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 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

   بختیاری پژوهشگر: 

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 
 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 

 
 1............................................................................................................................................................... خبر در هاچهره  ـ  آبه نزویش 

 2 ........................................................................................................................................... یخصوص یزندگ 

 3 ............................................................................................................... آبه نزویش یاسیس تیفعال یرسم آغاز 

 4 ........................................................................................................................................... ابه یريوز نخست 

 4 ................................................................................................................................ آبه نزویش یاسیس شيگرا 

 5 ...................................................................................................................................... آبه یحکمران مواضع 

 5 ............................................................................................................................................. یخارج استیس 

 

 
 
 
 



 

1 
 

 بسمه تعالي
 ها در خبرچهره ـ  ، نخست وزير ژاپن 1شینزو آبه 

خبر به بررسی شخصیت و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن یکی از چهره های خبری این روزهاست در این سابقه 

 های وی پرداخته می شود. دیدگاه

 مختصری از بیوگرافی شینزو آبه، پنجاه و هفتمین نخست وزیر ژاپن
 

 

 بیوگرافی

 1954سپتامبر  21 تاریخ تولد

 شینتارو آبه، سیاستمدار، عضو دایت ملی پدر 

 و مؤسس حزب دموکراتیکیوکو کیشی، دختر نخست وزیر اسبق ژاپن  مادر

 اکی آبه همسر

 ندارد تعداد فرزندان

 علوم سیاسی در توکیو، دکترای سیاستگذاری عمومی از کالیفرنیای جنوبی تحصیالت

 2004تا سپتامبر  2003از سپتامبر  دبیر کل حزب لیبرال دموکراتیک

 2007سپتامبر  26تا  2006ژوئیه  14از  اولین دوره نخست وزیری

 2014دسامبر  24تا  2012دسامبر  26از  دومین دوره نخست وزیری

  2017اکتبر  22تا  2012دسامبر  24از  سومین دوره نخست وزیری

                                                           
1- Shinzō Abe (安倍 晋三) 
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 تاکنون 2017از  چهارمین دوره نخست وزیری

 ملی گرای دست راستی افراطی   گرایش سیاسی

 مواضع

سه کمان، تحول بسیاری در  طرفدار اصالحات ساختاری طرح او موسوم به اقتصادی

 اقتصاد ژاپن ایجاد کرد.

 1970و  1960پیگیری آزادی اتباع ربوده شده ژاپنی توسط کره در دهه  سیاست داخلی

 از مهمترین سیاست های اعالمی آبه است.

 سیاست خارجی

 روسیه
بعد از بحران کریمه، ژاپن، تحریم هایی علیه مسکو وضع و همه گفتگوهای 

دو جانبه همکاری های اقتصادی را به حالت تعلیق درآورد. ولی در حال 

 حاضر روابط عادی شده است. 

 تالش برای ارتقای روابط تا حد شریک استراتژیک هند

 تالش برای بهبود روابط با اهداف اقتصادی چین

 روابط بسیار نزدیک به عنوان متحد استراتژیک اآمریک

 تالش برای مهار  کره شمالی

ژاپن تایمز، روابط تهران و توکیو را فوق العاده دوستانه توصیف کرده   ایران

 است.

 

  زندگی خصوصی 

« 1کان آبه»بزرگ او، در خانواده ای سیاستمدار در توکیو به دنیا آمد. پدر  1954سپتامبر سال  21شینزو آبه در 

، عضو دایت ملی)پارلمان ژاپن( 1991تا  1958هر دو سیاستمدار بودند. پدرش از سال « 2شینتارو آبه»و پدرش 

ویسکونت »عضو دایت ملی بود. پدر پدربزرگش نیز در دوره  1946تا  1937بود. کان آبه، پدربزرگش نیز از سال 

، مادر شینزو آبه، «3یوکو آبه )کیشی(»ش امپراتوری خدمت می کرد. ، به عنوان ژنرال در ارت«یوشیمایا اوشیما

بود. او از اعضای گروه توجو، یک گروه ضد  1960تا  1957، نخست وزیر ژاپن از سال «4نوبوسوکه کیشی»دختر 

کمونیست در دوره جنگ جهانی دوم بود و به همین دلیل مدتی زندانی شد. بعد از آزادی از زندان، حزب 

