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  کشور عمان

  روزبه پارساپور :نويسنده

هزار  ٣٠٩،۵٠٠در حدود می باشد که  شبه جزيره عربستان از ناحيه مساحت ور پادشاهی عمان دومين کشور بزرگکش

در . است بيشتر خاکهای عمان کوهستانی است ودر اقصی جنوب جزيره عربستان واقع شده. داردکيلومتر مربع مساحت 

های از رأس مسندم شروع  ها و جلگه گذر حجر که از دشت بزرگ و سختهای  کوه های کشور عمان رشته بيشتر بخش

است  امتداد يافته» الجو«های  ها و هامون گذرد تا بيابان الخيمه و فجيره و سلطنت عمان می شود ودر امتداد امارت رأس می

های بزرگ که از اين مناطق  کوه هبلندترين قلٔه اين رشت. در مناطق داخليه عمان نيز کوههای متعددی وجود دارد. پوشاند می

در . رسد متر می ٣٠٧۵در وسط اين کوه جبل اخضر قرار دارد که ارتفاعش به . شود کند کوه حجر نامی می عبور می
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ماهورهای بزرگ واقع  اين کوه دربين سهل ودشت و تپه. ارتفاعات اين کوه زيبا رنگهای مختلفی دارد وبشکل مدرج است

اک مناطق کشور عمان اختالف گوناگونی وجود دارد، زمينهای سبخ در کرانه دريا ، تا سهل در تباين خ. است شده

حاصلخير باطنه در جنوب شرقی و مسقط ، واز صحرای پهناور ربع الخالی تا حدود کوههای سرسبز صالله که شبيه 

ی، از جنوب کشور يمن، از محدوده کشور عمان از مغرب امارات متحده عربی و عربستان سعود. مناطق استوائی است

و  باشد کيلومتر می ١٧٠٠ساحل عمان  شود، درازی شمال تنگه هرمز ، واز سمت مشرق به دريای عرب محدود می

  .نفر می باشد ٢،۵٧٧،٠٠٠جمعيت آن بالغ بر 

ن آشور يا یژه يت ويهرمز،موقع یتنگه  یجنوب یو آرانه ها»مسندم«یره يوه بر شبه جزك عمان عاليت استراتژياهم

ج فارس و ين خليب یتوان با حفر آانال یم» مسندم«یره ين قسمت جنوب شبه جزيك تريدر بار.انوس هند استيدر غرب اق

ن يا یعمان و عرب برا یايدر درن واقع شدن تمام بنادر عمان يافزون بر ا. برقرار آرد يیايعمان ارتباط در یايدر

صدور منابع  یبرا یج فارس معبر مناسبيتواند به هنگام بروز اغتشاش در خل یآورد و م یژه بوجود ميو یازيآشور امت

  .ديافزا یم ین آشور در سطح جهانيت ايبر اهم یو معدن یليوجود منابع فس.ن حوزه به خارج باشديا یآشورها یليفس

  

ران ياگرچه ا) از پرتغال یالديم ١۶۵٠استقالل (برخوردار است یخيسابقه و از قدمت تار ین داراراير اين ساخت نظيا

ت يملت براساس قوم یالگو. باشد یم یخيهمراه با استمرار تار یو جهان یاقتدار دولت منطقه ا یسابقه  یدارا

 یه ما بقيدرصد اباض ٧۵(من اساليد) ی، فارسی، اردو، هندی، بلوچیسيانگل: ر زبان هايسا(یعرب،زبان عرب

د قابل يگان خود احساس تهدياز طرف همسا). ٢۶٠ :١٣٨٣،یر رضويم(شكل گرفته است)یحيعه،هندو و مسي،شیسن

 یعمان در دروازه .دينما یت مياط را رعايقدرتمند خود جانب احت یه يران به عنوان همسايآند و نسبت به ا ینم یتوجه

 یمحمل مناسب یو فن آور یتيامن یازهاين.قرار دارد یفرامنطقه ا یقدرتها یز سوا یريج فارس،در معرض نفوذ پذيخل

ر چتر يت خود و مقابله با شورش ظفار زيامن یبرقرار ین آشور در گذشته برايا.شود ین موضوع شناخته ميا یبرا

