزارت امهور
خارجه بان مظفر اعلم ،در مقام وزیرامور خارجه بهه

شیوه های نفوذ ژاپن در بازارهای تجاری ایران
الف .تاسیس شرکت تجارتی ایران و ژاپن

نمایندگی دولت ایران و شواشی ناکایاما ،وزیرماتهار

محدودیت ههایی کهه در دههه 6339م6369/ش ،در

دولت اماراتوری ژاشهن بهه امضها رسهاد (اع عهات،

بازارهای آمریکها و چهان و هندوسهتان بهرای تجهار

ش ،3353س .) 0 :63ایههن شامههان دوسههتی و مههودت

ژاشنی ایجاد شهده بهود ،از مشهک ت مههم در زمانهه

شامل چهار ماده اصلی بود کهه مهاده اول شامهان بهر

تجارت خا رجی ژاشن به شمار می رفت که به گرایز

وجود «صلح خلل ناشذیر و دوستی حقاقهی و دایمهی

این کشور به غرب آساا و کشورهایی همچون ایهران

بان دو کشور و اتباع آن ها» تاکاد می کهرد؛ مهاده دوم

و عراژ را موجهخ شهد .بنهابراین بهه عنهوان اوهدامی

بههر برخههورداری نماینههدگان سااسههی دو عههرف در

عاجل ،شرکت ههای تجهاری ژاشنهی بازارههای غهرب

سرزمان های یکدیگر از « شرط معامله متقابله از م ایا

آساا را مادانی مناسخ برای حضور و فعالات تجاری

و معافات های حقوژ عمومی بان المللی کهه در هها

خود دیدند .چنان انگا ه ای باعهث توجهه و حضهور

مورد کمتر از م ایا و معافات های کهه بهه نماینهدگان

شرکت های تجاری ژاشنی در ایهران و روابهت شهدید

دولت کامللالوداد اعطا می شود ،نباشد» تاکاد می کرد؛

آن ها در جهت بهه دسهت آوردن سههمی از بازارههای

ماده سوم بر نحوه « تعاان و فعالات کنسهول ههای دو

ایران شد .در نامه ای که سفارت ایران در توکاو برای

عرف در شایتات یها شههرهای کهه چنهان مهامورانی

وزات دارایههی نوشههت ،ایههن وضههعات را باههان کههرد.

مجاز به اوامت هستند» اشعار داشت؛ ماده چهارم به

مضمون نامه این بود که هدف شرکت های ژاشنی بعد

نحوه تصویخ و مبادله اسهناد معاههده فهوژ مربهوط

از ناکامی در بازارهای امریکا و هندوستان ،توسهعه و

می شد (اع عات ،ش ،4933س.)0 :63

بسط تجارت خود در ایهران اسهت؛ بنهابراین «اینهک

به نظر مهی رسهد کهه از نتهایج مههم و فهوری ایهن

متجههاوز بههر دو سههال اسههت کههه نماینههدگان چنههد

معاهده ،گسترش و توسعه سهطح روابهط تجهاری دو

تجارتاانه مههم ژاشنهی بهه تهدریج بهه ایهران آمهده و

کشور به ما ان درخور توجهی بود؛ تا بدان حهد کهه

صادرات ژاشن به ایران زیاد گردیهده» اسهت .ازدیهاد
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تعداد شرکت های تجهاری ژاشنهی در ایهران و ته ش

یعنی شنبه و تریا  ،بهه ژاشهن و بهرعکل آن ،یعنهی

آن ها برای یافتن بازارهای جدیه د بها ههدف واردات

منسوجات شارچه ای و وماش ،به عهور انحصهاری در

محصوالت و فراورده های خهام کشهاورزی همچهون

اختاار این شرکت گذاشهته شهد .براسهاس توافقنامهه

تریا  ،شنبهه ،کتاهرا و ناه برخهی محصهوالت دامهی

اولاه ای که بان شرکت و دولت ایران به امضا رسهاد،

همچههون انههواع ششههم در مقابههل صههادرات انههواع

از عرف دولت ایران حق هرگونه صادرات و واردات

منسوجات شنبه ای ،شاشه آالت ،چای و سامان روابت

بان ایران و ژاش ن منحصهر بهه شهرکت بهود و دولهت

شدیدی را بان آن ها موجهخ شهده بهود (اع عهات،

ایران مانع هرگونه صادرات یا واردات از مجاری غار

س ،5ش  .) 0 :0931در فروردین/6369آوریهل،6339

از شرکت می شد (سهازمان اسهناد ملهی ایهران ،سهند

با توجه به مشک ت ناشی از روابت های تجار ژاشنهی

شماره  .) 049- 8893در یادداشهت تقهدیمی شهرکت

با یکدیگر ،شرکت های تجاری ایده تشکال سندیکای

به اداره جلاله تجارت درباره توسعه و بسهط روابهط

تجاری را مطرح کردند .این سندیکای تجاری را سهه

تجاری ایران و ژاشن و موانع و مشک ت شهاز روی

شرکت مههم و معتبهر ژاشنهی در ایهران بهرای انجهام

آن عنوان شده است که « :غهرض از تهاهه ایهن شهروژه

با حاج مارزا حباهخ اهلل امهان

معام ت گسترده تریا

اصفهانی ،در سال6369ش6336/م به وجهود آوردنهد .در
ادامههه ،سههه شههرکت معتبههر ژاشنههی یههانکاههو و اکههورا و
ماتسوباشی ع ومند به توسعه فعالاتهای خود به دیگهر
حوزههای تجاری شدند (اع عات ،س ،8ش.)3 :6039
در فهههروردین6360ش6330/م ،موسهههاو ماچتسهههو
( ،) MICHTSUیکی از نمایندگان شرکت ههای مههم
تجاری ژا شهن ،بهرای بررسهی باشهتر نحهوه خریهد و
صدور دو محصول مهم شنبه و تریا

