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  چکیده  
ای است برای  کشور زمینه آندر واقع عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی در شناخت ظرفیت هر کشور، 

درک وضعیت آن کشور و کنش در فضای محذورات و مقدوارت آن. به این صورت که در بخش محذورات 
های دیپلماتیک و سیاست خارجی  توانمندی های یک کشور و در قسمت مقدورات، بر بر تنگناها و ناتوانی
کید می شود. اهداف دکترین سیاست خارجی هر کشور، ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست  آن کشور تأ

خارجی و انجام دیپلماسی است. عمان یکی از کشورهای باثباِت زیرمنطقۀ خلیج فارس در خاورمیانـه، 
به حفظ  عنوان یک کشور فعال در عرصه دیپلماسی به آن،تالش کرد  در کنار ثبات سیاسی داخلی و حفظ 

های اخیر بارهـا بـه عنـوان میـانجی بـین ایـران و  روابط متعادل خود با همسایگان نیز بپردازد و در سال
ظرفیـت سؤال اصلی در این نوشتار این است کـه  های بزرگ ظاهر شده است. کشورهای منطقه و قدرت

ای برای جمهوری اسالمی ایران و محـور مقاومـت  ری در مسائل منطقهگ عمان برای ایفای نقش میانجی
  چیست؟

  واژگان کلیدی 

  ظرفیت، عمان، دیپلماسی، سیاست خارجی، مقاومت

                                                                                                                                         
     نور سازان شهیدر موسسه اند رهیکارشناس حوزه شبه جز. ١
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  مقدمه

آمیز حـل اختالفـات در منشـور ملـل متحـد مـورد  های مسـالمت عنوان یکی از روش گری به  میانجی
). در تعریف اصطالحی ایـن مفهـوم در ١- ٣٣(ماده  رسمیت شناخته شده است توصیه قرار گرفته و به 

شـودکه در آن طـرف ثالـث  ای دیپلماتیـک گفتـه می شیوه  گری به الملل آمده است: میانجی حقوق بین
المللی یا یک شخص وابسته به آنها) برای پایان بخشیدن یا کـاهش اخـتالف بـین  (کشور، سازمان بین
شود و به صـورت  خواست یکی از طرفین یا دیگری وارد میصورت مستقل یا به در دو طرف منازعه به 
کنـد. در طـول تـاریخ کشـورها،  نیت در حل و فصل آن مسـاعدت و همکـاری می دوستانه و با حسن

ها و نهادهای زیادی نقش میـانجی را در منازعـات و تجدیـد سـازمان روابـط کشـورها بـازی  سازمان
در سه دهه اخیر، عمان این نقش را ایفا کرده و در تـالش اند که یکی از این کشورها، عمان است.  کرده

  المللی ایفای نقش کند.  ای و بین است  به عنوان میانجی در حل مسائل منطقه
عمان به عنوان یکی از کشورهای باثباِت زیرمنطقۀ خلیج فارس در خاورمیانـه، تـالش کـرد  در 

ل خـود بـا همسـایگان نیـز بپـردازد و در کنار ثبات سیاسی داخلی و حفظ آن، به حفظ روابط متعاد
های بـزرگ ظـاهر شـده  های اخیر بارها به عنوان میانجی بین ایران و کشورهای منطقه و قدرت سال

های هفتاد میالدی و در اوج تقابل شـرق  است. باید توجه کرد که گر چه از لحاظ تاریخی بین سال
طلبان منطقـه  بحران بزرگی بـه نـام جـداییو غرب و در چارچوب قواعد نظام دو قطبی، خود درگیر 

های  های نظامی ایران در آن دوره تـاریخی باعـث تثبیـت پایـه ها و حمایت ظفار بوده است و کمک
تواند به عنوان فاکتوری کلیدی در چرایـی ایـن  حاکمیت کنونی به رهبری سلطان قابوس شد که  می