ك حس احترام و يواره ن خاطر هميو به همبود قرار گرفته يعنی دولت شاهنشاهی ايران خود  یشمال یه يهمسا یتيحما

  .ن دولتمردان آن آشور وجود دارديران در بيسپاس نسبت به ا
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  عمانريشه های ايرانی 

اين نام ارتباط  .بوده است مجانيا مگان آن   اما بارزترين نام. است ده شدههای مختلفی نامي عمان در طول تاريخ به نام

يا  مزونهمچنين مدتی نام عمان . است اشتهدر زبان سومريان د» نحاس«به صناعت کشتی سازی ومعادن مس  زيادی

نام مکانی » عمان«نام   همچنين. های آب شيرين در اين مناطق است نسبتًا به وجود تعداد زيادی از چشمه بوده ماسون

.  نيز گفته اند اند به عمان بعد از ويران شدن سد مأرب مودهاست در يمن واز آنجا قبائل عربی مهاجرت ن بسيار قديمی بوده

 ).ان بن سبأ بن يغثان بن ابراهيم عم(گردد به  بر می» عمان«اند که وجه تسميت عمان به  مؤرخين نوشته برخی

به طوريکه . بسياری از سرزمينهای جنوب خليج فارس مسکن نژاد ايرانيان بوده استدر سده های پيش از ظهور اسالم 

نامگذاره شده به نام پارسيان  بوده اندآن نيان تنها تمدن و ملت شناخته شده در اطراف به دليل اينکه ايرا دريانام اين 

و مردم ايران را از يک منشاء ميداند و تاکيد دارد که مردم کنونی  کشورشمردم  ،سلطان نشين عمان  دولتچنانچه .است

 )١.(قبيله های عرب تير پوست ترند منطقه هستند که از کليه ديگراين بازماندگان ساکنان اوليه در شمال عمان شيحوح 

والتر داستال ميگويد که اجماع شيحوح ترکيبی از دو تيره ايرانی و عرب هستند که کمازره تيره ايرانی و از ريشه بلوچ 

وزارت فرهنگ و اطالعات عمان ) ٢(را شکل ميدهندطقه عمان شمالی آريايی هستند و ساکنان اصلی مسندم عمان و من

  )٣(شيحوح عمان به دو زبان فارسی و عربی سخن ميگويند تاکيد دارد که

تاريخ و جغرافيا نويسان عرب اسالمی سده های نخستين هجری همانند طبری و مسعودی و يعقوبی تاکيد دارند که سراسر 

دوباره پس  در سده های چهارم هجری بود که ايرانيان توانستند.دريای پارس در دوران باستان به ايرانيان تعلق داشته است

البته حاکميت ايران بر جنوب خليج .از يورش اعراب همه سرزمينهای جنوب خليج فارس را ضميمه ايران کنند

در بسياری سالها دستخوش دگرگونی ها شده و گروهای محلی چندی در گوشه ...) امارات،کويت،بحرين،قطر،عمان(فارس

دولت مرکزی ايران محسوب ميشده ولی در نهايت قدرت نخست اين سرزمينها  و کنار دريای پارسی سربردرآورده اند

از .عربی سخن گفتن را در پيش گرفتنددر دوران اسالمی به آن ديار رفتند و پس از چندی ی نژاد ايرانگروههايی .است

گفته می شود که .بنی حواله اشاره کرد ،آل علی  ،آل بوماهر  ،ميان اين قبيله های ايرانی تبار ميتوان به بنی خماره 

ت متحده عربی از طوايف ايرانی بنی حواله و در اصل از خانواده های حکومتی قاسمی در شارجه و راس الخيمه امارا



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

اينان شيعه .در مجموع بحارينه خوانده ميشوند) دريايی و کرانه ای(بوميان ايرانی تبار بحرين ...اطراف بندرعباس هستند

ستان سعودی ابوظبی و عرب ،شمار آنان در قطر .مذهب اند و شمارشان در بحرين دريايی از پنجاه هزار تن فراتر ميرود

بيشتر آنان در سرزمينهای ياد شده ميان عربهای منطقه حل شده اند و به .به دليل نبود سرشماری رسمی ناشناخته می باشد