ایران در مقابل

واردات انواع نخ و چات به ایران آمد و بها یاسهایی،
رئال اداره کل تجارت ،دیدار و مذاکره کهرد (شهفق
سههر  ،س ،60ش .)3 :0367بههه نظههر مههیرسههد کههه
ت ش هایی از این دست ،مدتی بعد زمانه ساز تشکال
یههک شههرکت ب ه ر

انحصههاری در حههوزه تجههارت

خارجی ایهران و ژاشهن شهد کهه بهه عهور کلهی ،امهر
صادرات و واردات انواع محصوالت ایرانی به ژاشن و
بالعکل را انجام می داد.
در اردیبهشت 6363ش6333/م ،با تشکال شهرکت
تجارتی ایران و ژاشن کهه خهود شهعبه ای از شهرکت
ب ر

ماتسوباشی بود ،تجهارت محصهوالت ایرانهی،

توسعه و بسط روابط تجهارتی بهان دولتهان ایهران و
ژاشن بوده و نا بهرای برعهرف کهردن هرگونهه سهو
تفاهمات و ازبان بهردن احساسهات آمااتهه بهه عهدم
رضایتی است که اخاراً در ایهن مملکهت نسهبت بهه
تجارت ژاشن و ژاشنی ها تولاهد شهده اسهت» .در ایهن
گ ارش همچنهان ،بهه مسهئله نبهود روابهط تجهارتی
مستقام بان دو کشور و انجهام امهور تجهاری توسهط
تجار هندوستان و بان النهرین اشاره شده است؛ سال
تاکاد شده است که این تجار نا به علت سو استفاده
از ناآگاهی تجار ایرانهی از صهنایع ژاشنهی و ترااهر و
تحوالت بازار و سایر عوامل تجار ی ،بازار ایران را با
اجناس ماتل

شسهت و ارزان مصهنوع ژاشهن مملهو

کرده و بها ایجهاد نارضهایتی در ماهان مهردم و تجهار
نسبت به اجناس ژاشنی ،نوعی فضای رعخ و وحشت
و ماال

با تجارت ژاشن را موجخ شده اند (سازمان

اسناد ملی ایران ،سند شماره .)049- 8893
در تبصره ای که در انتها ی شروژه آمده بهود ،مهدت
ورارداد شنج سال شمسی واد شده بود؛ یعنی با توجهه
بههه آغههاز مههذاکرات و گفتگوههها در ایههن زمانههه در
اردیبهشهههت 6333/6363م وهههرارداد منعقهههده تههها

روابط تجاری ایران و ژاشن در دوره رضاشاه ( 6395تا 6309ش6303/تا6349م)43/

سال6365ش6333/م می توانست اعتبار داشهته باشهد.