 ا
ً
بـا اسـتقرار ثبـات سیاسـی و   ١٩٨٠ز دهـه ایفای نقش مورد بحث قـرار گیـرد، امـا عمـان تقریبـا

راهبرد توسـعه و ثبـات «به رهبری سلطان قابوس با یک راهبرد ثابت که بهترین تعبیر از آن   اجتماعی
است، سیاست داخلی و خارجی » آمیز برای منطقه در داخل و صلح و آرامش و همزیستی مسالمت

هـای  همین راهبرد اصولی بـه یکـی از کانونخود را شکل داده است. در حال حاضر، عمان ازِ قَبل 
ای تبدیل شده است و اعتقـاد دارد کـه  ها و منازعات منطقه گیری در حل بحران مورد اعتماد میانجی

حل اساسی برای حوزه کشورهای خلیج فارس، دوری از درگیری وتالش برای حـل مشـکل بـین  راه
ن موضـوع ایمـان کامـل دارندکـه وجـود وگوست. مسئوالن این کشور به ای ها، از طریق گفت طرف

بحران در هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانـه بـه سـرعت بـه کشـورهای دیگـر از 
  یابد.  جمله عمان تسری می
گـاه اسـت و می عمان از واقعیت دانـد کـه زیرمنطقـه خلـیج فـارس یکـی از  های خاورمیانـه آ

ـ  اسـرائیلی و  های دیرینه بینـاعربی و عربی به رقابتهای بحران در خاورمیانه است. با توجه  کانون
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دانـد کـه بایـد  کشمکش میان برخی از کشورهای عربی با ایران به ویژه عربستان، کشـور عمـان می
ها، در وهلـه نخسـت ایـن  استراتژی متفاوتی را در دستور کار خود قرار دهد که با توجه به این تنش

ای برای کسب منافع ملی ایـن کشـور در  و در وهله دوم نیز زمینهکشور را از هرگونه منازعه دور کند 
زدایی ایجاد نماید. با استناد به همین مسائل، در استراتژی سیاست خارجی عمـان یـک اصـل  تنش

های سیاسی کشورهای همسـایه اسـت کـه بـه اسـتقالل  راهبردی وجود دارد و آن استفاده از شکاف
  کند.  یسیاست خارجی منعطف این کشور کمک م

ای پـیش گرفتـه و بـا  تری نسبت به مسائل منطقه مشی سیاسی روشن ، خط۱۹۸۵عمان از سال 
ترین هـدف  زدایی در مسائل منطقه حرکت کرده است. مهم طرفانه، در جهت تشنج حفظ موضع بی

یافتن از ثبات در منطقه خلیج فـارس و حفـظ اسـتقالل از سـیطره  سیاست خارجی عمان، اطمینان 
ـ امنیتـی،  ن سعودی است. بر همین اسـاس، درک وضـعیت فرهنگـی، تـاریخی، سیاسـی عربستا

سـنجی ظرفیـت  اجتماعی و اقتصادی عمـان در خاورمیانـه و خلـیج فـارس، زمینـه را بـرای امکان
کید بر محور مقاومت روشن می کند. در همـین راسـتا، مسـئله  دیپلماتیک این کشور در منطقه با تأ

سـنجی وزن  رک وزن و ظرفیت عمان در محور مقاومت بر اسـاس امکاناصلی پژوهش حاضر بر د
  گرایانه است. دیپلماتیک این کشور در دیپلماسی طرف سوم یا دیپلماسی میانجی

  )ای دیپلماسی نیچهچارچوب نظری(

اسـت کـه  ای شود، مفهوم دیپلماسی نیچـه یکی از مفاهیمی که امروزه در ادبیات سیاسی مطرح می
) آن را مطرح کرد. بـه اعتقـاد وی، ١٩٩٦-١٩٨٣ر امور خارجه استرالیا، گرت ایوانز (اولین بار وزی