  ) ۴(.اين دليل گاه از اعراب شمارده ميشوند

يش پ ۴٨۶- ۵٢٢(سرزمين مسندم از قرون گذشته مورد توجه بوده است و در زمان شاهنشاهی داريوش بزرگ هخامنشی 

برخی انها محل سکونت سياه پوستان آفريقايی بود را تحت حکومت که همه سرزمينهای جنوبی خليج فارس را  )از ميالد

زير سرزمين مسندم در تمام دوران مقتدر هخامنشی .و درآن جا پايگاههای نظامی برقرار ساخت خود در آوردمقتدر 

نيز سرزمين های جنوبی خليج فارس  مان پادشاهی اشکانياندر ز.شاهنشاهی ايران بود تا استيالی اسکندر مقدونی قدرت

  )۵(.گاهی در اختيار ايران و گاهی در اختيار امپراتوری روم در می آمد

عمان در زمان .تا زمان ساسانيان که شکوه ايران بزرگ به نهايت خود رسيد و تا يمن سرزمين های ايران محسوب شد

استان  به طوريکه در کتيبه شاپور يکم پادشاه ساسانی در کعبه زرتشت.بزرگ بودران ساسانی نيز بخشی از ايشاهنشاهی 

  :از حدود مرزهای ايرانشهر يادکرده است پارس

 ،عربستان  ،اديانه  ،اسورستان  ،ميشان  ،خوزستان  ،پارت  ،پارس :من خدايگاه ايرانشهر اين شهرها را زير فرمان دارم

کوه کاپ  ،والخ تا  ،بالسکان  ،) جمهوری آذربايجان(البانيا  ،ماهلونيا  ،ستان گرج ،ارمنستان  ،) آذربايجان(اتورپاتکان 

پاراون  ،مکران  ،تورستان  ،سکستان  ،کرمان  ،) افغانستان(و سراسرابرشهر هرات ،مرو  ،هيرکانيان ،ماد  ،) کوه قاف(

و همه اين شهرها در  ،دگر سو عمان  و از)  تاجيکستان(وه شاش سغد و ک ،تاکاشا  ،تا پاشکيبورا کوشانشهر  ،هند  ،

  ) ۶.(فرمانروايشان و استانداران پيرو و باجگذار ما شدند 

ان و ساکستان و بحرين و يمن شهرستان های اسپهتجسم پهناوری اياالت جنوبی ايران بايد به فهرست تاريخ يعقوبی برای 

اياالت .هم يمن و هم بحرين و هم اصفهان در قلمرو نيمروز آمده است،ايران  شهرستانهایدر رساله پهلوی .را نيز افزود

  )٧(.اهواز و يمن ،ساکستان ،پارس ،کرمان ،اسپهان :دارای شش شهرستان بزرگ است) حوزه خليج فارس(جنوبی ايران
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که دارای فرهنگ و البته جغرافی دان نامدار ارمنی آشخاراتسويتس از نوزده شهرستان در جنوب ايران نام برده است 

محسوب ميشدند و پس از مهاجرت اعراب رفته رفته عرب زبان آريايی آداب و رسوم مشترک و بسياری از نژادها يکسان 

تا از هويت ايرانی خود دور  تالش های بسياری شداين مناطق  رداخير شدند و با تسلط استعمار انگليس در سده های 

اياالت جنوبی ايران را چنين  آشخاراتسويتس .دنتکه تکه باشدر جهت منافع غرب و سرزمينهای ايران بزرگ بمانند 

  :ميداند

پانيات  ،هاگار  ،ميشون  ،زاپلستان  ،ساکستان  ،واشت  ،اسپت  ،مکران  ،توران  ،کورمان  ،اسپهان  ،خوزستان  ، پارس

و ) عمان(که در اين ميان نام مازون ) ٨(.و ديبوخلاسپاخل  ،هوژهرستان  ،مازون  ،ميشماهيک  ،دير  ،رشير 

 .کامل ايران بر حوزه جنوبی خليج فارس داردتسلط هويت ايرانی اين سرزمينها و نشان از ) بحرين(ميشماهيک 

نام داشت که اصالتا از نژاد ايرانی بود و اساس آيين خود را مبارزه و انتقام  "عبداهللا حمدان"موسس اصلی سلسله قرمطيان 