سند شماره .)049- 8893

این در حالی بود که « دولت شل از انقضا مدت فوژ،

از دیگر زمانههای ع وهمندی شهرکت تجهارتی ایهران و

حق تقدم در تجدید این ورارداد و یا نظاهر آن را بهه

ژاشن ،سرمایهگهذاری در خصهوص اسهتاراج و صهادرات

شرکت خواهد داد» (سازمان اسناد ملهی ایهران ،سهند

نمک از ایران به ژاشن بود .همانگونه که وهب ً اشهاره شهد،

شماره .)049- 8893

تجههار ایرانههی بههه علههت بعههد مسههافت و ه ینههه گهه اف

در 60مهر6333/6363م بهه دنبهال توافقهات اولاهه،

حملونقل نمک از ایران به ژاشن ،با چنان سهرمایهگهذاری

شرکت « رئهوس مسهائل شاشهنهادی خهود راجهع بهه

موافق نبودند و در این خصوص ناه اوهدام عملهی انجهام

موضوع واردنمودن اجناس ناهی از ژاشهن و صهدور

ندادند؛ اما شرکت فوژ از ایهن موضهوع اسهتقبال کهرده و

محصول ایران را به مقهام مناهع وزارت جلالهه مالاهه

ورارداد تقدیمی خود را در این خصهوص مطهرح کهرده و

دامت شوکته» تقدیم کهرد .در ایهن شهروژه تقهدیمی،

به دولت ایران ارائه کرده بود .براساس این ورارداد ،دولهت

شرکت در وسمت صادرات از ایران متقبل می شد که

ایران حق انحصهاری اسهتاراج نمهک از معهادن واوهع در

در «مدت نه ماه از سال اوتصادی در حدود دو الی سه

ج یههره وشههم ،شهههل ،بسههتانو ،هرمه و الر را بههه مههدت

مالاون تومان متاع اولاه و ساخته شده ایران را صادر

68سال به این شرکت واگذار میکرد؛ ع وهبرآن ،شهرکت

نماید» (سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره - 8893

در مههدت اشههترال بههه عملاههات اسههتاراج ،در خصههوص

 .) 049در وسمت واردات ،دولت ایران وبول می کهرد

واردات ماشانآالت و سایر لوازم ضروری از معافاتههای

که در حدودی که وهانون انحصهار تجهارت خهارجی

گمرگی و مالااتی برخوردار میشهد (سهازمان اسهناد ملهی

اجازه مهی داد ،در مقابهل تمهام صهادرات شهرکت ،از

ایران ،سند شماره .)049- 8893

شرکت منسوج ات نای بارد .نکته مهمی که در یل

تریهها از دیگههر محصههوالتی بههود کههه بههرای تجههار و

تبصره های این ورارداد وجود داشت ،موضوع انحصار

شرکتهای ژاشنی جا به داشت .از همان ناستان روزهای

شرکت در فروش منسوجات نای به ایهران بهود .در

آغاز روابط ،محصول تریا ایران در کانون توجه و ع وهه

این ورارداد ،واد شده بود کهه « بهرای آنکهه از تهراکم

شرکتهای تجاری ژاشنی بود .از مواد توافقشده با شهرکت

اجنههاس در بههازار جلههوگاری شههود ،دولههت علاههه

تجاری ایهران و ژاشهن در سهال  ،6361صهادرات حهداول

منسوجات نای ژاشنی را از منابع دیگر ابتااع ناواهد

شانصد صندوژ تریا ایران با جوهر دهونام بوده و ایهن از

کرد تا آنکه از ووه فروش شرکت کاسهته نشهده و در

تعهدات شرکت بود .درعانحال «دولهت علاهه ناه وبهول

عملاات آن ووفه روی ندههد» (سهازمان اسهناد ملهی

مینمود که شرکت را برای فروش تریا ایران بهه سهمت
وک

ایران ،سند شماره .)049- 8893

انحصاری خهود در ژاشهن و مسهتعمرات و ممالهک

البته براساس توافق های به عمل آمده ،ایهن شاشهنهاد

تحتالحمایه ژاشن و مملکت منچوکو برای مهدت یکسهال

معتبر خواهد

از تاریخ این وهرارداد تعاهان نمایهد» (سهازمان اسهناد ملهی

« فقط درمورد منسوجات نای و تریا

بود و دولت علاه و شرکت اختاار خواهند داشت که

ایران ،سند شماره .)049-3408

ه ر نوع اجناس وارداتی از ژاشهن و صهادراتی بهه آن

با توجه به مرغوبات تریا ایران ،ژاشن یکی از مشهتریان

مملکت را بدون ها وسم ال امی نسبت به یکهدیگر

اصلی این محصول بود و برای خرید آن ،چنهدین وهرارداد

مورد معامله ورار دهند» (سازمان اسهناد ملهی ایهران،

با شرکت سهامی انحصار صدور تریا ایران منعقهد کهرد.
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دو نمونه از اسناد این وراردادها مربوط به سالههای 6361

در افهه ایز صههادرات کاالهههای سههاختهشههده ژاشنههی بههه

و 6367ش07/دسامبر 6337تا دسامبر 6335بوده و دیگری

کشورهای دیگر ،در وبال خریهد موادخهام و اولاهه از ایهن

مربوط بهه سهال  6367و 6365ش 6335/و 6333م اسهت

کشورها ،هجهوم گسهترده تجهار و شهرکتههای ماتله

(سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره .)049-3408

تجاری ژاشن به ایران آغاز شد .با گسهترش دامنهه تجهارت

خرید محصول شنبه ایران و صادرات آن به ژاشن از دیگر

شایاشای دو کشور شهاهد افه ایز عرضهه کاالههای ژاشنهی،

ع یق سرمایهگذاری شرکت تجهارتی ایهران و ژاشهن بهود.

