
 مصاحبه احمد معافي  با سفير ايران در ژاپن

 پيشرفت و توسعه ژاپن

  بر اساس آموزش بود
 

اين ، .  را آغاز كردژاپن  كار خود دردر آخرين سال دوران رياست جمهوري احمدي نژاد ، سفير جمهوري اسالمي ، نظرآهاري رضا 
  .  ، واقعا كار دست ما داده بود للكاغذپاره هاي آمريكا و سازمان م آن كه مقارن همان دوراني اشت 

ميفروخت و پول آنرا هم ميگرفت ولي انتقال  -كه البته صادرات آن به حداقل رسيده بود  -نفت خود را كماكان ايران تا اين زمان ، 
 اين وضعيت صادرات .  ، ايران پول را داشت ولي عمال حق استفاده از آنرا نداشت در نتيجه.  آن پول به داخل كشور امكانپذير نبود

واردات هم  .  بريزيمسرمان به يم ستبه ما ملت مظلوم ايران نداده بود معلوم نبود چه خاكي ميخواهم نفت ما بود كه خدا اگر آنرا 
  . دست روي هر چه ميگذاشتي آنرا به ترتيبي به موشك و بمب اتمي وصل ميكردند و در نتيجه خريد آن ممنوع ميشد.  بدتر

بود كه هر روز چرخش آن سريعتر و عمق  در واقع ايران در گردابي گرفتار شده. كاغذ پاره ها روز به روز بيشتر ميشد آن  منفيتاثير 
  .  بوديمشده از نظر تجاري دست خالي و از زاويه سياسي كامال منزوي  عمال  ما .آن بيشتر ميشد 

نام كشور خود را به زبان ) و گاه ميترسيدند( الت ميكشيدند ايراني هاي مقيم خارج حتي خج . ايران هراسي هم كه بجاي خود
 .ايران بزرگ ما ، اخ شده بود  . بياورند

ريشه مشكالت  البته در اينجا بود كه ژاپني هاي
قسم و آيه و ) و آمريكايي هاي بدتر از آنها ( خدانشناس 

فتواي ما را درك نميكردند كه هيچ ، گاه با ديدن دم 
بدتر . شوب و بلوا هم به پا ميكردند خروس كوچكي ، آ

اينكه كاغذ پاره ها را هم بجاي اينكه به سطل آشغال 
  . بريزند به آنها عمل ميكردند 

خالصه اينكه مسائل آنقدر پيچيده شده بود كه در نهايت ، 
قبولي مذاكره از . . . دو لشكر طرفين آماده جنگ ، و يا 

  .جانب ما 
  هنگام اين مصاحبه -1396تير   . شد  با انتخاب روحاني ، فضا عوض

 داريمما  اين بود كه خارجي ها تصور از قبل هم بود ولي  ناگفته نماند كهكه (  بر اين قرار گرفت كه مذاكره باشدايران سياست 
   . ) ميكنيمموعظه بجاي مذاكره ، 

در آذر پس از گذراندن پستي و بلنديهائي ، شروع و  رهباالخ، از طرف ايران و با تيمي حرفه اي  ،دور جديد مذاكره  اينبار جدي 
  . به توافق ژنو منجر شد 1392

  : سفير ميگويد
  . ن نتيجه توافق ژنو اين بود كه جلوي افزايش تحريم ها گرفته شداولي -
  :اضافه ميكند  نظرآهاري 
،  هاي مناسب ماليدر بندي از اين توافقنامه اشاره شده بود كه ايران مجاز است با ايجاد كانال -

  . درآمدهاي نفتي خود را مطابق ميل خود هزينه كند
   . منجر گردد)  برجام (دو سال ديگر و چندين مذاكره طاقت فرسا الزم بود تا توافقنامه مقدماتي ژنو به امضاي توافق جامع 

  
  
  
  

  1صفحه 
  



  :وضيح ميدهد سفير در مورد ژاپن ت
آنها در .  ه روابط با ايران به نقاط بحراني و غير قابل برگشت نرسدتالش زيادي داشتند ك كالژاپني ها  -

جهت بيمه نفتكش ها اقدام در خود راسا  ميليارد دالر 7با تخصيص  ، فاصله بين توافقنامه ژنو تا برجام
  ،نيز  در مورد درآمدهاي بلوكه شده . دندنمو