ی خليج فارس و ديلم و سپس بحرين و عمان را متصرف قرامطه درکرانه ها.جويی از خلفای بنی عباس قرار داده بود

در دوره ديلمان بحرين و عمان جزو قلرو پارس .)٩.(ايجاد کردند) هجری ٢٩٣(شدند و قلمرو بزرگی را در سالهای 

ابن بلخی مولف نامدار .محسوب ميشده و شاهزادگان ايرانی يا روسای محلی که تابع ايران بودند آنجا را اداره ميکردند

   :فارس نامه در مبحث فارس می نويسند

چون نوبت بعضدالدوله رسيد چنان عمارات کرد که آنرا حد نبود از بندها و نواحی ساختن و در عهد او مجموع مال پارس 

و کرمان و عمان باعشر و مشرعه دريا بسيراف و مهرويان سه هزار هزار و سيصد و چهل و شش هزار دينار پارس با 

در زمان حکومت ملک الدين سلجوقی حکومت بحرين و عمان به دست )١٠...(ه به سيراف بيرون آمدعشر و مرکبها ک

پس از سلجوقيان باز بحرين و عمان به دست ملک دينار و ابوالقاسم زوزنی که بجای سالجقه روی .برادرش سلجوقشاه بود

يز عمان به دليل هرج و مرجهای فراوان تحت همچنين در زمان نادرشاه افشار و لطفعلی خان زند ن.کار آمدند قرار گرفت

نيروی ايران شورشيان عمان را تار و مار کرد و شهرهای بهله و نزوه را به  ١٧٣٨در ماه مارس .نظارت ايران درآمد

 در سالپس از اين وابستگی فرهنگی و تاريخی چندين هزار ساله ايران و عمان  )١١.(فاصله هشت روز متصرف شد

  .درخواست کمک کرد) ظفارشورش (س رسما از شاه ايران برای سرکوب شورشيان کمونيست سلطان قابو ١٣۵١
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  در عمان ظفارشورش 

دهد، دارای يك  اين ايالت آه مرز مشترك عمان با يمن را تشكيل می. ترين ايالت سلطان نشين عمان است ظفار نام جنوبی

ر از شمال به عربستان، از جنوب ظفا. آيلومتر است ١۶الی  ١٠آيلومتر و به عرض  ١٣٧٠نوار ساحلی باريك به طول 

اين صحرای پهناور، . شود عمان محدود می» الحراسيس جده«به اقيانوس هند، از غرب به يمن و از شرق به صحرای 

شهری است بندری آه از دو  -مرآز ظفار  -» صالله«. سازد ظفار را از لحاظ جغرافيائی از ديگر نقاط آشور جدا می

  .مال، و جنگلی و ساحلی در جنوب تشكيل گرديده استمنطقه خشك آوهستانی در ش

هزار نفری ظفار اهل تسنن هستند ولی مردم اين منطقه از نظر گويش، نژاد، فرهنگ و لهجه با  ٢٠٠گرچه اآثر جمعيت 

 ها بواسطه صحرا و آويری آه ميان آنها با ديگر ساير جمعيت اياالت عمان تفاوت دارند و دوری آنان از ساير ايالت

اين جدائی در .المقدور جلوگيری آرده است استانهای عمان فاصله ايجاد آرده، از اختالط آنان با ديگر مردم اين آشور حتی

خواهی شكل   ماندگی اقتصادی ايالت ظفار سبب شده آه در اين استان بيش از ساير قسمتهای عمان روحيه استقالل آنار عقب

  .گيرد

در . شد ميالدی آامالًَ مستقل از دولت مرآزی عمان و به وسيله رهبران قبائل اداره می ١٨٧٩ظفار به داليل مذآور تا 

 جنوبسالهای پس از جنگ دوم جهانی عواملی مانند فقر و آشف نفت، جوانان ظفار را در جستجوی آار راهی آشورهای 

سبب توفيق آنان در به دست  قدرت جسمی جوانان ظفاری آه نتيجه زندگی آوهستانی آنان است. حوزه خليج فارس آرد

به طوری آه زمانی بيش از يك چهارم پرسنل پليس در آويت و قطر را افراد . منطقه گرديدآوردن آار در آشورهای 