بهخصوص او م منسوجات این کشور ،در بازارهای ایهران

البته براساس توافقهای انجهامگرفتهه بها شهرکت ،در وبهال

هسههتام .کاالهههایی کههه بهها وامههت ارزان عرضههه مههیشههد

صادرات شنبه هها نهوع ارزی بهه دولهت ایهران شرداخهت

(اع عات ،س ،5ش.)3 :6318

نمیشد؛ بلکه معادل ارزش ارزی آن منسهوجات و ومهاش

شاید ارزانی اجناس ژاشنی در بازارههای ایهران سااسهتی

ژاشنی به سفارش شرکت سهامی ومهاش ایهران وارد ایهران

بود که تجار و شرکتهای ژاشنی بهه منظهور مسهدودکردن

میشد .در نامه شرکت ژاشنی به شرکت سهامی شنبه و ششم

امور تجاری کشورهای دیگر در ایران انجام میدادند تها بها

و شوست در خصوص مبادله شنبه خهام ،بهر مسهئله مبادلهه

بارونراندن روبای خهارجی دیگهر ،اجنهاس ژاشنهی بهدون

شایاشای به شهکل واردات متقابهل شارچهه ناهی و بها حهق

رواخ در بازارهای ایران یکهتازی کنند .در نهایهت ناه بها

انحصار شرکت ژاشنی در انجام این معامله تاکاد شدهاسهت

انحصاری کردن بازارهای ایران ،اداره آن را خود و براساس

(سازمان اسناد ملی ایران ،سند.)049-67030

منافع و سود دراز مهدت انجهام دهنهد .همچنهان سااسهت

شرکت تجارتی ایهران و ژاشهن بهرای تحکهام مووعاهت

ارزانههی اجنههاس ژاشنههی را مههیتههوان ابهه اری از سههوی

اوتصههادی و تجههاری خههود در ایههران ،از مووعاههتههها و

کماانیهای تجهاری ایهن کشهور در ایهران دانسهت کهه از

بهخوبی بهره میبرد؛ بههعنهوان مثهال،

عریق آن سعی مهیکردنهد در بازارههای ایرانهی باشهترین

مناسبتهای ماتل

در جشن عروسی ولاعهد ایهران در سهال 6365ش6333/م

محبوبات را از نظر مصرفکننده ایرانی داشته باشند.

شههرکت بهها دراختاههاروراردادن خههط هههوایی و هواشامههای

ع وه بر عرضه ارزان کاالها ،یکهی دیگهر از روشههای

تولادی شرکت موسوم به سوبوکازه ،بهه نحهو مطلهوب در

ترویج اجناس ژاشنی استفاده از مار هها و ع یهم مشههور

این مراسم شرکت کرد و با انتشار اع ماهای ،ایهن رویهداد

شرکت ههای معهروف خهارجی بهود کهه در ایهران و بهان

بهه ر را بههه دولههت و خانههدان شهلههوی تبریههک گفههت

مصرفکننده ایرانی عرفدار بسااری داشتند؛ برای مثهال در

(اع عات ،س ،63ش.)0 :3563

گ ارشی ،علت رونق بهازار چانهیآالت ژاشنهی را اسهتفاده
ژاشنیها از مار های خهارجی دانسهتهانهد .ژاشنهیهها روی

ب .عرضه ارزان و فراوان اجناس ژاپننی در بازارهنای

اجناس خود از مار دو عقاب که از ع یم چانهیسهازی

ایران

توزنتسوف در عهد ت ار بود ،اسهتفاده مهیکردنهد؛ زیهرا در

از مهمترین آثار بروهراری روابهط تجهاری بهان ایهران و

کانون شسند و توجه اهالی ایران بود (اتهاژ تجهارت ،س،8

ژاشن در دوره رضاشاه ،ورود بیرویهه و گسهترده اجنهاس

ش .)69 :59در خبری دیگر از عرضه ارزان اجناس ژاشنی،

ژاشنی به ایران با وامتهای کم بهود کهه امکهان روابهت را

بهههخصههوص مههال رعههی ،در بازارهههای ایههران صههحبت

برای محصوالت مشابه خهود از کشهورهای دیگهر از بهان

شده اسهت .یکهی از اوه م اجنهاس مهذکور کهه در داخهل

میبرد .در چارچوب سااستهای اوتصهادی دولهت ژاشهن

مصرف عمده داشت ،چلوار بود که به وامهت بسهاار ارزان

روابط تجاری ایران و ژاشن در دوره رضاشاه ( 6395تا 6309ش6303/تا6349م)86/

به فروش میرساد و با ماارج گمرکهی و سهایر عهوارض

در هر مملکتی رخنه تجهارتی داشهتهانهد ،در اثهر داماانهگ

مرسوم و حملونقل ،به وامت 45ریال وارد بازار مهیشهد؛

ژاشن صدی نود کارخانجات داخلی آن از کهار افتهاده و از

همچنان سمنت از اجناس دیگر بود که به مقهدار بسهااری

بان رفتهاند ...تصور میرود اگر ژاشنیها در تجهارت ایهران

وارد شده و به وامهت ارزان بهه معهرض فهروش گهذارده

بهعور مستقام رخنه نمایند ،دیهری ناواههد گذشهت کهه

میشد .بههرحال اجناس مذکور با اجناس متشابه خهارجی

نص

تجارت ایران را که حالاه توسط تجار داخلی انجهام

آن روابت عمده داشت (اع عات ،س ،5ش.)0 :6371

می گارد ،وبضهه خواهنهد کهرد و بهه عانهه هماننهد مسهئله

اما رویآوری تجار ایرانی بهه واردات اجنهاس ژاشنهی از

روسها اسباب زحمهت دولهت و ملهت خواههد گردیهد.

یک سو موجخ اف ایز ما ان کاالههای ژاشنهی در بهازار و

موکداً وخامت این دخالهت ژاشنهیهها را گوشه د کهرده و

کاهز شدید وامت این کاالها در بازار شد؛ از سوی دیگر

تمنای عط

توجه ماصوص مهیشهود» (اتهاژ تجهارت،

نا  ،کاهز شهدید وامهت اجنهاس مشهابه خهارجی را در

س ،8ش ،75دی.)3: 6360

بازارهای ایران باعث شهد کهه ایهن مسهئله ضهرر و زیهان

به نظر میرسد این نامهه انعکاسهی از احساسهات تجهار

عدهای از تجار ایرانی را به همراه داشت .این نتاجههگاهری

ایرانی مقام هند ،به فعالاهتههای تجهاری ژاشهن در ایهران

حتی در جلسه شورای تجارت که با حضور ناستوزیهر

است که با بهدبانی تمهام ،توسهعه آن را بهه ضهرر ایراناهان

ووت برای برسی تجارت ایران و ژاشن تشکال شهده بهود،

دانسته و از سوی دیگر ،رواهخ و مهانعی در برابهر توسهعه

تایاد شد (اتاژ تجهارت ایهران ،اسهفند ،6360ش،53-50

فعالاتهای تجاری خود در هند و ایهران تلقهی کهردهانهد.

