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  چشم انداز روابط ايران وعمان
  

  
  

  مسعود رضايی: نويسنده

  و امنيت خليج فارسماهنامه 

  

   :چکيده

بی شک  دوکشور ايران و سلطان نشين عمان با توجه به فرازو فرودهای تاريخی فی مابين می 

به اين امر که ايران برخالف توانند نقشی تعيين کننده در آينده منطقه خليج فارس داشته باشند بنابراين با توجه 

ساير همسايگان خود درحوزه خليج فارس هم نژاد وهم زبان نبوده ونکته مأثر اينکه ايران تنها کشوری  

درمنطقه هست که با قدرتهای فرا منطقه ای هيچ گونه ارتباط نظامی ندارد، به عبارت ديگرتنها يکه تاز 

چه تمامتر به دنبال همگرايی با سرزمينی باشد که قابليتهای بايد با ظرافت هر ،غيرعرب حوزه اين خليج است

عمان بی ترديد  .خود را بيش از پيش در آن به منصه ظهور رسانده وايجاد نوعی همگرايی استراتژيک نمايد

که دارای ريشه های فرهنگی ومذهبی با  نزديکترين همسايه جنوبی ايران در آبهای خليج فارس بشمار ميرود

ان است بنابراين تحت هيچ شرايط زمانی نبايد دستگاه ديپلماسی ايران از آن غفلت نمايد البته سرزمين اير

عراق نيز از اين قاعده مستثنا نبوده وليکن باتوجه به ماهيت جستارپيش رو سعی می شود توانمنديهای اين 

  .سلطان نشين جهت تعامل وحسن همجواری مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد

  تنگه هرمز، خليج فارس ، ايران ، عمان، استراتژيک، ژئوپوليتيک : کليد واژه 
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  :درآمد 

منطقه استراتژيک و ژئوپوليتيک خليج فارس را می توان يک از کانون های حساس درگذشته ، حال 

وآينده تاريخ بشری به حساب آورد جاييکه زمانی پطر کبير امپراتور روسيه تزاری در وصيت نامه خويش 

اشته بود ودر آرزوی خود را مبنی بر شستن پوتين های سربازان روس در آب های گرم خليج فارس ابراز د

در سنخرانی در دانشگاه  ١٩٨٠وسام، معاون وزارت خارجه اياالت متحده  در  سال يد نيويدهمين راستا 

ً  م یباشد و کس یمسطح یره ياگر جهان دا: جرج تاون ابراز داشت  یبخواهد مرکز آن را پيدا کند، يقينا

صر مکان ويا موقعيت جغرافيايی با اهميت در واقع در دوران معا... ج فارس استيتوان گفت که مرکز آن خل

البته سابقه حضور استعمارگران غربی  .تر ازاين منطقه در دنيا وجود ندارد که مورد توجه همگان قرار گيرد

بطوريکه اشاره ای اندک و گذرا در اين باب خود گويای امر خود صحه ای براين نکته بغرنج می باشد 

را برای پياده شدن } بندر عباس{و چهارده،پرتغالی ها اين دهکده کوچک درسال هزارو پانصد . خواهد بود 

به دليل خرچنگ زيادی که در ساحل اين بندر وجود داشت،نام آن .وبارگيری اجناس از خشکی انتخاب کردند 

 به احتمال زياد از)) گمبرون((نام متداول بعدی؛ يعنی .، يعنی بندر خرچنگ گذاشتند ))بندر کامارائو((را 

درسال هزار وششصد و بيست و دو ميالدی شاه عباس توانست .اقتباس شده است)) گامارائو((لغت پرتغالی 

با کمک انگليسی ها دست پرتغالی ها را از اين بندر کوتاه کند وليکن حضور بريتانيا در مناقشه ايران 

  .قرون بعدی فراهم آوردوپرتغال در خليج فارس خود مقدمه ای بر استيالی استعماری اين دولت را در 

يکی ازعلل اهميت روابط استراتژيک ايران  و عمان وجود تنگه هرمز در ناحيه شمالی خليج فارس 

به واقع اين تنگه کانال طبيعی منحنی  و باريک است که خليج فارس را به اقيانوس هند متصل می . می باشد 

که ادامه کوهپايه های جنوبی ايران به شبه جزيره ((.مايل دريايی می باشد ١٠٠٠طول تنگه در حدود .کند

بنابراين ، تنگه هرمز از نظر زمين شناسی يک بريدگی است که از طرف شمال به .مسندم را قطع می کند 

مايل  ٢١ –باريک ترين قسمت اين تنگه . ايران واز طرف جنوب به  شبه جزيره مسندم محدود می شود

ايران و عمان هر دو . ايرانی خارک وجزير عمانی قوين بزرگ است حد فاصل ميان جزيره  –دريايی 

مايلی با هم تداخل پيدا می  ١۵مايل از آبهای سرزمينی اين قسمت را دارند که در يک امتداد آبی  ١٢ادعای 

  )١(.))اند که يک خط منصف ترسيم کنندلذا در اينجا دو کشور توافق کرده . کنند

ميالدی  ٧٠ت تکميل طرحی که منجر به احاطه تنگه هرمزمی گرديد در دهه فی الواقع دولت ايران به جه

،ايجاد روابط حسنه ونزديکی با سلطان نشين عمان را از اولويت های سياست خارجی خود محسوب نمود وبا 

توجه به اين نکته خطير که تنگه نزديک به سواحل عمان است بنابراين ايران شبه جزيره مسندم وجزيره های 

درهمين .ماری آن را ازديد راهبردی والبته به نيت بدست آوردن اين خطوط کشتيرانی مهم تلقی ميکرداق
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دوران دولت تهران آمادگی به جهت کمک به ممالک همسايه درحوزه خليج فارس برای حل مسايل امنيتی 

ز ايران درخواست که البته درهمين راستا دولت عمان در رابطه با ماجرای ظفارا. ايشان را اعالم داشت

  .کمک نمود

  اهميت تاريخی تنگه هرمز در روابط ايران وعمان؛

ج فارس ين محل عبوری خليباريک تر درصدنفت جهان از تنگه هرمزعبورمی کند و ۶٠به واقع نزديک به 

ره الرك ين جزين سواحل شمال و جنوب ، بين فاصله بيلومتربوده وآوتاه تريآ ٧٠ن تنگه درحدود يدرا

دو  یليما١٢ یلومترمی باشد آه آب هايآ٣٩ن بزرگ  درجنوب تنگه هرمز درحدود يره قويو جز درشمال

قراردادی مابين ايران وعمان منعقد گرديد که طبق آن با  ١٣٥٣در تيرماه سال .ابدي یسرزمين درآن تداخل م

ه جغرافيايی در بخش توجه به حضور بخشی از جزاير ايرانی در اين تنگه ، ايران دارای سيادت سياسی والبت

رمشخص می باشد است عمان ياخ یها در  سال یاسيس با توجه به تجارب وسيعی از تنگه هرمز می باشد

اياالت متحده به  یمند به دوری از تهاجم نظامی احتمال دربين ساير دول عربی حوزه خليج فارس ، عالقه

به  ١٣۵٨در ضمن عمان درسال  .ظنين می باشد گران، نسبت به برنامه هسته ای ايرانيران والبته آمترازديا

درهمين  جهت کسب ايمنی راههای کشتيرانی در تنگه هرمزخود را نيازمند کمک های بين المللی می ديد و

الزم به .راستا نيروهای نظامی غربی بالخص آمريکا را ترغيب وتشويق نمود تا دراين تنگه حضور يابند 

امرکه اين تنگه درمحدوده جغرافيايی ايران وعمان است ، تالش نيروهای يادآوری است که با توجه به اين 

نظانی دول فرامنطقه ای به جهت کسب امنيت در آن بالطبع خود به نوعی مداخله گری در امور داخلی اين 

ران فاصله داشته و همکاری های متقابل يلومتر با تنگه هرمز ايآ ٨٠ساحل عمان نزديک به . دو کشور است