سفير نميگويد ولي ( نه تنها فرصت طلبي نكردند 
بلكه ) استفاده هاي چين و كره اشاره دارد  البد به سوء

 در نهايت ، نيمي از مجموعه درآمدهاي نفتي 

اولين نتيجه توافق ژنو اين بود كه  
  جلوي افزايش تحريم ها گرفته شد

  . گشتازبانكهاي ژاپن بود كه به ايران ب، از كانال  شده در كشورهاي مختلف بلوكه

  القه خاصي به ما داشت ؟عچه چرا تا اينجا پيش آمد ؟ ژاپن  
در پيشبرد مذاكراتي كه منجر به اين نتايج شد سفارتخانه تحت مديريت نظرآهاري نيز  واقع بينانه تر است چنانجه تصور كنيم كه 

  . نقش تعيين كننده اي داشت
  :در اين مورد ، سفير خاضعانه فقط ميگويد 

  .سفارت هم در اين جهت مذاكرات فشرده داشت  -
  مذاكراتي ؟چه نوع 

   !  گرفته استدكترا  "انديشه سياسي "نظرآهاري از همين انگلستان در رشته .  انگليسي ها را از قديم ميگويند استاد سياست هستند
 ي سردبير از  ، درگير مسائل فرهنگي بودهرا در وزارت امور خارجه  ساله خود 30تقريبا نيمي از دوران خدمت از طرف ديگر او 

گرفته تا رياست يا مدير كلي گروه مطالعات اروپا و آمريكا و مركز  "تاريخ روابط خارجي ايران " و "سياست خارجي" يها فصلنامه
 . معاون پژوهشي مركز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجهدست آخر هم و اسناد و تاريخ ديپلماسي ، 

  

  همراه همسر سفير مهماني افطار نخست وزير ژاپن ، -1394تير 

الف امريكائي ها كه ماهيتا آنطرف قضيه اينكه به خ 
كاوبوي هستند ژاپني ها روحيه اي اساسا فرهنگي 

اگر براي به خاك ماالندن پوزه امريكائي ها . دارند 
وجود فرضا فالن سردار سپاه الزم باشد ژاپني ها را 
پختگي و فراست فرهنگي راحت تر ميتواند آچمز كند 

  ! بخصوص كه شخص ، دكتر سياست  هم  باشد 
.  مه اينها نظرآهاري انسان بسيار متواضعي است با ه

با فروتني زيادي هم صحبت ميكند  ولي تاكيد او روي 
برخي نكات جاي شكي باقي نميگذارد كه از عملكرد 

  .خود بعنوان سفير ايران در ژاپن ، كامال راضي است 
لوكه شده خود در ژاپن دسترسي اينكه ما در فاصله توافقنامه ژنو تا برجام توانستيم به منابع ارزي ب - 

، نه  قبل از توافقنامه ژنوحتي ما  موفق شديم .  بود ورتوجه درخي شايان و دستاوردپيدا كنيم  احتماال 
 . را هم بگيريم) دفتر كنترل سرمايه هاي خارجي(  OFACتنها مكانيزم اين كار را ايجاد كنيم بلكه مجوز 

  .يليارد دالري با ژاپن امضا شد م 10بعد از توافق ژنو هم خط اعتباري 
  : ميكند ديگري بيان  ه زبانبرا  هادستاورد ، آرام و شمرده  سفير

، يعني اينكه در رابطه با بحث هسته اي دنبال يك راه حل  ما توانستيم راهبرد جديد در سياست خارجي  -
  . برد ميباشيم را به طرف ژاپني بقبوالنيم -برد

  
  
  

  2صفحه 
  



  :يك مورد اظهار تاسف ميكند نظرآهاري در 
  .عليرغم همه اينها ، ما نتوانستيم شركتهاي ژاپني را به حضور موثر در ايران ترغيب كنيم  -

  . را نه فرهنگ و نه سياست و نه حتي قلدري ، فقط امنيت و ثبات است كه جذب ميكند  سرمايهواقعيت اينكه 
در  و ميدهد اتيتوضيحدر ژاپن با آنها مواجه شد هم  در دوران ماموريت خود مسائل ديگري كه سفير در مورد . صحبت ادامه دارد 