س .)08 :8بررسی آماری تجارت دو کشور در سهالههای

هجوم گسترده شرکتهای تجاری ژاشنی و اف ایز حضور

بعدی نا  ،از برتری ورود کاالهای ژاشنی به ایران حکایهت

اوتصادی این کشور در حوزه تجهارت خهارجی ایهران ،از

دارد .اروام جدول شماره 6نشهان مهیدههد کهه در تمهامی

شواهدی بود که در سهالههای بعهد ،تاحهد بسهااری ایهن

سالهای بعد از بروراری روابط سااسهی ،واردات ایهران در

نگرانی و تردید را تقویت کرد.

برابر صادرات به ژاشن گاه تا دو برابر بود.

از فحههوای مههتن مههذاکرات مقههام هههای ایرانههی و
نمایندگان کماانی های تجاری ژاشن درباره تاسال یک

دیدگاه ایرانیان به توسعه تجنارت ژاپنن در بازارهنای

شرکت انحصاری تجاری ژاشنهی معلهوم مهی شهود کهه

ایران

حضور تجار و کاالهای ژاشنی در ابتدا ،در ن د تجهار و

با ازدیاد تجارت شرکتهای تجاری ژاشنی در ایهران کهه

مردم ایران چندان با رغبت و ع وه مندی همراه نبهود.

همراه با عرضه گسترده و ارزان انواع کاالهای ایهن کشهور

در ایههن مههذاکر ات ،یکههی از اهههداف تاسههال شههرکت

بههخصهوص منسهوجات بهود ،بههتهدریج محافهل ایرانهی

تجهههاری ایهههران و ژاشهههن زدودن هناهههت منفهههی و

واکنزهای معترضانه و انتقهادی را از چنهان وضهعاتی بهه

ناخوشایندی بود که در بان مردم ایران به محصهوالت

منصه ظهور رساندند؛ بهعنوان نمونه مهیتهوان بهه نامههای

ژاشنی و تجار این کشور وجود داشت« .غرض از تهاهه

اشاره کرد که از اتاژ تجارت ایراناان در بمبئی ،به ریاسهت

این شروژه توسعه و بسط روابط تجارتی بهان دولتهان

اتاژ تجارت ایران ارسال شده و در آن ،هشدارهایی درباره

ایران و ژاشن بوده و نا بهرای برعهرفکهردن هرگونهه

تکاشوهای تجاری شرکتها و تجار ژاشنی داده شهدهاسهت:

سو تفاهمات و از بان بردن احساسات آمااته به عدم

«..ژاشنیها بهعوریکه تا به حال امتحان دادهاند ههر کجها و

رضایتی است کهه اخاهراً در ایهن مملکهت نسهبت بهه
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تجارت ژاشن و ژاشنی هها تولاهد شهدهاسهت» .در سهال

زمانه رشد و گسترش فعالاهت ههای تجهاری ژاشهن در

6367ش 6335/م براسههاس مکاتبههاتی کههه بههان وزارت

ایران فراهم شهد و ژا شهن جایگهاه مناسهبی را در بهان

امورخارجه و وزارت دارایهی دربهاره انعقهاد عهدنامهه

شرکای تجاری ایهران بهه دسهت آورد .شهاز از آغهاز

تجارتی بان ایران و ژاشن به عمل آمده بود و شاشتر نا

رسمی روابط سااسی دو کشهور ،ژاشهن در رتبهه ههای

اشاره شد ،در دستگاه مهالی کشهور در زمانهه توسهعه

مابان ده تا سا ده شرکای تجاری ایران ورار داشت .اما

باز از حد روابط با تکاه بر بستن عهدنامهه تجهاری،

در سال 6369ش 6336/م با توجه به جهدول شهماره6

نوعی بی مالی و اکراه م حظه می شود (سازمان اسهناد

ژاشن با اختصاص  36مالاون ریال از مجمهوع تجهارت

ملی ،سند شماره .)049- 8893

خارجی ایران ،در جایگاه ششم شرکای تجهاری ایهران
ورار داشت که این سال را می توان آغاز رشد تجهارت

جایگاه ژاپن در تجارت خارجی ایران

خارجی ژاشن بها ایهران دانسهت (اداره کهل گمرکهات،

به نظر می رسد که با توجه به ت ش دولتمردان عصر

احصائاه تجارتی ایران ،مجموعه تجارت عمومی ایران

شهلوی اول در زمانه خروج از دایره بسته و انحصهاری

با ممالهک خارجهه در سهال اوتصهادی 6تاهر 6369تها

سااست های اوتصادی انگلستان و شوروی ،بها وجهود

36خرداد03/6366ژوئن 6336تا 06ژوئن.)40 :6330

نبود عهدنامه تجاری و حتی اکراه برخی دسهتگاه ههای
حکومتی و نهادهای مهالی وابسهته بهه بهازار و تجهار،