شتر از آن روی می باشد آه هرگونه تهاجم نظامی بر عليه ايران پيامدهای ين آشور، بيمابين با اوفی 

تنگة هرمز باريکة (( .ناگواری برای عمان از جمله  انزوای اقتصادی ومسائل امنيتی به همراه خواهد داشت

ايران را از شبه جزيرة  دريايی خميده شکلی است که درمنتهی اليه شرقی خليج فارس واقع شده است و فالت

اين تنگه يک . عربستان جدا می کند و آبهای خليج فارس را به دريای عمان و اقيانوس هند پيوند می دهد

فرورفتگی از دورة سوم زمين شناسی است که ادامة رشته کوههای جنوبی ايران به شبه جزيرة ُمَسْنَدم را 

ويژه ای وجود ندارد؛شايد بهترين معيار، مرز دريايی  برای تعيين درازای تنگة هرمز معيار.قطع می کند

) مايل دريايی  ١٢۴ر٨(کيلومتر  ٢٠٢ر١طول اين خط مرزی . تعيين شده ميان ايران و عمان باشد

از کرانه های بندرعباس در شمال تا شماليترين نقطة کرانه (کيلومتر  ٨۴طوالنيترين فاصلة تنگة هرمز .است

ميان جزيرة ايرانی الَرک در شمال و جزيرة عمانِيالسالمه ــ که نام (اهترين آن ، کوت)های مسندم در جنوب 

نام تنگة هرمز درنوشته های ...کيلومتر بر آورد شده است  ٣٣ر۶) ديگر آن قوئين بزرگ است ــ در جنوب 

تنگة نام ) ١٩٧١ـ ١٨٢٠/ ش ١٣۴٩ش ـ  ١١٩٩(هنگام اقتدار بريتانيا در خليج فارس . کهن ديده نمی شود
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هرمز از جزيرة هرمز گرفته شد که مهمترين جزيره خليج فارس به هنگام روی آوردن استعمار اروپايی به 

  )٢())منطقه بود

ضرر باشد و طرف  یز و بيآم د صلحين منطقه بايطرف معتقدند آه عبور شناورها از ا ٢آنچه مسلم است، ((

ن نكته توجه دارد آه خواست ين آبراه دارد، به ايا یرا در آن سو یهم آه شناورها و سواحل و مناطق یعمان

 ین حال جمهوريدر ع. زيباشد، نه آبراه جنگ و ست ین آبراه، آبراه صلح و دوستين است آه ايران ايا

به خرج دهد و واآنش  یاريز ممكن هوشيآم كيرا دارد آه در برابر هر اقدام تحر ین آمادگيران ايا یاسالم

تالش  یاستمداران غربيوست و سير آنچه همزمان با سفر بوش به منطقه به وقوع پينظ .داشته باشد یا ستهيشا

ك آنند، اما اقدام بموقع يران تحريه ايناآرام جلوه دهند و جهان را عل ین منطقه را نزد افكار عموميآردند ا

 یرويرمانده نمقدم، ف یل احمديبا حضور اسماع ین حرآتيچن. ن ترفند آنان شديا یبرا یران مانع جديا

 یران در افكار عموميه ايآنچه عل. آشكار شد یبروشن یمقامات عمان یدر عمان همزمان بود و برا یانتظام

د آردند يز تاآين مقامات عمان نيهمچن. ت نداشته استيبوده و واقع یا رسانه یمنتشر شده بود، فضاساز

  )٣(.))آرام در آن شوند یجاد فضايدر منطقه و ا یكيدارند آه مانع از هر حرآت و تحر یا ژهياهتمام و

ضمناً  فعاليت های  دولت هايی همچون عربستان سعودی به جهت تقليل اهميت راهبردی اين تنگه  

ميليون بشكه در روز، نفت اين  ٣ تا ٨/١  آيلومتر آه با ظرفيت١٢٨٧خط لوله نفت به طول  مثل ايجاد

يا طرح هاى عراق برای عبور نفت خود از طريق خط لوله  سرزمين را به ساحل درياى سرخ مى رساند و

   والبته قراردادی که اين دولت با عربستان  ميليون بشكه در روز، ٢ظرفيتی درحدود   ازطريق کشورترآيه با

اردادهايی از اين دست با ترکيه به هيچ روی نتوانسته از قدرت ميليون بشكه و قر ١/٢ به ظرفيت روزانه

تنگه هرمز ازآن حيث دارای اهميت فوق العاده  .وارزش راهبردی اهميت استراتژيك  تنگه هرمز بکاهد 

. ((... برای ايران می باشد که در واقع شاهرگ ارتباطی مابين ايران وسايرکشورهای جهان ومنطقه است

، در مدخل تنگة هرمز در }مابين ايران وعمان ١٣۵٣قرارداد تير ماه {ه در اين قراردادمرزهای تعيين شد

) رأس الخيمه (خليج فارس يک نقطة آغاز دارد که با نقطة آغاز مشترک تعيين نشده ميان ايران و عمان 

دريای  نقطة گردش را پشت سر گذاشته با شکلی منحنی در ٢١از نقطة آغاز، اين خط مرزی . برابر است 

در دريا، ) ُاريبی (با توجه به امکان حفر چاههای نفتی افقی . عمان و مدخل دريای عرب به پايان می رسد

متری در دو سوی خِط مرزِی تعيين شده ، منطقة ممنوعه  ١٢۵در قرارداد مرزی ايران و عمان منطقه ای 

تشاف و استخراج نفت نپردازند قرارداد اعالم شد و هر دو کشور تعهد کردند که در اين منطقة ممنوعه به اک

مرزی ايران و عمان روش مطالعة ويژه ای را در ترسيم نشان نمی دهد، جز اينکه مرز تعيين شده ، بر 

اساس محاسبة خط ميانة تنگة هرمز نسبت به کرانه های دو جزيرة الرک و السالمه و نسبت به کرانه های 

است ) مايل دريايی  ١٢۴ر٨(کيلومتر  ٢٠٢ر١ل اين خط مرزی طو. ديگر جزاير دو کشور ترسيم شده است

و تعيين نقطة آغاز اين مرز در خليج فارس و نقطة پايان آن در دريای عمان، به توافق عمان و امارات متحدة 

  )۴())عربی بر سر مرزهای خشکی و دريايی در دو طرف خليج فارس و دريای عمان موکول شده است
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با هزينه ی گزافی نمود  ،يران برای نگاهبانی تنگه هرمزکه درزمان نبرد ظفاربالطبع اعتقاد راسخ ا

بارزی يافت، موجب گرديد ايران بعد جغرافيايی عمان درتنگه هرمز را دارای ارزش بسيار فراوان بديده 

گزارش شد که ايران از عمان درخواست نموده است که بطورمشترک، همگی کشتی  ١٣۵٢درسال .بگيرد

  .از تنگه هرمز عبور می کنند را مورد بازرسی قرار دهند هايی که

  خليج فارس به مثابه يک منطقه ژئوپوليتيک و ژئواستراتژيک؛

فون (انه راميتوان باتوجه به اظهارات يموقعيت مکانی وجايگاه استراتژيک وژئوپليتيک منطقه خاورم

نظريه نامبرده بر اين عنصر استوار ميبود . ش مورد تجزيه وتحليل قراردادي،ژنرال پيشين ارتش اتر)لوهازن

والبته کانونی که درمرکزآن خليج فارس واقع . م بوده استيقد یايانه کانون دنيکه منطقه خاورم

ن ناحيه تنها نفت دارای ارزش فوق العاده نمی باشد وفاکتورهای ديگری نيزبايد لحاظ يطبيعيست که درا.است

انوس ها تا اين اندازه دراوراسيا و يگر، اقيچ نقطه ای ديخواهيم شد آه درهبنابراين با اندکی تعمق آگاه .گردد

سرخ  و به همين ترتيب  یايج فارس و دريانوس هند از دو مسير در دو منطقه  خليقا رسوخ نكرده اند، اقيآفر