                                                           
1 - Kan Abe 

2 - Shintaro Abe 

3 - Yoko Kishi 

4 - Nobusuke Kishi 
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، حزب لیبرال به رهبری شیگرو یوشیدا با حزب دموکراتیک به رهبری 1955تیک را تاسیس کرد. در سال دموکرا

 را تاسیس کردند.  IDPکیشی ادغام شد و یک حزب ضد چپ با عنوان 

ی برادر ی بود. نوبوکیششبرادر بزرگتر شینزو، عضو هیات رئیسه و مدیر عامل شرکت معظم میتسوبی 1هیرونوبو آبه

 آبه نیز معاون وزیر خارجه ژاپن است.  کوچکتر

توکیو در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شد و بعد از آن در دانشگاه  2از دانشگاه سیکی 1977آبه در سال 

 کالیفرنیای جنوبی در ایاالت متحده، نائل به اخذ دکتری سیاستگذاری عمومی شد. 

، وارد شغل دولتی شد و مدتی به عنوان 1982در سال  او مدتی با شرکت فوالد کوبه استیل همکاری کرد، اما

 3دستیار وزیر خارجه و منشی خصوصی رئیس حزب ال دی پی فعالیت کرد. 

رئیس  ه ثروتمند ژاپنی ازدواج کرد. پدر همسرشبا اکی)ماتسوزاکی( آبه از یک خانواد 1987شینزو در سال 

اکی یکی از طرفداران اردواج همجنس بازان و حقوق  بزرگترین شرکت شکالت سازی ژاپن با نام موریناگا بود.

 اقلیت های جنسی است. این زوج، هیچ فرزندی ندارند. 

  آغاز رسمی فعالیت سیاسی شینزو آبه 

از منطقه یاماگوچی به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و مسئول بخش امور اجتماعی  1993شینزو آبه در سال 

حضور داشت. در  2003 -2000یرو موری و جونیچیرو کوئیزومی از سال های شد. او همچنین در کابینه یوش

او به عنوان دبیر کل حزب لیبرال دموکراتیک تعیین شد. آبه، عضو شاخه موری در حزب لیبرال  2003سال 

دموکرات است که توسط یوشیرو موری، نخست وزیر سابق ژاپن هدایت می شد. جونیچیرو کوئیزومی، نیز عضو 

 26شاخه از حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن بود. این شاخه از حزب، شصت عضو در مجلس نمایندگان و همین 

 242کرسی از  125، حزب لیبرال دموکراتیک به طور کلی 2017عضو در مجلس مشاوران دارند. در انتخابات 

ترتیب در حال حاضر، کرسی را برای خود به دست آورد و به این  465کرسی از  283کرسی مجلس نمایندگان و 

 بزرگترین حزب در قوه مجریه ژاپن محسوب می شود. 

، رئیس هیئت مذاکره کننده ژاپنی برای خانواده های ربوده شده در کره شمالی بود. او به همراه 2002آبه در سال 

یت به پن محبوبکیوزومی برای گفتگو با کیم جونگ ایل راهی کره شمالی شد. او بعد از این سفر، در میان مردم ژا

، آبه به عنوان رئیس حزب لیبرال دموکرات حاکم انتخاب شد. او در سال 2006آوریل سال  23در  4دست آورد.

 مجددا به ریاست حزب انتخاب شد.  2015

                                                           
Hironobu Ab - 1 

Seikei University -2 

 Shinzo Abe's official website Shinzo Abe the Chief Cabinet Secretary -3 

1533514,00.html-http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,501060918 -4 

http://tokyo.s-abe.or.jp/profile_in_english.html
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  نخست وزيری ابه 

 ( 2007-2006اولین دوره نخست وزیری آبه:)  سوگند  ، آبه به عنوان نخست وزیر ژاپن2006در چهاردهم ژوئیه

و نخست وزیری فومیمارو  1941سال داشت، جوان ترین نخست وزیر ژاپن از سال  52یاد کرد. آبه که در آن زمان 

بود. پس از شکست سنگین حزب لیبرال دموکراتیک در مجلس سفالی ژاپن و رسوایی نوریهیکو آکاگی، 1کونوئه

 2007سپتامبر  26رسانه ای مواجه شده بود، در  وزیر کشاورزی ژاپن، آبه که با انتقادات شدید محافل سیاسی و

در آن زمان حزب لیبرال دموکراتیک، دلیل استعفا را بیماری اعالم کرد. ابه بعدها افشا کرد که به  2استعفا داد.