جدول .8شرکای تجاری عمده ایران در سال 8083ش
کشور

سهم به میلیون ریال

اتحادشوروی

809مالاون

انگلستان همراه با هند

339مالاون

آمریکا

600مالاون

عراژ

48مالاون

ترکاه

34مالاون

ژاشن

36مالاون

جمع کل

6970999999ریال
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ارزیههابی تجههارت خههارجی ایههران تهها شایههان سههال

ژاشههن رتبههه هفههتم را بههه خههود اختصههاص داد (وزارت

6363ش6333/م نشههان مههیدهههد کههه ژاشههن در سههال

دارایی ،اداره کل گمر  ،آمار تجارتی کشور شاهنشاهی

اوتصههادی 6366و6360ش6336/و6330م بهها موفقاههت

ایران با کشهورهای خهارجی سهال .)35 :6363در سهال

هرچه باشتر با صدور باز از80مالاون ریال جهنل بهه

6309ش6349/م نا  ،با توجه به اشرال نظامی ایهران در

ایههران ،در برابههر واردات بههاز از 4/8مالاههون ریههالی،

شهریورماه توسط ووای متفقان ،حجم تجارت خهارجی

توانست در تجارت خارجی شل از کشورهای شوروی،

ایران با ژاشهن کهه در ایهن زمهان یکهی از اعضهای دول

بریتاناا ،آمریکا ،هند ،مصر رتبهه ششهم را همچنهان بهه

محور بود ،بهشدت کاهز یافت و به کمتر از 63مالاون

خههود اختصههاص دهههد (اداره کههل گمههر  ،احصههائاه

ریال رساد .در این سال ،در تجارت خارجی ایرن ژاشهن

تجارتی ایران ،مجموعه تجارت عمومی ایران با ممالهک

رتبههه یههازدهم را اخههذ کههرد کههه در جههدول شههماره0

خارجهههه در سهههال اوتصهههادی  6363و  6333/6364و

آمههدهاسههت (وزارت دارایههی ،اداره کههل گمههر  ،آمههار

.)46 :6334

تجارتی کشور شاهنشاهی ایران با کشهورهای خهارجی

ایههن در حههالی بههود کههه ژاشههن در سههالهههای وبههل از

سال.)49 :6309

جنگ جهانی اول (6363و6364م6030/و6033ش به عور

آمارهای اداره کهل گمرکهات ایهران در ایهن دوره ،از

تقریبی چهارصد ه ار تومان تجارت واردات بهه ایهران

منفی بودن تراز تجاری ایران و اف ایز واردات از ژاشهن

داشت و دویستو باست ه ار ریال صادرات ایهران بهه

در برابر صادرات کم به این کشور حکایت دارد .جدول

آن کشور بود؛ یعنی از حاث تجارت با ایهران ،در رتبهه

شماره 0وضعات تجاری موجود بان ایران و ژاشن را در

باستم ورار داشت .با مقایسه این دو آمار ،میتوان گفت

فاصله سال های 6397تا6309ش6305/تها6349م نشهان

که تجارت ژاشهن بها ایهران شهان ده برابهر تروهی داشهت

میدهد .اروام جدول نشان میدهد که در باشتر سالهها،

(اع عهههات ،س ،5ش .)0 :0638در تهههاریخ تجهههارت

ما ان صهادرات ژاشهن بهه ایهران باشهتر از واردات ایهن

خارجی ایران و ژاشن ،سال 6365ش6335/م مههمتهرین

کشههور از ایههران بههود .در ایههن ماههان ،تنههها سههالهههای

بههود؛ زیههرا در ایههن سههال ،ماه ان تجههارت

6397و6395و6393ش6305/و6303و6339م از ایههههن

خارجی دو کشور بههشهدت توسهعه یافهت و ژاشهن بها

واعده مسهتثنی بهود و تهراز تجهاری دو کشهور در ایهن

وجود روبای ب رگی همچون شهوروی و انگلسهتان ،بها

سال ها ،از صادرات باشتر ایران به ژاشهن حکایهت دارد؛

اختصههاص 643مالاههون ریههال کههه حههدود 69/8درصههد

هرچندکه در این سالها نا  ،حجم تجارت ایران و ژاشن

تجارت کل ایران را تشکال میداد ،توانست مقام دوم را

در آن حد چشمگار و گسترده نبود؛ زیهرا در ایهن سهه

در تجارت خارجی ایران به دست آورد و بعد از آلمان،

سال ،ژاشن تنها  0تا 3درصد از تجارت ایران را تشهکال

دومان شریک تجاری ایران باشد (وزارت دارایهی ،اداره

می داد .مجموع تجارت خارجی ایران و ژاشهن از حاهث

کل گمر  ،آمار تجهارتی کشهور شاهنشهاهی ایهران بها

واردات و صههههههههادرات در سههههههههالهههههههههای

کشورهای خارجی در سال .)31 :6365

6397تا6309ش6305/تا6349م براسهاس گه ارشههای

نقطههعطه

امهها بهها آغههاز سههال 6363ش6333/م و شههدتگاههری
جنگجههانیدوم ،تجهارت خهارجی دو کشهور کهاهز
محسوسی یافت؛ بهعوریکه در تجارت خارجی ایهران،

اداره کل گمرکات در جدول شماره 0تا  8بهه تفضهال
آمدهاست.
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جدول 3صادرات و واردات ایران ژاپن در دوره رضاشاه
سال