  .  كشيده ميشود "انجمن ايرانيان فارغ التحصيل ژاپن " به بحث نهايت 
  

 
  قبليبا عباس عراقچي ، سفير  - 1395ارديبهشت 

 

 
  در هيروشيما -1394سال 

  
  :ميكند  آغازچنين را  سخندر مورد انجمن ، سفير 

 .  سال پيش اين ارتباطات به حداقل رسيد 5سال پيش نزول ارتباطات ايران با جامعه جهاني شروع و  15 -

نيمي از مجموعه درآمدهاي
نفتي بلوكه شده ايران در 
كشورهاي مختلف ، از كانال 
 بانكهاي ژاپن  به كشور بازگشت

ي ئ، از زاويه تجارت جهاني سالها اين برهه زماني  
متاسفانه كامال از آنچه  ايران .  بسيار كليدي بود

اتفاق مي افتاد داشت كه  در تجارت بين الملل 
قيمتي كه   ما ناچاريم به هر امروزه  . دور ماند

ما يا ميبايست به .  پر كنيم شده اين خالء را
  منطقه اي و آخرين دستاوردها و سازو كارهاي 

تنها بدينصورت . حداقل با آنها ارتباط برقرار كنيم  بين المللي ملحق شويم يا اگر موفق به اينكار نشديم
  .است كه ميتوان گفت موفق شده ايم از دستاوردهاي برجام استفاده كنيم 

  
 :او صحبت را به انجمن برميگرداند

فعاليت انجمن در سالهاي اخير كمتر شده  -
شايد سفير اطالع ندارد كه كاغذ پاره هاا ، گريبان . ( است 

انجمن شما در گذشته بمانند )  !فته بود ما را هم گر
 پلي جهت وصل كردن بخشهاي مختلف خصوصي

سال پيش ،  5تا 15برهه زماني  
از زاويه تجارت جهاني سالهائي 

  بسيار كليدي بود
  و آمدها ، رفت ،فراهم شده توسط شما   آموزشيو امكانات   دوره ها.  دولتي ايران و ژاپن عمل ميكرد

  
  
  
  3صفحه 

  



   . بود ارسازبسيار بسيار ك  ، همه اينها كه حاصل ظرفيتهاي انجمن بودينارها سم
، بصورت مشخص و عملياتي تشخيص ميداده كه چه  د كه اين انجمنهعملكرد تشكيالت شما نشان ميد

.  يا مقامي از ايران ميتوانسته با حوزه يا بخش يا مقام مربوطه در ژاپن مرتبط شود  بخشي يا   حوزه اي
ي الزم و آموزشها ، تبادل دانشها در نتيجه.  ، كار بعدي شما وصل اين ارتباط بود دنبال اين تشخيصب

  . محقق ميشد
  

  : نظرآهاري بخصوص روي آموزش مكث ميكند
آنها هر كاري را ابتدا با آموزش . است پيشرفت و توسعه خود ژاپني ها بر اساس آموزش بوده  -

  .شروع كردند 

  : ويدميگ سفير در آخر
  

 
  بازديد از نمايشگاهي در توكيو -1394خرداد 

 

 
  استقبال از ميهمانان ضيافت سالگرد انقالب - 1394بهمن 

  
، بازگرداندن روابط  نيزهدف تعامالت اخير ما .  بسيار عالي داشتيم يقبل از تحريم ها ما با ژاپن روابط -

 فقط با وجود افرادي كه آشنا به  نهايت رسيدن به اين هدف در .  به همان سطوح طاليي گذشته است

فرهنگ و نيز محافل ايران و ژاپن بوده و 
تجربه اين كارها را از گذشته دارند ، و با 

كارهايي مانند انجمن شما  مشاركت ساز و
  .است كه امكانپذير خواهد شد 

  :نظرآهاري با ذكر نكته ظريفي صحبت را به پايان ميبرد 

وصل  انجمن  بمانند پلي جهت  
كردن بخشهاي مختلف خصوصي 
  و دولتي ايران و ژاپن عمل ميكند

و من به سهم خود بعنوان سفير .  هم نياز خواهد داشت دولتيالبته فعاليتهاي شما قطعا به حمايتهاي  -
، هر گونه حمايتي را كه الزم باشد دريغ  جمهوري اسالمي در ژاپن اين قول را ميدهم كه در هر زماني

  . دنخواهم كر
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