تواند  هایی خاص، نسبت به توزیع همان منابع در تمام سطح بهتر می متمرکز کردن منابع روی حوزه
باعث حصول نتایج ارزشمند و کسب سود مادی و معنوی شود. دیپلماسی نیچـه ایـن امکـان را بـه 

تواند برگرفتـه از  دهد که به دلیل برخورداری از جایگاه، شرایط یا موقعیتی مقبول که می ها می دولت
ها یـا ترکیبـی از ایـن مـوارد باشـد، در جهـت  موقعیت جغرافیایی کشور، تاریخ، فرهنگ و سیاست
. از ایـن رو بـه نظـر )١٤١: ١٣٨٨،هنریکسـون(تحقق اهداف سیاست خارجی خـود گـام بردارنـد

ع دیپلماسی، مطلـوب بـازیگرانی باشـد کـه از آنهـا بـه عنـوان بـازیگران کوچـک و رسد این نو می
شـود. کشـورهای کوچـک بـه دلیـل جمعیـت محـدود، قلمـرو  الملـل یـاد می پذیر نظام بین آسیب

سرزمینی محدود، حاکمیت شکننده و اغلب وابسته، مجاورت بـا کشـورهای بـزرگ و بوروکراسـی 
نیافته بـه نظـر برسـند؛ از ایـن رو بـرای  مانده و توسعه عقبحکومتی محدود و متمرکز ممکن است 

  . )٢٠١٢,Albrto(کنند ها از دیپلماسی نیچه استفاده می ها و کاستی جبران این ضعف
افـزاری در  دهد تا با تمرکز بـر منـابع نرم دیپلماسی نیچه به کشورهای کوچک این فرصت را می
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توان برند ملـی را تصـور و برداشـت افکـار  د. میهای خاص به تولید برندهای ملی دست یابن حوزه
. مفـاهیمی ماننـد )٢٠٠٦:٧٥٤,Peterson(جامعه جهانی در مورد یک کشور خاص تعریف کـرد

طلب، غیرقابل اعتمـاد، یـاغی، سـرکش، محـور شـرارت و... همگـی  دولت معتبر، مهاجم، توسعه
ا نقش ببنـدد. همچنـین در حـال ه تواند از یک دولت در اذهان سایر دولت برندهایی هستند که می

حاضر فضاهای مختلفی وجود دارد که کشورها در آن به صورت مسـتقیم و آشـکار بـا یکـدیگر بـه 
گذاری مسـتقیم خـارجی،  سـرمایه ١انـد از: صـادرات برنـد، پردازند. این فضـاها عبارت رقابت می

  .)١٤٨: ١٣٩٢(رنجکش،گری طرفی و میانجی توریسم، ورزش، هنر، فرهنگ، بی

  های داخلی نظری، تاریخی و عملی عمان برای محور مقاومت ظرفیتـ ١

گاهی از سیاست داخلی این کشور، درکی تک بعدی خواهد بود  درک سیاست خارجی عمان بدون آ
گاهی از سیاست داخلی این کشور ضروری است نگاهی به ساختارهای سیاسی، مـذهبی،  و برای آ

دامی که شناخت ما از وضعیت داخلـی ایـن کشـور روشـن فرهنگی و اجتماعی آن داشته باشیم. ما
همـین  ها و چرایی سیاست خارجی عمان بر ما مبرهن خواهد شد. به  شود فهم تنگناها، ابعاد، زمینه

های داخلی نظری، تاریخی و عملی عمـان بـرای محـور  بحثی با عنوان بررسی مبانی ظرفیت، دلیل
ه وضعیت سیاسی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی عمان، کوشد با نگاهی ب مقاومت طرح کردیم که می

  سازی داخلی این کشور را برای محور مقاومت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.  بسترهای ظرفیت

  وضعیت سیاسی ـ مذهبی عمانـ 

ـ اجتماعی، حالت منحصر به فردی در جهان اسالم و عرب دارد و کشـوری  عمان از لحاظ فرهنگی
دهنـد. آنهـا در طـول ایـن  ها تشـکیل می درصد آن را اباضی ٧٥باضی است که اسالمی با مذهب ا

