
4 دهه روابط ایران و کره جنوبی

روابط دیپلامتیک بني 
دو كشور در سال 1341 
برقرارگردید و تا قبل از 
تاسیس سفارت ایران در 
سئول سفارت كشورمان 

در توكيو مسئولیت 
هامهنگی روابط با كره 
جنوبی را عهده دار بود.

در آبان 1354 اولني 
كميسيون مشرتك 

اقتصادی و فنی دو كشور 
برگزار شد و مقدمات 
ديدار وزير خارجه 

)1355( و نخست وزير 
كره )1356(  از ايران 

فراهم گردید.

دولت كره از جمله اولني كشورهايی بود كه دولت جمهوری 
اسالمی ايران را به رسميت شناخت و با حفظ سفري خود در 

تهران متايل اش را نسبت به گسرتش مناسبات اعالم کرد. 

حجم مبادالت بازرگانی دو كشور از سطح پانصد ميليون 
دالر در سال 1357 در سال 1376 به 1/8 ميليارد دالر 
رسيد و در سال 1389 میزان آن به 11/5 میلیارد دالر 
رسید و این روند افزایشی نیز در سال 2011 ادامه 
داشت و نهایتا به رقم 18/5 میلیارد دالر بالغ گردید.

در خرداد ماه 1368 متعاقب سفر معاون وقت آسيا و اقيانوسيه 
وزارت امور خارجه كشورمان به سئول که پس از آتش بس در 
جنگ تحميلی  برقرار شده بود ، تحوالت جدیدی در روابط پیش 
آمد و متناسب با اولويت های سياست خارجی كشور اقدامات 
مناسبی صورت گرفت و اولني سفري  ايران به سئول اعزام شد.

در سال1356 و همزمان با تبادل سفراء دومني كميسيون مشرتك 
اقتصادی و فنی دو كشور در سئول برگزار گرديد. متعاقب آن 
همكاری های تجاری و بازرگانی در زمينه های نساجی ،شيالت ، 
مخابرات ، صنايع خودروسازی و الستيك ، نفت ، گردشگری آغاز شد.

کره جنوبی قبل از تحریم 
ها  بزرگرتین صادرکننده 

تجهیزات و قطعات اتومبیل 
سازی به ایران بود.

جمهوری اسالمی ایران 
قبل از تحریم ها بزگرتین 
صادر کننده نفت به کره 

جنوبی بود .
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سفارت کره جنوبی

سفارت  ایران

گروه بین امللل

ایران و کره جنوبی از چهار دهه پیش تا امروز روابط خوبی با هم داشته اند 
و همکاری دو کشور در زمینه های اقتصادی و انرژی از وضعیت مطلوبی 

برخوردار بوده است.
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