 بیماری التهاب روده مبتال بوده است و به دلیل دوره درمان، مدتی از سیاست کنار کشیده است. 

 نودا، نخست وزیر ژاپن دستور انحالل دایت  ،2012نوامبر  16در  :2014 تا 2012ری از دومین دوره نخست وزی

ژاپن را پس می »دسامبر را به عنوان زمان برگزاری انتخابات اعالم کرد. ابه در آن زمان با شعار 16ملی را صادر و 

ر وزی حزبش دو با وعده های احیای اقتصادی و استفاده از انرژی هسته ای و مبارزه با تروریسم، موجب پیر« گیریم

دومین دوره نخست وزیری خود را با  2012دسامبر  26انتخابات شد و توانست دولت ائتالفی تشکیل دهد. او در 

 ژاپن آغاز کرد.  3دایت ملیحمایت اکثریت 

  آبه برای بار سوم به نخست وزیری ژاپن 2014دسامبر  24در : 2017 تا 2014سومین دوره نخست وزیری از ،

 رسید. 

 که بنا به درخواست آبه  2017اکتبر  22در انتخابات سراسری  :تاکنون 2017ارمین دوره نخست وزیری از چه

سپتامبر همان سال برگزار شد، حزب آبه توانست اکثریت کرسی های دایت ملی را به دست آورد و از آن  25در 

 زمان تاکنون، نخست وزیر ژاپن است. 

 گرايش سیاسی شینزو آبه 

، او 2012های آبه به شدت دست راستی و ملی گرایانه است. روپرت وینگفیلد هایس، در گزارش در سال دیدگاه 

او همچنین به شدت مخالف پذیرش مهاجران 4را محافظه کارترین و افراطی ترین نخست وزیر ژاپن توصیف کرد.

 خارجی بویژه مهاجران غرب آسیا است. 

                                                           
1- Fumimaro Konoe 

2- https://www.cbc.ca/news/world/embattled-japanese-pm-stepping-down-1.665313 

 دایت، است. در( گفته می شود که از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل شده National Dietبه نهاد قانونگذاری در ژاپن دایت ملی ) -3

 دارد.نظرات مجلس مشاوران بر نظرات مجلس نمایندگان تفوق 

4 - https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20728387 
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  مواضع حکمرانی آبه 

 :در دوره اول نخست وزیری خود دنباله رو اصالحات اقتصادی کوئیزومی بود. توازن بودجه، اصالح مالیات ابه  اقتصادی

و کاهش هزینه ها، از مهمترین مواضع اقتصادی اوست. ابه در دومین دوره نخست وزیری خود، شورای سیاست های 

ژانویه  9( را احیا کرد که نقش اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی و مالی داشت. در CEFPاقتصادی و پولی )

، آبه از تاسیس بانک ژاپن با هدف کاهش تورم تا دو درصد خبر داد.  سیاست اقتصادی آبه در آن دوره به 2013

ی، کمان دوم، سیاست سیاست سه کمان )ارجاع به یک افسانه قدیمی در ژاپن( معروف شد. کمان اول، سیاست پول

مالی و کمان سوم، استراتژی رشد و اصالحات ساختاری بود. آبه همچنین بر استفاده از انرژی هسته ای و صرفه های 

اقتصادی آن تاکید می کند. با وجود این، ژاپن در سال های اخیر با بحران کندی رشد اقتصادی روبرو است. صنایع 

 ی مهم اقتصاد این کشور پیشرفته است، با چالش های جدی مواجه است.  خودروسازی ژاپن که یکی از ستون ها

  :از مواردی  ، یکی1970و  1960تالش برای آزادی اتباع ژاپنی ربوده شده توسط کره در سال های سیاست داخلی

 است که در سیاست داخلی، ابه با جدیت دنبال می کند. 

 سیاست خارجی  

 :ابه اعالم کرد که کشورش دویست میلیون دالر از دو و نیم میلیارد دالر 2015در سال  مبارزه با تروریسم ،

بودجه اختصاص یافته را برای همکاری غیرنظامی به منظور مبارزه با گروه دولت اسالمی عراق و شام)داعش( 

ازی، موسوم به جان پرداخت کرده است. مدت کوتاهی بعد از آن، داعش، ویدئویی منتشر کرد که در آن محمد امو

جهادی، تهدید کردند دو گروگان ژاپنی را می کشند. آنها از آبه باج خواستند، اما وی اعالم کرد که با پرداختن باج 

موافق نیست و تالش کرد که با کمک اردن، گروگان ها را اآزاد کند. اما در نهایت، داعش ، دو گروگان ژاپنی را 

 کشتند. 