های مختلفی مواجه بودند. زمانی عمان یک امپراتوری بود که از سواحل هنـد  دوران با فراز و نشیب
 
ً
و سواحل جنوبی ایران تا سواحل شرقی افریقـا را در اختیـار داشـت و اکنـون کـه حکومـت نسـبتا

ین خـود حـاکم اسـت. عمـان در عرصـه سیاسـت خـارجی، کشـوری کوچکی اسـت، بـر سـرزم
های  کار است که همواره سیاست خارجی باثباتی دارد و سیاست خارجی خود را طـی دهـه محافظه

ها هماهنگ کرده است. این کشور در عـین حـال، نـوعی  ها و آمریکایی ویژه با انگلیسی مختلف به 
ست و این ویژگی را حفظ کرده است. کشورهای غربی استقالل عمل در این عرصه برای خود قائل ا

  اند.  گری عمان را پذیرفته نیز نقش میانجی
اهمیت عمان به علت موقعیت ژئوپلیتیکی آن است؛ زیرا در ساحل جنـوبی واقـع شـده و بـر تنگـه  

هرمز به عنوان معبری برای تأمین سـوخت جهـان اشـراف دارد. ایـن کشـور از لحـاظ حکـومتی از یـک 
                                                                                                                                         
١. Brand Export 



یظرف
 ت

اس
شن

 ی
ت

اوم
 مق

وزه
ر ح

ن د
عما

  
 

 

 93  

ت سلطنتی مطلق تشکیل شده اسـت و خانـدان آل بوسـعید در آن حـاکم هسـتند. آنـان در سـال حکوم
تشکیل حکومت دادند و همه اختیارات در عرصه داخلی به سلطان قابوس تعلـق دارد. سـلطان در  ١٧٤٤

وزیر، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر دارایی و رئیس بانـک مرکـزی کشـور اسـت و  عین حال نخست
کنند، وزیر مشاور و برخی وزیر مسـئول هسـتند، ماننـد آقـای  ها انجام وظیفه می یی که در این سمتوزرا

  شت.ی که طی چند دهه در سمت وزیر مسئول در امور خارجه قرار دالویوسف بن ع
ماهیت حکومت عمان، سـلطنتی مطلقـه اسـت و همـه امـور در شـخص سـلطان  :ساختار سیاسی عمان

شـود و  اری این کشور، طبق فرامین صـادره از سـوی سـلطان اداره و هـدایت میشود. امور ج خالصه می
های مهم با فرمان سـلطان صـادر  گیری همه چیز قائم به ذات سلطان است. همچنین همه قوانین و تصمیم

ها از جانب شـخص سـلطان بـه تصـویب  احکام و فرمان  شود و همه آنها الزم االجرا هستند. قوانین، می
المللی پس از تأیید و امضای سلطان به طور رسمی اعـالم  ها، قراردادها و منشورهای بین  پیمان رسند و می
های خود از مشـورت بـا وزرا (شـورای وزیـران) و نماینـدگان مجلـس  گیری شوند. سلطان در تصمیم می

  .  )٦٦- ٦٧: ١٣٩١،یگانه عباس( گیرد (مجلس شورا و مجلس سنا) بهره می
اقد هرگونه قانون اساسـی بـود و کشـور براسـاس فرمـان سـلطانی شـماره ف ١٣٧٥ آبان عمان تا

ها و نهادهـای دولتـی مشـخص شـده بـود، اداره  که در آن چگونگی تشـکیل وزارتخانـه ۲۶/۱۹۷۵
مـاده)، نظـام سـلطنتی عمـان  ۸۱فصل و  ٧دنبال صدور فرمان قانون اساسی (متشکل از  شد. به  می

سلطان تعیـین شـد. براسـاس  سعیدبن بن   ان ذکور، سید ترکیموروثی و حق سلطنت نیز برای فرزند
، شخص سلطان، رئیس کشور و فرمانـده کـل نیروهـای مسـلح و دارای مصـونیت اسـت؛ ۴۱ماده 