  .دادند ظفاری تشكيل می

آشنا شدند و اين  روحيه پان عربيستینشات گرفته از ملی افراطی شعارهای آارگران ظفاری در خليج فارس به تدريج با 

گروهی از اهالی ظفار و جمعی از تبعيد شدگان سازمانهای  ١٣۴١در . جاد پيوند و رابطه ميان آنان گرديدآشنائی سبب اي

اين تشكل به طور پنهانی توسعه يافت و رفته رفته . سياسی عرب به منظور تشكيل يك جبهه آزاديبخش عربی به هم پيوستند

موجوديت خود » بخش ظفار جنبش آزادی«با نام  ١٣۴۴رداد خ ١١های بيشتری را در خود گرد آورد تا اينكه در  سازمان

ای در بلنديهای ظفار برگزار آرد و آادر رهبری و ساختار سياسی و نظامی  را اعالم آرد و اولين آنگره خود را در ناحيه

بود و   منطقه های رهبران قبيلهو سوسياليستی  های ناسيوناليستی اين آنگره شديدًا تحت تأثير انديشه. خود را تعيين نمود
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  .هدف اوليه خود را رهائی ظفار از حاآميت دولت مسقط و استقالل اين ايالت قرار داده بود

لقب گرفته بود، اين جنبش رسمًا آغاز » روز انقالب«آه  ١٣۴۴خرداد  ١٩يك هفته پس از اين آنگره و در صبح روز 

ود مشكالت فراوان نظامی و قوميتی توانستند در مدت نسبتًا های ظفار با وج چريك. انقالب مسلحانه در عمان را اعالم آرد

استقالل جمهوری دمكراتيك يمن در . هائی از ايالت ظفار را از آنترل حكومت مرآزی عمان آزاد سازند آوتاهی بخش

مستقيم  در آن زمان سلطان سعيد بن تيمور آه شديدًا تحت سلطه. نيز عامل ديگری بود آه باعث تقويت آنان گرديد ١٣۴٧

آرد، زمام امور عمان را در دست داشت و در تمام ارآان  نظاميان انگليسی و مستشاران سياسی آن آشور حكومت می

گيری  به همين دليل نهضت آزاديبخش ظفار از ابتدای شكل. های انگليسی را به آار گمان بود  آشور سياستمدار و چهره

هائی آه در نوع نگرش سياسی  آننده در اين جنبش عليرغم همه تفاوتهای شرآت  ماهيتی ضد انگليسی داشت و سازمان

با اين همه مجاورت . ای يكسان و هم پيمان داشتند گيری عليه بريتانيا جبهه خود به جبهه آزاديبخش ظفار داشتند در موضع

به داخل جنبش ظفار نفوذ  های يمن ظفار با يمن جنوبی سابق ـ جمهوری دمكراتيك يمن ـ باعث شد آه رفته رفته، آمونيست

گرای جنبش را به حاشيه  ها در مراحل بعد به تدريج رهبران ملی يمنی. آنند و به مرور زمان، رهبری آن را به دست گيرند

تشكيل دادند به » حمرين«در شهر يمنی  ١٣۴٧ای آه در شهريور  رانده و سپس نام جنبش آزاديبخش ظفار را طی آنگره

سازمانی آه به شدت تحت تأثير تفكر جناح چپ حاآم بر جامعه . تغيير دادند» !!!ان و خليج عربیسازمان آزاديبخش عم«

اين حمايتها جنبش ظفار را از . منطقه قرار گرفتشوروی سابق در عرب از جمله ناصريستها و ساير دولتهای آمونيستی 

  .ه سرآوب آن شدای برای توجي اش آه تشكلی برای آزادسازی ايالت ظفار بود دور ساخت و بهانه هويت اوليه

خيز عمان  به پيروزيهای مهمی نائل گشت و توانست قلمرو خود را تا نزديكی مناطق نفت ١٣۵١تا  ١٣۴٧جنبش ظفار از 

  .فارس تبديل شود حوزه خليجهای مذهبی و قومی موجود در آشورهای  گسترش دهد و به پشتوانه مهمی برای ساير جنبش