خليج فارس  منطقه ژئوپلتيکی. ((ن ناحيه رخنه آرده اندياه ومديترانه  درايس یايانوس اطلس از طريق  درياق

ميالدی هنگامی که نخستين چاه درمسجد سليمان به نفت رسيد ،  ١٩٠٨جزو مناطق حساسی است که از سال 

اهميت نوين جهانی يافته وپس از جنگ دوم به ويژه دردو دهه ی اخير به صورت يک منطقه ی فعال 

ز حوزه های ژئوپلتيکی حوزه ی خليج فارس ا.ودارای کارکردهای خاص در نظام بين الملل درآمده است

پيرامون خود تأثير پذيرفته ومسايل آن حاصل ترکيب والتقای مسايل،نيروها وديدگاههای خاص چهارحوزه ی 

پيرامونی ودرپيوند برخی حوزه ها، نيروها ی مداخله گر فرامنطقه ای می باشد که هويت ژئوپلتيکی آن را 

های ژئوپلتيکی دوره ی جنگ سرد وقبل از آن، بين منطقه خليج فارس در چارچوب نظريه ... شکل می دهد

وحاشيه خارجی که در نظريه های مکيندر واسپايکمن انعکاس يافته بود ) ريملند(دو قلمرو حاشيه ی داخلی 

با فروپاشی شوروی وپايان دوره جنگ سرد درمنطقه ،نه تنها از اهميت ژئوپلتيکی خليج فارس ... قرارداشت

ميت به لحاظ يکه تازی ابرقدرت به جای مانده از دوران جنگ سرد اهميتی روزافزون کاسته نشد بلکه اين اه

  )۵(...))يافت وتحوالتی را در منطقه رقم زد

  سرزمين عمان ؛

وليکن از بارزترين نام .عمان دردوران های گوناگون تاريخی با اسامی مختلفی شناخته شده است

به نظر می رسد اين اسم با صنعت کشتی سازی ارتباط داشته است .هايی مطرح شده همانا مگان بوده است

که بالطبع بدليل همچنين مدتی عمان مزون يا ماسون ناميده می شد .که البته ريشه در زبان سومری ها دارد

نام مکانی نسبتاً  قديمی ) عمان(همچنين نام فعلی .وجود چشمه های فراوان آب شيرين دراين ناحيه می باشد

سرزمين عمان در بخش انتهايی .دريمن نشأت گرفته است وازآن ناحيه قبيله های عربی به مهاجرت کرده اند
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درجه عرض شمالی و  ٢٠/٢۶و۴٠/١۶رافيايی شرق و جنوب شرقی کشور عربستان سعودی مابين ناحيه جغ

عمان به صورت  يک کمربند ساحلی درفاصله ميان ربع .درجه طول شرقی قرارگرفته است ۴/۵٩و  ۵٠/١۵

کيلومتر شامل جزيره  ٣٠٩۵٠٠همچنين اين کشوربا وسعتی معادل با .الخالی ودريای عرب قرار گرفته است

  .استمسندم وسرزمين اصلی عمان جزاير کوچکی نيز

  جزاير ؛ 

 جزيره مصيره )١

درضمن  مابين اين .بوده است بريتانيااستعمار ن پايگاه نيروهای نظامی جزيره مصيره از زمان های پيشي

الزم به يادآوريست که در شرايط .جزيره وهمچنين ساحل عمان نيز تنگه ای به همين اسم موجود می باشد

فعلی واز ديدگاه استراتژيک داراری ارزش بسياری می باشد والبته مدتی قبل قراردادی مابين دولت سلطان 

،مقررشد که نيروهای نظامی اياالت متحده  پايگاه نظامی  نشين عمان وآمريکا منعقد گرديد که براساس آن

نکته حائز اهميت در رابطه با جزيره مصيره اين است .پيشين بريتانيا را بازسازی نموده ودرآن مستقر بشوند

  . مايل با ،بااهميت ترين منطقه ای که دارای منابع نفتی ست فاصله دارد۴٠٠که جزيره مذکور تنها در حدود 

  های کوريا وموريا جزيره)٢

که درمحدوده دريای عرب وچهل . جزيره های مذکور از به هم پيوستن جزاير گوناگون ايجاد شده اند

جزاير مذکور دارای .کيلومتری ساحل عماندرنزديکی شمال شرقی استان استراتژيک ظفارواقع شده است

اينکه مساحت جزاير کوريا ضمن . جزيره به نام های ماسکی، جيليه،حالنيه،جورزونه وسورا است ۵

  .کيلومترمربع است وساکنان اندکی دارند والبته بخش های وسيع جزاير قابليت سکونت ندارد ٧٠وموريا 

  بنادر ؛ 

کشور سلطان نشين عمان از بنادر بسياری برخوردار است که به ترتيب اهميت برخی ازآنها ذکر می 

  :گردد

عمان می باشد که در دوران حکومت سلطان قابوس بنيان شده بندر قابوس ؛ در واقع مهم ترين بندر )١

  .است وبه نوعی واز حيث کارآمدی کاملترين و مهمترين بندر اين سرزمين می باشد

بندر مطرح ؛ اين بندر بدان جهت دارای اهميت استراتژيک ميباشد که محلی برای استقرار کشتی های )٢

  .اقيانوس پيما است 

ندر مذبور شاهراهيست که از آن نفت خام سلطان نشين عمان پس از گردآوری از بندر مينا الفحل؛ ب)٣

  . ساير بخش های کشور به خارج ارسال می گردد
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بندر خصب؛ واقع در بخش مسندم بوده واز ويژگی های بارز اين بندر استقرار نيروی دريای عمان )۴

  .است

  ستفاده می گرددبندر ريسوت؛ از اين بندر به جهت بارگيری نفت کشها ا)۵

  بندر صور؛ تقريباً  در بخش جنوبی  پايتخت قرار دارد )۶

  .بندر برکه؛ از خصوصيت های مشخصه اين بندر ،سکونت ايرانيان بلوچ می باشد)٧

اين بندر به دليل اينکه محلی جهت ترانزيت بوده از بنادر راهبردی عمان محسوب می : بندر صالله )٨

  .گردد

  شهرهای راهبردی؛

بسياری .مسقط پايتخت ؛شهر بندری مسقط هم اکنون دارای بيش از نيم ميليون جمعيت می باشد شهر )١

از ساکنان اين شهر عبارتند از آفريقايی تباران ، هندوها ، پاکستانی ها و بلوچ های ايرانی 

در زمينه خدمات عمرانی، . ازخصوصيات بارز مسقط زيبايی ونظافت فوق العاده آن می باشد.تبار

درسفری که به نيويورک داشته بود که درحين اين سفر موفق  ٢٠٠٣ردارپايتخت مسقط درسال شه

گرديد جايزه پاکيزه ترين شهر جهان را از سازمان ملل متحد دريافت نمايد،الزم به ذکر است که 

عنوان گردد طی برنامه های مطرح گرديده از جانب دولت عمان قراربراين است که تا انتهای سال 

درصد جمعيت شهر مسقط ميبايد قادر بوده باشند تا ازسرويسهای فاضالب  ٨٠، درحدود ٢٠١٣

درصد جمعيت بايد ازاين  ٩٠، ٢٠١٧بعالوه مقررگرديده است تا انتهای .شهری استفاده نمايند

  .خدمات بهره مند گردند

  ء رسيد شهرسيب ؛ شهريست که در آن معاهده مشهور سيب مابين امام محمد وتيمور به امضا)٢

ً  شيعه اسماعيلی ) ٣ شهر مطرح؛در واقع مطرح يکی از اقمار شهر مسقط می باشد با جمعيتی که عمدتا

از بخش غربی هند به عمان مهاجرت نموده وسکنا ) کوچ (ضمناً  برخی اهالی شهر از شهری به نام . هستند

  .گزيده اند

  .گرددنزوی؛اين شهر از مراکز هواداران فرقه اباضی محسوب می )۴

  جمعيت ساکنان سلطان نشين؛



 
 

rezaei@persiangulfstudies.com                                                                  www.Persiangulfstudies.com 
 