بنابراین احترام به او واجب و اوامر وی مطاع است. وظـایف سـلطان براسـاس همـین قـانون بسـیار 
الل و تمامیـت ارضـی، حراسـت از امنیـت طور خالصه، وی مسئول حفـظ اسـتق گسترده است. به

های شـهروندان، حمایـت از حکومـت قـانون، هـدایت  داخلی و خارجی، تضمین حقوق و آزادی
سیاست کلی کشور، اتخاذ اقدامات الزم برای مقابله با تهدیدهای امنیتی نسبت به یکپارچگی ملـی 

و صـلح، معرفـی قـوانین،  العاده یا بسـیج عمـومی و جنـگ و شهروندان عمانی، اعالم حالت فوق
المللی، اعالم رسـمی بودجـه عمـومی دولـت و عفـو یـا  های بین نامه تصویب معاهدات و موافقت

آیـد. همچنـین وی  اجرا در می  شود و به هاست. احکام نیز به نام سلطان صادر می تخفیف مجازات
، وزرا، معـاونین وزیر رئیس شورای وزیران (کابینه) است و اختیار نصـب و عـزل معـاونین نخسـت

  رتبه و سفـرا را برعهده دارد.  ها، قضات عالی وزرا، مدیران کل وزارتخانه
  پیروان فرقه اباضیه اکثریت جامعه عمـان را تشـکیل می :ساختار و وضعیت مذهبی عمان

ً
دهنـد و اصـوال

آنهـا در و خـوی نـرم هسـتند.   مردمانی آرام و محتاط همراه با رفتار و منش اجتماعی معتدل و خلق
های عمـده مـذهبی دیگـری هسـتند کـه در  کنند. اهل سنت از گروه سراسر مناطق عمان زندگی می
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مناطق جنوبی ظفار، شهرهای صور و لوی سکونت دارند. شیعیان سومین گروه مذهبی هسـتند کـه 
م کنند و از جایگاه خوبی نزد دولت و مـرد در امتداد سواحل منطقه باطنه و استان مسقط زندگی می

برخوردارند. با توجه به اینکه دین رسمی عمان، اسالم است، سایر ادیان از جمله پیروان مسـیحیت 
نفـوذ مـذهب اباضـی بـیش از   و هندو نقشی در ساختار سیاسی کشور ندارند. بین فـرق اسـالمی،

ـــذهب اباضـــی اداره می ـــی م ـــق اصـــول شـــرعی و عرف  شـــود ســـایرین اســـت و کشـــور طب
)www.asrdiplomacy.ir(.  

حال نباید آن را با مذهب اباضی صـدر  مذهب حاکم در عمان، اباضیه است؛ با این :مذهب اباضـیه
ها و عقایـدش روی داده اسـت.  اسالم یکی دانست؛ زیرا تغییرات بسیاری در این مکتـب و اندیشـه

د گرد های نخستین اسالمی است که تاریخ پیدایش آن به قرن اول هجری باز می اباضیه یکی از فرقه
و تا امروز نیز ادامه یافته است. بروز و ظهور این فرقه از دوران محکمه نخستین و رد نظریـات نـافع 

ـ بوده و همین مسئله سبب شده است که اغلب مصـادر غیـر  گذار فرقه ازارقه خوارج ـ بنیان بن ارزق
د کنند؛ ولی منابع اباضـی یافته از خوارج قلمدا ای انشعاب ـ آنان را فرقه  نویسان اسالمی ـ فرقه اباضی

دانند، مـورد  کنند و نویسندگانی را که اباضیه را از خوارج می به شدت جزء خوارج بودن را انکار می
  . )١٩٨: ١٣٨٤مکان،  (ملکدهند سرزنش و مالمت قرار می