پدرش سلطان سعيد بن تيمور زمام امور عمان را بدست گرفته بود و خود را در خطر  سلطان قابوس آه پس از برآناری

فارس بودند و  ها در حال خروج از خليج در آن زمان انگليسی. درخواست ياری کرد محمدرضا پهلوی ازديد  سقوط می

ترجيح داده بودند آه مشكالت آانونهای بحرانی جهان » دآترين نيكسون«طرح  آمريكائيها نيز سرخورده از جنگ ويتنام با

از اين رو وقتی دولت عمان در . المقدور بپرهيزند را به دست رژيمهای منطقه حل و فصل آنند و از دخالت مستقيم حتی

را در سرآوب شورش ظفار با اعزام نماينده خود به تهران رسمًا از شاه ايران خواست تا حكومت مسقط  ١٣۵١تير  ٢۵

  .حسين پادشاه اردن خواستند تا به ياری حكومت قابوس بشتابند ياری رساند، لندن و واشنگتن از شاه و همچنين از ملك
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ن شرائطی درخواست سلطان قابوس حاآم عمان از شاه برای سرآوب شورش ظفار به سرعت مورد پذيرش شاه در چني

دولت ايران در پی اين آودتا . مورد حمايت شاه نيز قرار داشت ١٣۴٩به ويژه آنكه آودتای سلطان قابوس در . قرار گرفت

همواره رو به تقليل بود، با اعزام سفير به مسقط احيا  روابط سياسی ميان دو آشور را آه از دوره مظفرالدين شاه قاجار

  .ساله شاهنشاهی ايران شرآت آرد ٢۵٠٠آرد و سلطان قابوس نيز در جشنهای 

های  از طريق دريا و هوا رهسپار عمان شدند و در دو سوی يكی از جاده ١٣۵١آذر  ٢٩نخستين يگانهای نظامی ايران در 

روزه آه  ١٢اين عمليات در پايان يك سلسله مانورهای نظامی . مستقر شدند -الت ظفار مرآز اي - » صالله«مهم منتهی به 

فارس صورت  و با شرآت نيروهائی از انگلستان، آمريكا، ايران و ترآيه در آبهای خليج» سنتو«توسط پيمان نظامی 

های منتهی به اين شهر را تصرف  در ماههای بعد تمامی شهرهای اطراف صالله و جادهارتش ايران .گرفت، انجام شد

آرد، راههای اصلی و مهم بين يمن و عمان را آه مسير اصلی ارسال اسلحه از سوی حكومت آمونيستی عدن برای 

ارتفاعات استراتژيك مشرف به شهرهای اصلی ظفار و مناطق مهم مرزی آن با يمن،  چريكهای ظفار بود، مسدود آرد، در

زده ظفار و از جمله شهر صالله را به تصرف خود در  تمامی ايالت آشوب ١٣۵۴آرد و تا آذر  استحكامات نظامی ايجاد 

  . آورده و آن را به ارتش عمان واگذار آرد

پس از اين تاريخ . ای رسمًا پايان جنگ ظفار را اعالم آرد ان قابوس پادشاه عمان طی مصاحبهسلط ١٣۵۴آذر  ٢٢در 

شاه نيز . نيروهای ايران در تمام طول مرزهای عمان و يمن مستقر شدند و به اصرار مقامات عمان در منطقه باقی ماندند

اند و هر لحظه پادشاه آن آشور تقاضای  قه رفتهعمان به آن منط  نيروهای ايران به دعوت دولت«چندين بار تاآيد آرد 

پس از بازگشت آامل آرامش به  ١٣۵۵بخشی از اين نيروها در بهمن » .خروج آند، از آن منطقه خارج خواهند شد

زه به برای انجام يك سفر چهار رو ١٣۵۶شاه در آذر  .در آنجا ماندندانقالب آغاز منطقه، به ايران بازگشتند و بقيه تا 

انقالب  آغازبا . آذر از مناطق مختلف ظفار و نظاميان ايرانی مستقر در آن نواحی بازديد آرد ٢۶عمان رفت و در روز 

باقی مانده نيروهای ايران در ظفار به آشور  - وزير دولت موقت  نخست - ، به دستور مهندس بازرگان ١٣۵٧اسالمی در 

 )١٢(.بازگشتند
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