ميالدی ، کشور سلطنت نشين عمان بالغ بر   ٢٠٠۵براساس سرشماری حکومت عمان در سال ((

نفر غير عمانی می  ۶۶۶١۵٣نفر عمانی االصل و ١٨۴٢۶٨۴نفر جمعيت داشته است که شامل   ٢۵٠٨٨٣٧

  )۶(.))باشد

  مذهب وريشه های تاريخی آن در عمان؛

ء اولين سرزمين هايی بودند که درحيات پيغمبر نبی اکرم به دين مبين اسالم به واقع عمان جز

گرويدند وليکن در ادامه راه با توجه به  اينکه اکثريت متوليان خوارج اهل عمان بودند رفته رفته اين نگرش 

ت اباضی در ميان احاد جامعه  رسوخ نموده وپس از مدتی هواداران اين فرقه در صدد ايجاد حکومتی باهوي

ً  قاطع مردم سلطان .که يکی از زير گروه های مذهب خوارج است ،برآمدند در حال حاضر اکثريت نسبتا

در متون اسالمی در رابطه با زمان پيدايی اين فرقه دوره های گوناگونی .نشين عمان از پيروان اباضی هستند

زيد که احتماالً  در اوايل قرن دوم هجری عنوان شده است وليکن اباضی ها خود معتقدند فردی به نام جابربن 

می زيسته بنيانگذار اين جريان بوده است وبه دليل حضوردائمی نامبرده در ميان عمانی ها ال جرم ايشان نيز 

نکته  شايان توجه اين است که تا پيش از به قدرت رسيدن سلطان . تحت تأثير وی بدين مذهب گرايش يافته اند

همواره در کشاکش با سلطانان زمانه اين سرزمين بوده ) امامان اباضی(حت عنوان قابوس سران اباضيان ت

ودر بسياری مواقع قدرت سياسی را نيز کسب نموده بودند اما با ظهور سلطان قابوس هرچند که وی 

وخاندانش از پيروان ذهب اباضی هستند وليکن نامبرده با به قدرت رسيدن خود خط بطالنی بر پايان امامت 

ولی درعين حال وبا توجه به کوشش های بی دريغ ، بدليل بافت بسيار مذهبی جامعه عمان .باضی کشيد ا

وتحت سلطه بودن اين سرزمين در قرون متمادی با گرايش مذهب اباضی ،شخص سلطان قابوس موفقيت 

مور سياسی چشمگيری را در اين زمينه بدست نياورده ومی توان همچنان رگه هايی از اين مذهب را در ا

درصد اهل  ٢٢در صد مذهب اباضی  ٧۵:ترکيب جمعيتی مذهبی در عمان عبارتست از . عمان مشاهده نمود

در صد شيعيان که خود به دو گروه اسماعيلی واثنی عشری تقسيم می گردند نکته درخور توجه ٣سنت و

سرزمين  فرق مختلف  ديگروجود روح مدارا و سازش مذهبی در بافت جامعه عمان هست بطوريکه در اين

درکمال آرامش وهمزيستی مسالمت آميز در کنار يکديگر زنگی نموده وحتی اباضيان در مراسم سوگواری 

اين روح تساهل . امام حسين عليه السالم در ايام محرم در حسينيه های شيعيان حضور به عمل می آورند

که البته همه ساله در  ٢٠٠۶ش سال گونه به نحوی است که حتی وزارت خارجه اياالت متحدهدر گزار

رابطه با آزادی و مدارای مذهبی ارائه می دهد از اين حيث سرزمين عمان را مورد ستايش قرار داده 

ضمناً  فرقه اباضيه با نگرش وهابی که سياست را در کشورعربستان سعودی به پيش می برد در تضاد .است

ه وهابيون حتی با توجه به سرمايه گذاری دولت عربستان در فاحشی بوده تا جاييکه به جرأت می توان گفت ک

  . سرزمين عمان دارای هيچ گونه پايگاه اجتماعی نيستند

  سهم عمان از ذخاير اثبات شده نفت جهان ؛
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درصد ذخاير جهانی  ۴/٠ميليارد بشکه ذخاير نفتی می باشد که اين مقدار  ۵/۵کشور عمان دارای 

  .را تشکيل می دهد

  نگاهی به ريشه های تاريخی مشترک وروابط فی مابين ايران وعمان؛ 

نگاهی به ديباچه تاريخی هر دو سرزمين نشانگراين نکته خطير می باشد که ساکنان و دول دو 

کشور در طول دوران های گوناگون تاريخی  دارای انواع ارتباطات و تعامالت با يکديگر بوده اند از قبيل 

الزم به ذکراست عنوان گردد که گاها  در اندک .ژادی وعمرانی تا روابط سياسی امنيتیروابط فرهنگی ، ن

بنابراين ارائه هرگونه چشم انداز بدون بررسی وتحليل . زمان هايی اين تعامل همراه با اصطکاک بوده است 

 .تاريخی که تا امروز بدست آمده است منتج به نتيجه ای خردمندانه نخواهد بود

شين عمان ، مردم کشورش ومردم ايران را از يک منشاء ميداند وتاکيد دارد که مردم کنونی سلطان ن((

شيحوح در شمال عمان بازماندگان ساکنان اوليه اين منطقه هستند که از کليه ديگر قبيله های عرب تير پوست 

  )٧(.))ترند

سرزمين به کوروش منتشرشده توسط دولت عمان معرفی سيستم قنات را به آن  ٩٣کتاب عمان ((

  :هخامنشی نسبت می دهد واشاره دارد 

کوروش کبير ، بنيان کننده امپراتوری پارس،در قرن چهارم پيش از ميالد بر اين سرزمين چيره شد ودر ((

  )٨())معرفی گرديد ودارايی منطقه بطينه فزونی گرفت) فلج(نتيجه آن سيستم  مشهور آبياری زيرزمينی 

د که اجماع شيحوح ترکيبی از دو تيره ايرانی وعرب هستند که کمازره تيره ايرانی واز والتر داستال ميگوي((

  )٩())ريشه بلوچ آريايی هستند وساکنان اصلی مسندم عمان ومنطقه عمان شمالی را شکل ميدهند

))  وزارت فرهنگ واطالعات عمان تاکيد دارد که شيحوح عمان به دو زبان فارسی وعربی سخن ميگويند((

)١٠(  

بعد از ظهور نادرشاه ، بندربوشهر مقر ناوگان ايران شد وبندرعباس وتوابع آن طبق قرارداد، به 

ميالدی در مسقط ، اين امتياز لغو شد  ١٨۶٨در پی شورش سال . سلطان مسقط به اجاره واگذار شد

سرزمين درسالهای در واقع رابطه دو .وشهربندرعباس وتوابع آن دوباره به تصرف کامل دولت ايران درآمد

حول محوربندرها وجزايرمهمی ازقبيل بندرچابهاروبندرعباس وهم ١٩وسالهای نخستين قرن  ١٨پايانی قرن 

واز آنجای که پس از به قدرت رسيدن احمد بن سعيد که سلسله آل .چنين جزيره های بحرين ،هرمزمی بود

حکومت ايران فاقد اقتدارمنطقه ای ناشی  بوسعيد را درعمان پايه گذاری نمود  والبته اين زمانی بود که

بود وی به بنادر وجزاير جنوب ايران دست اندازی کرده بعضی از آنها را تصرف  افشارازمرگ نادرشاه 

از بررسی اسناد ومکاتبات سياسی ... ((کرد ودراوائل حکومت قاجار نيز کمتر به مسائل رسيدگی می کردند 
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بعضی از رجال وقت ايران ، مسقط وعمان را جزيی از خاک ايران  مربوط به قرن نوزدهم معلوم می شود

آل (پيرويی که عده ای از سالطين.دانسته وحکام اين سرزمين را دست نشانده دولت ايران می دانستند 

وامامان مسقط وعمان از پادشاه ويا حکام شهرستانهای جنوبی کشور ايران می نمودند اين نکته را ) بوسعيد