صادرات ژاپن

صادرات ایران

جمع کل

درصد

رتبه

6397

4مالاون وران

65مالاون وران

00

0

69

6395

7مالاون وران

8مالاون وران

60

6

63

6393

3مالاون ریال

30مالاون ریال

46

3

5

6369

" 08

" 1

36

0

5

6366

80

" 8

87

8

1

6360

50

60

34

3

1

6363

88

3

14

1

1

6364

75

5

51

1

1

6368

33

63

41

3

1

6361

30

01

85

4

1

6367

33

6

34

0/8

1

6365

31

83

643

69/8

0

6363

43

1

43

3

7

6309

60

9/8

60/8

9/78

66

"

جدول  :0صادرات پنبه خام ایران به ژاپن
سال

وزن

ارزش به ه ار ریال

6366

34تن

649ه ار ریال

6360

3579تن

60959مالاون ریال

6363

6009تن

4179مالاون ریال

6364

63تن

10ه ارریال

6368

---------

--------------

6361

---------

--------------

6367

0134تن

64855مالاون ریال

6365

5786تن

43084مالاون ریال
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جدول :4صادرات تریا ایران به ژاشن
سال

وزن

ارزش پولی

کل صادرات

ارزش کل

6395

6070من (3561کالو)

 03816وران

614555مهههههههههههههههن

79063404مالاههههون

(434199کالو)

ش
6393
ش

59338مهههههههههههن
(040359کالو)

6369و
6366

(44439کالو)

608484مهههههههههههههههن
(371389کالو)

8981999

---------

6360و
-

6363و

09397631مالاههههون

--------------

-------------

---------

35873کالوگرم

3674999ریال

--------------

-

6364و

وران
ریال

--------------

43639037مالهههههون

18613کالو

ریال

-------------

6360

6364

ل

64566مهههههههههههن

6366و

6363

36073349ریا

وران

---------

-------------

6066199ریال

4606999ریال

39743کالو

079375کالو گرم

33364180ریال

6368
6368و

7345999ریال

85813کالو

008061کالوگرم

08348309ریال

6361
6361و

636849کالو

6367

04801959ریا

334606کالوگرم

45601949ریال

ل

6365

-------------

6363

--------------

---------

630430کالوگرم

641438739ریال

6309

---------

--------------

638999کالوگرم

39379791ریال

---------

608999کالوگرم

45949739ریال
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جدول :8صادرات عمده ژاشن به ایران
سال

منسوجات پنبهای

چای

سیمان

6393

349تن

-

-

6369

6199تن

-

-

6366

0399تن

-

-

6360

8349تن

73تن

6799تن

6363

3683تن

396تن

6364

3179تن

309تن

8399تن

6368

573تن

876تن

40999تن

6361

6113تن

409تن

3899تن

6367

-

631تن

-

6365

1833تن

033تن

6699تن

6363

6399تن

11تن

64999تن

6309

098تن

16تن

0399تن

شیشه و بلور

نتیجه

هرچه باشتر بازارهای غرب آساا رهنمون کرده بهود؛

نتایج حاصل از بررسی روابط تجاری ایران و ژاشن

از سههوی دیگههر ،ته ش دولههت شهلههوی در گسسههتن

در دوره رضاشاه نشان می دههد کهه ایهن روابهط بهه

فضای انحصاری تجارت خارجی کشور که باشتر در

صورت محدود ،مدت ها وبل از آغاز روابهط رسهمی

اختاار کشورهایی همچون انگلستان و شوروی بهود،

سااسی وجود داشت .اما ما ان دادوستد و معهام ت

موجخ شد تا برای فعالات ههای تجهاری کشهورهای

تجاری چندان گسترده و درخور کهر نبهود .در ایهن

دیگری همچون ژاشن و آلمان و آمریکا زمانه فعالات

مقالههه ،در شاسههخ بههه شرسههز اصههلی علههل و چرایههی

فراهم شود .همچنان برنامه نوسازی و تجهدد دولهت

شکل گاری و گسترش روابط تجاری ایهران و ژاشهن،

رضاشاه عامل د یگری بود که توجه باشتر این دولهت

اشاره شد که ناازهای صنعتی ناشی از یافتن بازارهای

را به کشورهای صنعتی و شاشرفته در تامان ناازههای

جدید فروش برای اجناس صنعتی و نا دستاابی بهه

صنعتی و اجهرای شهروژه تجهدد موجهخ شهده بهود.

منابع اولاه و خام برای ترذیه صنایع و کارخانجهات،

درعان حهال ،ژاشهن بعهد از ورود رسهمی بهه حهوزه

از مهم ترین علل توجه ژاشن به بازارهای غرب آسهاا

سااسی و تجاری ایران سعی برآن داشت تا با عرضهه

از جمله ایران بهود .افه ون بهرآن ،مشهک تی کهه در

فهراوان و ارزان محصهوالت صهنعتی خهود در ایهران

زمانه محدودیت تجارت ژاشن در بازارههای چهان و

(داماانگ) ،در وبال خرید محصوالت خام کشاورزی

هند و آمریکا ایجاد شهده بهود ،ژاشهن را بهه اهماهت

و دامی کهه شهرکت تجهاری ایهران و ژاشهن بهه عهور
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انحصاری انجام مهی داد ،دو ههدف را دنبهال کنهد؛ از

از کنگره وین تا امروز ،تهران :وومل.