:به دنبال الحاق کریمه به روسیه، ژاپن تحریم هایی علیه مسکو وضع و بسیاری از 2014در ماه مارس  روسیه ،

، روابط دو طرف بار دیگر عادی شد. 2018آوریل  27گفتگوهای همکاری برای سرمایه گذاری را لغو کرد. در 

 مناقشه بر سر جزایر کوریل از جمله اختالفات پابرجای روسیه و ژاپن است. 

 :ژاپن روابط گسترده ای با هند در زمینه های مختلف دارد. ابه در دیدار با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، او  هند

را فردی قابل اعتماد، امین و سریع الفکر توصیف کرد. مودی هم در مقابل، آبه را رهبری فوق العاده توصیف کرد که 

 اده است. روابط هند و ژاپن را تا حد استراتژیک ارتقا د

 :با هدف ارتقای روابط با چین به پکن سفر و با شی جی پینگ، رئیس جمهوری 2018ابه در اکتبر سال  چین ،

، چینی ها به ویژه جوانان به راحتی بتوانند ویزای 2019این کشور دیدار کرد. او به مردم چین وعده داد که در سال 
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ه چین را متهم ردیف اول حمالت سایبری علیه تاسیسات دفاعی این چین را دریافت کنند. با وجود این، ژاپن هموار

 کشور می داند. 

 :تنها چند روز پیش از سفر آبه به  2019پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا در نهم ماه مه  آمریکا

یل ر کنگره آمرکیا در ماه آورتهران، در توکیو ، یک توافقنامه دفاعی امنیتی با آبه امضا کرد. آبه در سخنرانی خود د

نامید. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری « ائتالف امید»، همکای های ژاپن و آمریکا را 2015

، آبه اولین سران یک کشور خارجی بود که در برج ترامپ با او دیدار کرد. براساس نظرسنجی 2016آمریکا در سال 

حبوبیت ندارد. ولی به طور کلی ژاپن در سیاست خارجی، رابطه بسیار نزدیک و بی ها، ترامپ در میان مردم ژاپن م

بدیلی با آمریکا دارد. این کشور بعد از جنگ جهانی دوم از نظامی گری تهاجمی فاصله گرفته و امنیت منطقه ای 

وهای ژاپنی را گرفته خود را به قدرت دفاعی آمریکا گره زده است. جنگ تجاری آمریکا در دوره ترامپ، دامن خودر

 است، هر چند در حال حاضر با ابتکار آبه این طرح متوقف شده است.  

 :روابط توکیو و سئول از سومین دوره نخست وزیری آبه به شدت ارتقا یافته است. اختالف اصلی کره  کره جنوبی

 کره بود.   جنوبی و ژاپن بر سر اقدامات ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم در برده گرفتن زنان

 :آبه همواره از مذاکرات میان کره شمالی و آمریکا استقبال می کند. ابه نگران حمالت موشکی احتمالی  کره شمالی

کره شمالی به جزایر ژاپن است. مسئله ربودن اتباع ژاپنی توسط کره شمالی، یکی از مواردی است که ابه همواره در 

کره شمالی، همچنان تهدیدی  در گزارش سیاست دفاعی ژاپن،1کند. نشست های مربوط به کره شمالی مطرح می

بزرگ محسوب می شود. آبه، آزمایش های موشکی کره شمالی را ناقض قطعنامه های سازمان ملل می داند و 

 خواستار برخورد جدی جامعه بین المللی با تحرکات کره شمالی شد. 

 :وق العاده دوستانه توصیف کرده است. به نوشته این روزنامه، تاکئو فوکودا، ژاپن تایمز، روابط ایران و ژاپن را ف ایران

یک سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی از ایران دیدار کرد شمسی(1356) 1978نخست وزیر وقت ژاپن در سال 

و اینک بعد از چهل سال و برای اولین بار بعد از انقالب اسالمی، شینزو آبه به ایران سفر می کند. به نوشته ژاپن 

ان رتایمز، توکیو در سال های اخیر از شرکای نفتی ایران و یکی از مشتریان سنتی این کشور محسوب می شود. ای

 بعد از عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سومین تامین کننده نفت ژاپن محسوب می شود. 
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