ً  تحت  روشن می کند که اگرآنان مسقط وعمان را جزيی از ايران تصورنمی کردند الاقل خود را رسما

  )١١(.))الحمايه شاه ايران می دانستند

همانطورکه عنوان گرديد پس ازبه قتل رسيدن ناگهانی نادرشاه افشار واز بين رفتن قدرت جهت    

که با تجهيز يگانهای دريايی به بخشهای  تأميت امنيت مرزی درحکومت ايران فردی به نام احمد بن سعيد

جنوبی ايران تجاوز نمود ومتأسفانه در يورشی برق آسا موفق گرديد برخی بنادر وجزاير جنوبی ايران از 

جمله بندرعباس،بندرچابهار،بندر لنگه وجزيره های هرمز وقشم والبته کيش رابه چنگ آورد وليکن بعد 

وس نمود ودر اين زمان توجه ايران متوجه وقايع جنوبی ايران سلطان ازاينکه آقامحمدخان برتخت سلطنت جل

عمان پس از اينکه با تحوالت درونی کشورمان وفشار دولت ايران  بر وی مواجه گرديد الجرم مجبور گرديد 

با ارسال نماينده ای نزد حکومت ايران درخواست نمود که مناطق اشغال نموده را به مدت نزديک به يک 

والبته زمامداران قاجاری بدليل اينکه درجبهه های شمال وشمال غرب درحال درگيری با .ره نمايدقرن اجا

الزم به ذکر است عنوان گردد که سلطان مسقط در .دول روس وعثمانی می بود با اين قرار داد مخالفت ننمود

ج دارومريض تا اوايل قرن اين رويه به قولی ک.دل تمايل داشت که جزيره های هرمز وقشم را ازآن خود بداند

دراين برهه زمانی بود که دولت بريتانيا درسياستی کامالً  استعماری تصميم گرفت .نوزدهم تداوم يافت

ازمدعيات طرف عمانی مبنی براينکه جزيره قشم جزء خاک عمان است دفاع نمود والبته پارا فراتر ازاين 

دردوره ) درباره اجاره جزيره ها وبنادر ايرانی(ايکه  ضمناً  درمعاهده.نهاد،ودست به تصرف جزيره قشم زد

به قدرت رسيدن محمد شاه قاجارامضاء گرديد، بخاطر اينکه سيد سعيد عمانی با وقاحت بسيارکه ناشی 

ازتحرکات استعماری بريتانيا می بود هرگزاسمی از جزيره های هرمز وقشم برده نشد زيرا که نامبرده آنها 

ضمن اينکه در دوران حکومت ناصرالدين .عمان ومتعلق به کشور خود می دانست را ضميمه شده به خاک

شاه قاجارجزيره های ميناب بندرعباس وخميرطی يک معاهده  بعالوه جزيره های ياد شده پيشين به سيد سعيد 

ً  طی قراردادی مشابه به سيد سالم نوه سيد سع يد  عمانی اجاره داده گرديد والبته پس از مرگ وی مجددا

ودرنهايت با مرگ سيد سالم  دولت ايران  دوباره  روند استيالی ايران را بر تمامی جزاير .اجاره داده شد

الزم به ذکر می باشد که پس ازمرگ سيد سعيد بدليل ضعف حکام،عمان .وبنادر ذکر شده تحقق دوباره بخشيد

زمين بدست آورد تاجاييکه موقعيت رو به انحطاط گراييد و استعمار بريتانيا هژمونی خود را براين سر

اقتصادی بازرگانی حکومت مسقط تا حد وسيعی با اضمحالل مواجه گرديد ودرهمين دوره زمانی ارتباطات 

ايران که مقارن با سلطنت مظفرالدين شاه می بود به سطح نازلی کاهش يافت واين روند حتی در دوران 

ابوس قدرت را در دست گرفت بدين ترتيب فصلی نوين حکومت پهلوی اول ادامه يافته تااينکه سلطان ق

نخستين سفير ايران به سال .درروابط ميان دو کشور آغاز گرديد که تا بروز انقالب اسالمی پايدار باقی ماند 
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اعتبار نامه خود را تقديم سلطان قابوس نمودوسطح روابط دراين دوران تا حد فزاينده ای رو به  ١٣۵١

شخص محمد رضا پهلوی در زمينه حمايت از سلطان قابوس ازهيچ گونه کمک  فزونی نهاد مخصوصًا

به واقع روابط معاصرميان دول عمان و ايران را بايد در دو بعد . فروگذاری ننمود... نظامی، اقتصادی و

  .زمانی حکومت پهلوی دوم ونظام جمهوری اسالمی ارزيابی نمود

  ؛١٣۵٧ب اسالمی قراردادهای مابين ايران وعمان پيش از انقال

يک موافقتنامه تحديد حدود فالت قاره ايران ) م ١٩٧٣( ١٧/١١/١٣۵٢عالوه بر اعالميه مشترک((

در اعالميه .بين وزرای خارجه دوکشور درتهران به امضاء رسيد  ١٣۵٣وعمان درتاريخ سوم مرداد 

انتشاريافت دوکشور اعتقاد راسخ در پايان سفر سلطان قابوس ازايران  ١٧/١١/١٣۵٢مشترکی که در تاريخ 

به همکاريهای حاصله درهمه زمينه ها به منظور حفظ ثبات وامنيت منطقه وآزادی کشتيرانی 

عبورومرورازتنگه هرمز ودرياهای مجاورکه برای هردو کشور اهميت حياتی دارد ابراز داشتند واعالم 

خارجی را تقبيح می کنند وآن را منافی نمودند که هرگونه اعمال نفوذ دراين منطقه از طرف نيروهای 

  )١٢(...))مصالح دو کشور می دانند

  قائله ظفار؛

منطقه ظفار در بخش جنوبی کشور عمان واقع شده است واز ويژگی های خاص خود در مقابل ساير 

 مانش از تيره ودائی بوده وعموماً  در مناطق کوهستانی سکنادنقاط عمان برخوردارمی باشد بطوری که مر

زبان محاوره ايشان از لهجه .گزيده اند همگی سنی مذهبند وازين حيث با سايرمذاهب اسالمی مرسوم متفاوتند

بدون شک يکی .های عربی قبل ازحميريها بوده ودر زمانهای گوناگون به شيوه خودمختاراداره می گرديد

د تاريخ جنگ های ظفار ازنقاط عطف تاريخی مابين ايران وعمان ماجرای شورش در اين ناحيه می باش

شروع گرديد وگروه های شبه نظامی ظفار به نواحی قلمرويی که زير سيطره کمپانی  ١٣۴۴ازاوايل تيرماه 

درابتدای نبردها شبه نظاميان که تحت عنوان جبهه آزاديبخش مبارزه می .های انگليسی بود يورش بردند

جنگ ،کمونيستهايی تحت الحمايه يمن جنوبی پشتيبانی  وليکن در ادامه.نمودند موفق به کسب توفيقاتی گرديدند

می گرديدند رهبريت جريانرا بدست گرفتند وعمالً  نيروهای ناسيوناليست ظفاری را از رأس هرم رزمندگان 

سلطان .دگرگون کردند !خارج نموده و رفته رفته  نام جنبش را به حرکت آزاديبخش عمان وخليج عربی

سردمدارحکومت درعمان گرديد با بحرانی فزاينده  ١٣۴٩پدرش از قدرت درسال قابوس که بعد ازبرکناری 

در امرامنيت موقعيت سياسی خود مواجه گرديد وبا توجه به اعالم آمادگی پيشين ايران مبنی برکمک نظامی 

 ،درکنار نيروهای نظامی ايرانو  درصورت بروز مسائل امنيتی ،نامبرده روبه محمد رضا پهلوی آورد

ايران با ارتش خود وتمامی تجهيزات ممکنه والبته کمک نيروهای بريتانيا .اردن نيز وارد عمل گرديد ارتش