یک سو روابان خود را از بازارهای ایران خارج کنهد

 .وزارت امورخارجه ،) 6311( ،سااستگ اران و رجال

و از سوی دیگر ،به نوعی باعث وابسهتگی اوتصهادی

سااسی در روابهط خهارجی ایهران ،تههران :دفتهر

ایران به خود شود .امها در ایهن دادوسهتد دو جانبهه،

مطالعات سااسی و بان المللی.

مسئله اصلی این بهود کهه ایهران همچنهان بهه عنهوان

 .اداره کل گمرکات ،)6366(،احصائاه تجارتی ایران،

صادرکننده موادخام و اولاه برای دولت ژاشن مطهرح

مجموعه تجارت عمومی ایران با ممالک خارجهه

بههود و در مقابههل ،ژاشههن صههادرکننده کههاال و مههواد

در سال اوتصادی اول تار 6369تا 36خرداد/6366

ساخته شده به ایران بود .از آن مهم تر ،چهرخز تهراز

03ژوئن 6336تا 06ژوئن ،6330تههران :چاشاانهه

تجاری به نفع واردات کاال از ژاشن بوده و سهم بساار

فردوسی.

ایران در صادرات ب ه ژاشن بود .هر چندکه ایهن

 .وزارت دارایی ،اداره کهل گمهر 6363(،ش) ،آمهار

اند

امر تنها به ژاشهن اختصهاص نداشهته و دربهاره سهایر

تجارتی کشهور شاهنشهاهی ایهران بها کشهورهای

شرکای تجاری ایران نا وجهود داشهت .بهااین حهال،

خارجی در سال 6365تهران :چاشاانه فاروس.

ورارگرفتن ایران به عنهوان شهریک تجهاری ژاشهن در

 .وزارت دارایی ،اداره کهل گمهر 6309(،ش) ،آمهار

عرصه تامان موادخام و اولاهه مسهئله ای بهود کهه در

بازرگههانی خههارجی کشههور شاهنشههاهی ایههران بهها

سال های بعد از جنگ جهانی دوم و بازگشایی روابهط

کشهههورهای خهههارجی در سهههال  ،6363تههههران:

دو جان به همچنان ادامه داشت.

چاشاانه فاروس.

کتابنامه

 .وزارت دارایی ،اداره کل گمهر 6306( ،ش) آمهار

الف .کتاب های فارسی

بازرگهانی ایهران بها کشهورهای خارجهه در سهال

 .شالمر ،رابهرت روزول ،) 6351( ،تهاریخ جههان نهو،

 ،6309تهران :چاشاانه فاروس.

ترجمه ابوالقاسم عاهری 0 ،ج ،تهران :امارکبار.
 .حائری ،عبدالهادی ،) 6314( ،تشاع و مشروعات در

ب .اسناد آرشیوی

ایران و نقز ایراناان مقام عراژ ،تهران :امارکبار.

 .آرشهاو سهازمان اسههناد ملهی ایههران ،اسهناد شههماره:

 .فههوران ،جههان ،) 6375( ،مقاومههت شههکننده؛ تههاریخ

،049- 8893

تحوالت اجتمهاعی ایهران از صهفویه تها انقه ب
اس می ،ترجمه احمد تدین ،تهران :رسا.
 .ماسههاهارو ،یوشههادا ،) 6373( ،سههفرنامه یوشههادا

،049-63806

س6363ش؛

س6363ش؛  ،049- 3408س 6361و 6367ش؛
،049- 67030

س6367ش؛

،049-5303

س6367ش.

ماساهارو ،ترجمه هاشم رجخ زاده ،مشهد :آستان
ودس رضوی.
 .ناصهههرالدین شهههاه ،) 6377( ،روزنامهههه خهههاعرات

ج .روزنامه ها و نشریات ادواری
 .اتاژ تجارت ایران68 ،دی ،6360س ،8ش. 75

ناصرالدین شاه در س فر اول به فرنگستان ،ویرایز

68 ،----------- .بهمن ،6360س ،8ش  59و.73

فاعمه واضاها ،تهران :بی نا.

68 ،---------- .اسهههههفند ،6360س ،8ش 50و

 .نقاخ زاده ،احمد ،) 6313( ،تحوالت روابط بان الملل
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 .اع عات67 ،فروردین ،6369س ،8ش.6039
3 ،------ .خرداد ،6363س ،5ش.0638
67 ،------ .مرداد ،6360س ،5ش.6318
39،------ .مرداد ،6360س ،5ش.6371
5 ،------ .آبان ،6360س ،5ش.0931
3 ،------ .اردیبهشت ،6365س ،63ش.3563
08 ،------ .مهر ،6365س ،63ش.3353
66 ،------ .آ ر ،6365س ،63ش.4933
 .شفق سر 63 ،فروردین ،6360س ،60ش.0367
 .فصل نامه تاریخ روابط خارجی ،مرک اسناد و تاریخ
دیالماسی وزارت امورخارجه جمههوری اسه می
ایران( ،تابستان ،)6353س ،66ش( ،43ویهژه نامهه
روابط ایران و ژاشن).
.