  . بطورتعيين کننده با شکستی فاحش مواجه سازد ١٣۵۴موفق گرديد شورشيان را درسال 
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  ؛انتهاسيروقايع ظفار از ابتدا تا 

در صد از نفت جهان  ۶٠محل عبور  همانطور که ذکر گرديد با توجه به اينکه تنگه هرمز نيز که

است لذا از اين حيث امنيت ملی دو کشور در آبهای خليج فارس و دريای عمان ميتواند بشدت تحت تاثير 

اين وابستگی های متقابل موجب شد که ايران در نيمه دهه  . همکاری های مشترک تهران ومسقط قرار گيرد

ين عمان به اعزام قوای نظامی خود به آن کشوربه جهت ميالدی ، بمنظور دفاع از کشور سلطان نش ۶٠

گروه عنوان شده که ازمارکسيست های هوادارنظام . مقابله عليه گروههای چريکی موسوم به ظفاراقدام نمايد

عاليق متقابل ((.چين بشمارمی آمدند پس ازچند سال مقاوت دربرابر ارتش اعزامی ايران شکست خوردند

بعد از .ومتعاقب ارسال پيام تبريک شاه به سلطان جديد، شکل گرفت ١٩٧٠درسال همزمان با جلوس قابوس 

،مالقات های متعددی ميان دو پادشاه صورت گرفت ودراوايل سال ١٩٧١برقراری روابط ديپلماتيک در اوت 

در ماه آوريل،نخست وزير .هلی کوپتر با خدمه برای کمک به عمان،به ظفار فرستاد ۶ايران  ١٩٧٣

  )١٣(.))مير عباس هويدا،اعتراف کرد ايران به درخواست سلطان برای کمک،پاسخ داده استايران،ا

  

نفر  ٣۵٠٠تا  ١۵٠٠،طبق گزارش های واصله،کل نيروهای ايرانی در ظفار ١٩٧۴در ماههای پايانی سال ((

نيروهای کل  ١٩٧۵درسال .حتی ازاين هم اهميت بيشتری يافت ١٩٧۵اعالم شد، ولی نقش ايران در سال 

  )١۴(.))نفر رسيد ۵٠٠٠تا  ٣۵٠٠ايران به سطح 

  

ايران حراست از مرزهای عمان با يمن جنوبی را از پايگاه ثمريت به عهده گرفتند  F5 فانتوم های((

.))  وقايقهای جنگی ايران بخشی از ساحل ظفار که هنوز تحت کنترل شورشيان بود را گلوله باران کردند

)١۵(  

  

  

  نشين عمان پس از انقالب اسالمی؛ايران وسلطان 

پس از روی کار آمدن دولت جمهوری اسالمی سطح روابط فی مابين فرازونشيب های بسياری ديده 

وليکن درسالهای اخير در زمينه های گوناگون از قبيل اقتصادی فرهنگی نظامی ميزان روابط تا حدود .است

  .نشاندادن اهميت چشم انداز روابط ضروری می باشد مثبتی افزايش يافت که ذکربرخی ازموارد به جهت 
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حجم .شاهد افزايش محسوسی در حجم مبادالت بازرگانی بين دوکشوربوده ايم ١٩٩٣تا  ١٩٨٩در سالهای ((

%  ١/٣۵اين رقم به ميزان  ١٩٩٠به پنج ميليون ريال عمانی رسيد ودرسال  ١٩٨٩اين مبادالت در دوره 

اين رقم بطور فزاينده ای يعنی به ميزان  ١٩٩١در سال .ريال افزايش يافت ميليون ٧/۶افزايش يافته وبه 

دراين خصوص حجم .ميليون ريال عمانی رسيد ٩/٢٠افزايش يافت وحجم مبادالت دوکشور به % ٧/٢١٠

بطور متوالی با  ١٩٣و ١٩٩٢مبادالت طی سالهای پس از آن به رشد خود ادامه داده ودر خالل سالهای 

باالترين افزايش در حجم مبادالت بازرگانی در خالل . بالغ گرديد% ٢/٢٠، % ١/١٠۵ان افزايش به ميز

ميليون ريال عمانی بالغ شد که صادرات  ٢١٠تحقق يافته بطوری که حجم مبادالت به بيش از ١٩٩١سال 

ور،روابط خوشبختانه با توجه به روابط سياسی نمونه بين دوکش... عمان بيشترين حجم آن را تشکيل داده است

ميالدی ادامه داشته وحتی روابط  ٢٠٠۶تا  ١٩٩٠اقتصادی بين جمهوری اسالمی ايران وعمان طی دهه 

اقتصادی فی مابين بعد از تصويب قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسالمی 

 ۶٧برابر با  ١٣٨۵ر در سال حجم مبادالت تجاری دوکسو... تأثير نپذيرفت ) پيرامون مسائل هسته ای(ايران

 ٧۴٠ميليون و ۵١هزار دالر می باشد که از اين رقم حجم صادرات ايران به عمان برابر با  ٧٣۵ميليون و

تراز  ١٣٨۵در سال .هزار دالر می باشد ٩۵۵ميليون و ١۵هزار دالر و واردات ايران از عمان برابر با 

  )١۶(.))هزار دالر می باشد ٧۴۵ميليون و ٣۵تجاری به نفع کشورمان وبرابر با 

در ر نفت و گاز عمان يوز» یمحمد بن الرمح«اداره آل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، ((

توسعه  یر امور خارجه آشورمان مالقات و در خصوص راهكارهايوز یبا منوچهر متك} ١/١١/٨۶{ تاريخ

آه  یخواند و از اقدامات یران و عمان را مثال زدنيروابط دوستانه ا یدار متكين ديدر ا. مناسبات گفتگو آرد

 یمتك. آرد یاند، قدردان ران و عمان انجام دادهيق مناسبات ايتعم یدو آشور برا یاقتصاد یها تاآنون بخش

ن را روشن يمابيف یها یدو آشور، چشم انداز همكار یون مشترك اقتصاديسيس آميدر ادامه به عنوان رئ

 یران و عمان برايگذاران ا هيم تا سرمايجاد آنيا يیمناسب فضا یها یا اتخاذ خط مشد بيبا: دانست و افزود

  )١٧())ق شونديآار در آشور متقابل تشو

ع يو صنا یر بازرگانيبن سلطان وز یعل دار با مقبول بنير امور خارجه آشورمان در ديوز یمنوچهر متك((

مناسبات دو : آشور اظهار داشت ٢با اشاره به مناسبات  یون مشترك اقتصاديسيآم یس عمانيعمان و رئ

ن يماب یف یها یهمكار یها با اشاره به مؤلفه یو... ن استوار است يق متيبر احترام متقابل و عال یآشور مبتن

ق مناسبت است و ما يتعم یچهار مؤلفه مهم برا یع و انرژي، صنايیايونقل در تجارت، حمل: اظهار داشت

دا آند ينده ارتقا پيسال آ یارد دالر طيليم ٢ون دالر به يليم ٢٠٠از  یو تجار یم مناسبات اقتصام حجيدواريام

ع عمان با اشاره به ضرورت يو صنا یر بازرگانيبن سلطان وز یدار مقبول بن علين ديدر ادامه ا... 

ل يآند در تشك یم جابيا یروند تجارت و مراودات تجار : مشترك اظهار داشت یرانيشرآت آشت یانداز راه

ار تجار قرار يدر اخت یالت خوبين امر باعث تبادل آاال شده و تسهيع شود و ايمشترك تسر یرانيشرآت آشت
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د آن يمان و تولينه سيدر زم یگذار هين ضرورت سرماييبا تب} بن سلطان یمقبول بن عل{ یو... خواهد داد

مان با يك آارخانه سياند تا در خصوص احداث  ران و عمان تفاهم آردهيا: گفت یمسكون یها پروژه یبرا

  )١٨(...))ك، اقدامات الزم به عمل آورنديدرصد سهم هر  ۵٠مان با يون تن سيليك ميت يظرف

ان آرد فرمول ير نفت عمان بيدر مذاآرات خود با وز یر آاظميد مسعود ميدآتر س(( همچنين 

 یمطابق فرمول یمتقاض یران به آشورهاين و صادرات گاز ايمع یران به عمان فرموليفروش گاز ا

ميرکاظمی ... ران انجام خواهد شديا ین آن از سويتام یاز و توانمنديمشخص و بر اساس حجم گاز مورد ن

 یاز برايا سه سال زمان مورد نيشود پس از دو يم ینيش بيپ:در مورد صادرات گاز به عمان اعالم آرد

ژه در يدو آشور به و یهايگردد و با ادامه همكار يیموضوع نهان يا یقابل بهره بردار یل پروژه هايتكم

 یگفت و گوها  ن مذاآرات محوريوزير نفت عمان نيز در ا. ن باشنديمابيشاهد روابط گسترده ف یحوزه انرژ

انتقال گاز به عمان  یبرا یمختلف یشنهادهاين و انتقال گاز به آشورش خواند و افزود پيران و عمان را تاميا

در : ح آردين تصريمحمد بن حمد الرمحی همچن.شدن آن ادامه دارد يینها یبرا یشده است و بررس مطرح

 یعمان را از حضور شرآتها یز آمادگيهای خوبی ميان دو کشور وجود دارد ون زمينه نفت و گاز تفاهم

  )١٩(.))نفت و گاز اعالم آرد یدر پروژه ها یه گذاريبه منظور سرما یرانيا

و  یر بازرگانيران در عمان با حضور معاون وزيا یشگاه اختصاصين نمايسوم(( از سوی ديگر

اين نمايشگاه . افتتاح شد یعمان بطور رسم یس اتاق بازرگانيران و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايير

. عمان در مسقط افتتاح شد ین الملليب یشگاه هاينما یميدر محل دا یرانيشرکت ا ٣٠ش از يبا حضور ب

: ران در عمان، گفتيا یشگاه اختصاصين نمايان افتتاح سوميران در جريس سازمان توسعه تجارت ايرئ

و  یاسيدر ابعاد س یاريران است که اکنون تعامالت بسيدوست و برادر ا یاز کشورها یکيکشور عمان 

 یدر سال ها رانيا یاسالم یجمهور: اظهار داشت یر بازرگانيمعاون وز... مين کشور داريبا ا یاقتصاد

با  یو همکار یرانيناوگان کشت یها یرا در سطح توسعه همکار یژه ايو یر موفق شده برنامه هاياخ

ر يها تاث ین همکاريتواند بر توسعه ا یشگاه مين نمايا یران و عمان برقرار کند که برگزارين بنادر ايمهمتر

  . داشته باشد یژه ايو

ون دالر است و اگر يليم ٢٥٠ک به يران با عمان، نزديا یحجم تبادالت تجار: ح کرديتصر یافقه

را شامل خواهد  یون دالريليم ٥٠٠م حجم صادرات يرا به آن اضافه کن یمهندس یرقم صادرات خدمات فن

 ٥٥ران و عمان و مراودات يدو جانبه ا یل هايم با توجه به پتانسيکن یم ینيش بيپ"نکه يان ايبا ب یو. شد

ل يعمان بدل: ، گفت"ش باشديار خوب آن قابل افزايبس یت هايجهان و ظرف یبا کشورها عمان یارد دالريليم

 یبرا یژه ايو یت هاينده ظرفيتواند در آ یم یعرب یهای ورود به کشورار مناسب برايبس ین تعرفه هاييتع

وانات زنده يو ح يیتوان به صادرات محصوالت غذا ین مين بيجاد کند که در ايا یرنفتيگسترش صادرات غ

  )٢٠(.))شود ین کشور ميران اشاره کرد که با تعرفه صفر درصد وارد اياز ا
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ً  برخالف عربستان که درکشاکش قدرت با ايران است و يا امارات متحده عربی که  در ضمنا

با ايران دارای دعاوی حقوقی ميباشد، عمان ازهمکاری دوستانه و  ،ماجرای ادعای واهی بر جزاير سه گانه

نزديک با ايران برخورداربوده تاجاييکه حتی درمورد منطقه نفتی مشترک هنگام درآبهای جنوبی ايران نيز، 

برخالف سايرهمسايگان ديگری که با آن کشور دارای مناطق مشترک نفت و گازهستند، عمان تاکنون ادعای 

توسعه و سرمايه گذاری حقوقی خاصی را عنوان نکرده و آمادگی خود را برای همکاری متقابل به جهت 

  .درآن منطقه انرژی خيز را اعالم کرده است

 یته در تهران و مسقط نمادين آميجلسه ساالنه ا یدو آشور و برگزار یته مشترك نظاميل آميتشك((

در  یمشترك نظام ین همكاريگر و همچنيكدياستفاده از تجارب . دو آشور است یمهم نظام یها یازهمكار

 یته مورد بحث وبررسين آميگر درايكدي یمسلح دو آشور در مانورها یروهايشرآت ن مانورها و يیبرپا

ت يك ماموريان يدر پا ید قنديخارك و ناو شه یكين چارچوب سال گذشته ناو لجستيدرهم. رديگ یقرار م

همزمان ز ين یدرسالجار. ن آشور قرار گرفتيدر بندر مسقط پهلو گرفت و مورد استقبال مقامات ا یآموزش

 یس يیايت دريك ماموريبندر عباس پس ازگذراندن  یرانيناو ا یانقالب اسالم یروزين سالگرد پيام یبا س

ن در مسابقات حفظ و قرائت قرآن يمسلح دو آشور همچن یروهاين. روزه دربندرسلطان قابوس پهلو گرفت

  )٢١(. ))آنند یران شرآت ميدرعمان و ا یورزش ینه هاير زميم و سايآر

سال اخير زمينه همکاری های نظامی مابين دو کشور تا حدود  ٢الزم به ذکر است که در طی 

بسياری افزايش داشته هر چند که سلطان نشين عمان در حال حاضر با کشورهای فرامنطقه ای همچون 

با آمريکا دارای روابط نظامی است وليکن اين امرباعث نگرديده که مقامات ايشان همکاری های نظامی 

همسايه  استراتژيک خود را به بوته فراموشی بسپارند دراينراستا ديدارها وپيشنهاداتی از جانب طرفين 

  .مطرح گرديده که به بخش هايی از آن اشاره می نماييم

  

ران يا ی، نظامیته مشترک دوستين کميشرکت درهفتم یران برايا یاسالم یجمهور یات نظاميه ((

است يران به ريا یاسالم یجمهور یات نظامين هيا.وارد مسقط شد} ٨٧ درشهريور ماه سال{و عمان 

ته مشترک يس کميران و رئيمسلح ا یروهايات ستادکل نين معاونت عمليجانش یرحمان یسردارمحمد عل

ران و عمان به يا ی، نظامیته دوستيبرنامه ها وجلسات کم. ران و عمان وارد مسقط شديا ی، نظامیدوست

داراز يمسلح عمان آغازخواهد شد وبا د یروهايس ستاد نيبا رئ یرانيات ايدارهيمسقط و با دمدت سه روز در 

  )٢٢(.))افتين کشور ادامه خواهد يو مسووالن ا یسات دفاعيتاس

  
  

ران و عمان يمابين ا ینظام یته مشترک دوستين دور گفتگوهای اجالس کميدرهمين راستا نخست

ات ستاد ين معاون اطالعات و عمليجانش یرحمان یاميرسرتيپ محمدعلاست يدراواخرپاييزسال جاری تحت ر
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ات و يمعاون عمل یديف محسن الشيپ راشد بن سيايران و سرت یاسالم یمسلح جمهور یروهايکل ن

ن گفتگوها ضمن توجه سران هردوسرزمين يدرا.مسلح عمان برگزار گرديد یروهايستاد کل ن یزير برنامه

د يگر تاکيکديان يم ینظام یها یت دوجانبه، براهميت توسعه همکارم مناسبايدررابطه با تحک

درضمن اين مذاکرات،وجود ازين دست همکاريهای نظامی ،عاملی مثبت جهت تثبيت صلح وتأمين .ورزيدند

برخی موضوعات مورد عالقه دراين ديداررا می توان  .امنيت خليج فارس وتنگه هرمزعنوان گرديد

و ارتباطات  يیايدر ید از شناورهاي، بازد ی، گارد ساحل یل آموزشي، مسا يیايدر یهايدرخصوص همکار

البته ديداری .که البته درپايان اجالس دربندرعباس يک رزمايش مشترک امدادونجات برگزار شد.نام برد

درسال گذشته مابين فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران با مقامات عالی رتبه ارتش سلطان نشين عمان 

ك هرمز،به مسئوالن ارتش عمان، يت تنگه استراتژيت و اهميبا اشاره به حساسصورت گرفته که دراين ديدار

يکی ازعواملی که درروابط همسايگان منجربه ايجاد .مشترك ارائه توضيح داده شد يیايل گشت دريده تشكيا

موضوعی که بوضوح . تحسن همجواری واعتماد متقابل می گردد همانا وجود روابط تنگاتنگ نظامی اس

مابين (وهمچنين درمنطقه خاور دور) مابين هندوستان وپاکستان( می توان نمونه هايی ازآن را درشبه قاره هند

جايی که سرزمين های مذکورهرازگاهی سعی می نمايند ازاين طريق يا حداقل تنها با مطرح کردن ) دو کره

بنابراين درراستای افزايش سطح روابط اقتصادی با .لفظی  چنين روابطی تنش های موجود را تقليل دهند

ازفوايد اين تدبيرتسلط بيش از .عمان، به همين موازات می بايد هم پوشانيهای نظامی نيزروبه رشد قرارگيرد

بالطبع نيروهای فرامنطقه ای .پيش ايران بر تنگه هرمز وقدرت مانور بيشتر درمنطقه خليج فارس می باشد

که بطور حتم نتايجی ميمونی نمی تواند (سلطان نشين عمان حضورچشمگيری دارندغربی درحال حاضردر

واگربه همين موازات ايران همکاريهای نظامی خود را با عمان افزايش ) در روابط متقابل دربرداشته باشد

ی دهد به نحوی که سلطان قابوس حاکميت خود را ازجانب ايران به هيچ عنوان تحت مخاطره نبيند وبه نوع

ً  با ادامه اين روند سردمداران عمانی به اين نتيجه خواهند رسيد که  احساس امنيت کامل نمايد آنگاه قطعا

پيامد اين فرايند .ديگرلزومی به ادامه حضورنيروهای فرامنطقه ای وتحمل نتايج وعواقب آن نخواهد بود

س، که البته مکمل اين جريان سرآغازيست برحضورهرچه گسترده تر نيروهای ايرانی در منطقه خليج فار

  . همانا به کارگيری عنصر سياست موازنه مثبت وتعامل سازنده دردستگاه ديپلماسی ايران می باشد

  

  

  

  

  نتيجه گيری ؛
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استوار  و صدور انقالب که بر پايه شيعيانپيروزی انقالب اسالمی  و ١٣۵٧پس از رويدادهای سال 

غيردموکراتيک که کشورهای تا بدان وجه  ،پديد آمد تغييرات اساسیدر معادالت منطقه ای بالطبع ، بود

ه هبرعليه ايران جب با حمايتهای کشورهای غربی جنوبی حوزه خليج فارس موقعيت خود را در خطر ديدند و

اين  ،متزلزل شد و با آغاز جنگ تحميلی تاحدودی موقعيت رهبری ايران بر خليج فارسگيری نموده و 

واين شد با وحشت فزاينده ای مواجه نيز جمله عمان  طبعاً ممالک عربی از .يافتتنزل چشم گيری موقعيت 

علی رغم وجوه مشترک تاريخی و امرباعث گرديد که سطح روابط ايران با همسايگان عرب خاصه عمان 

اگر سردمداران دستگاه ديپلماسی ايران درآن شرايط شايد  .تاحد قابل محسوسی تقليل يابدفرهنگی بسيار 

تصميمات معتدل تری اتخاذ می نمودند شاهد جبهه  ،ضد ايرانی رايج گرديده بود هایکه موضع گيريبغرنج 

که بی شک در جهت مقابله با ايران  )}فارس{شورای همکاری خليج(گيری اعراب وشکل گيری نهادی چون 

آشور  ۶ یو نظام یاسي، سیاقتصاد یها یبهانه همكاراين شورا به  .يمايجاد گرديد روبرو نمی گرديد

 یعمًال آانونولی به وجود آمد،  )و عمان یت، عربستان سعوديقطر، آو ن،ي، بحریامارات متحده عرب(عضو

 شده بر عليه ايران عراق یه نظاميت بنيتقو یمنطقه و انتقال آن به بغداد برا ینفت یدالرها یگردآور یبرا

سلطان نشين عمان همانطور که درسطور پيشين ذکر گرديد دربرابر اين شريان تازه ايجاد شده در منطقه . بود

ً  به داليل امنيتی ناشی از به مخاطره افتادن حاکميت خود، حالتی تدافعی گرفت وحتی  خاورميانه صرفا

وليکن درابتدای  ،يران می باشدسلطان قابوس با علم به اينکه تداوم قدرت وی مرهوم کمک های بی دريغ ا

اين امر تا ماجرای فتح خرمشهرتداوم يافت .جنگ تحميلی مابين ايران وعراق جانب کشور متجاوز را گرفت 

تا اينکه پس از اين مرحله از تخاصم وايجاد نوعی توازن نظامی، عمان سياست بی طرفی را پيشينه نمود 

داد هرچند که رسانه های عمومی اين کشوربه حمايت از عراق واين سياست را تا پايان جنگ تحميلی ادامه 

ً  در دوران رياست جمهوری . ادامه دادند خاتمی سطح محمد به هر روی پس از پايان جنگ ومخصوصا

احمدی نژاد به باالترين سطح  محموددر دوران رياست  روابط ميان دو کشور تا حد مطلوبی گسترش يافته و

بيش از با پتانسيل های موجود رسيده واميد می رود سطح روابط ) دول عربی ايرالبته درقياس با س(خود 

دولت از سطوح مختلف  مابين مقامات هردو )سياسی و اقتصادی و نظامی(سفرهای متمادی.پيش فراتر رود 

)) حيات خلوت((به عنوان  بايستیسرزمين عمان همواره . در سال های اخير خود مويد اين مدعا می باشد

حوزه ...) ازديد سياسی اقتصادی و(ران محسوب گردد زيرا با توجه به اين امر که نزديک ترين کشوراي

بنابراين همانطورکه اشاره گرديد گسترش همه جانبه روابط می  ،خليج فارس به ايران اين سرزمين است

اما درپايان اين جستار نکته ای مهم در .تواند نفوذ ايران در خليج فارس ومنطقه را درآينده تضمين نمايد

وی با توجه به کهولت سن .رابطه با رأس هرم قدرت در عمان وشخص سلطان قابوس الزم به ذکرمی باشد

بنابراين .مختلفی ازجمله بيماری قند رنج می برد ودارای سالمتی پايداری نمی باشد از بيماری های

استراتژيست های ديپلماسی وسياست سازان در ايران می بايد با لحاظ نمودن اين امرصحنه سياست عمان را 

فوقانی قدرت همواره در زير ذره بين مورد بررسی قرار داده تا احياناً  با شناسايی عوامل موثر در سطوح 

از نظرخواستگاه سياسی ونگرش نسبت به ايران وساير دول دراين کشور،سياست های الزمه جهت تداوم ويا 

  .حتی افزايش نفوذ را پی ريزی وپی گيری نمايند
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  پی نوشت ها؛
 امنيت ومسايل سرزمينی در خليج فارس ، تأليف دکتر پيروز مجتهد زاده ، دفتر مطالعات   )١(

  ١٧للی ، ص سياسی و بين الم

  )٢( Pirouz Mojtahedzadeh, Security and territoriality in the Persian Gulf ,  

Richmond ,Surrey 1999. 
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