هــ ق ) هسـتند. اباضـیه یکـی از  ٨٠اباضیه پیروان عبدالله بن اباض تمیمی (وفـات در سـال 
 منتقد و مخالف تندروی خوارج بود که از آن انشعاب یافت و رفتـاری مبتنـی نخستین فرق

ِ
  اسالمی

های افراطی ازارقه و شخص نافع بن ازرق از  اباضیه با مشاهده اندیشهروی را برگزید.  بر عقل و میانه
اما در به وجود آمد؛  ٦٠ای مستقل تشکیل دادند. بنابراین، این فرقه حدود سال  آن جدا شدند و فرقه

ها آمده است که در زمان فتنه عثمان، خلیفه سوم، به وجود آمد کـه از لحـاظ  منابع و مصادر اباضی
اباضیان به رغم تعداد اندک، تا امروز در عمان و شمال است.  ٤٠تا  ٣٠های  تاریخی متعلق به سال

   اند. افریقا تداوم یافته
روستا  ٢٠به تعداد زیادی در شهرهای مختلف و بیش از شیعیان  :ها در جامعه عمان جایگاه شیعیان و خوجه

اند. چون جامعه عمان آزادی دینی را به رسمیت شناخته است، شـیعیان بـرای برگـزاری  پراکنده شده
های دینی و مذهبی خود آزادی عمل دارند. آنـان گذشـته از اینکـه خـود دارای علمـای دینـی  آموزه

ها و برگزاری مراسم حسینی به این کشور  ای آموزش آموزههستند، علمای زیادی از نقاط مختلف بر
  . ) ٤٩٨٩٣/www.shia-news.com/fa/news(شوند وارد می

های ملی و انتخاب یک فرد شیعی به عنوان وزیر بازرگانی و صنعت  سهم باالی شیعیان در طرح
. سـرمایه در تاریخ سیاسی عمان از ظرفیت باالی اقتصـادی شـیعیان در ایـن کشـور حکایـت دارد

شود و تجار و بازرگانـان عمـده در  های صنعتی و اقتصادی توسط شیعیان تأمین می بسیاری از طرح

http://www.asrdiplomacy.ir
http://www.shia-news.com/fa/news/
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هـای اقتصـادی، حضـور  بازار اقتصادی و تجـاری عمـان از شـیعیان هسـتند. در بسـیاری از بخش
لیل تربیت گسترده و با نفوذ شیعیان دلیل بر ایفای نقش بسیار مهم در صحنه اقتصاد است. البته به د

های مختلف اقتصادی و صنعتی، توان اقتصادی شیعیان افـزایش  کادر متخصص و کاردان در بخش
  های مهم اقتصادی و صنعتی نیز در اختیار شیعیان قرار گرفته است.  یافته و به همین دلیل، اهرم

 ای باعث شده است که پیروان مـذاهب دیگـر بـا شـیعیان معاشـرت گسـترده حکومتهای  سیاست
داشته باشند و با ایجاد روابط حسنه همدلی بیشتری را بین خود بـه وجـود آورنـد. همـین همـدلی باعـث 
افزایش سطح تحصیالت و موقعیت نسل جدید شیعیان شـده و بخشـی از آنهـا را در شـمار تیزهوشـان و 

یربنـای فرهنگـی گذاری ز ها قرار داده است، به نحوی که در پایه التحصیالن ممتاز مدارس و دانشگاه فارغ
  .)٨٦- ٨٩: ١٣٨٤زاده،  (متقی کشور روی آنها حساب خاصی از سوی حکومت کشور باز شده است

انـد.  ها هـم معروف ها هستند که به حیدرآبادی های شیعی در جامعه عمان، خوجه یکی از گروه
 هنـدی هسـتند. حیـدرآبادی

ً
ا ه این وجه تسمیه بـه واسـطه زادگـاه مـذهبی آنـان اسـت کـه اصـالتا

گاهی از اصول جدید تجارت بـه سـرعت پیشـرفت  (خوجه ها) به سبب آشنایی با زبان انگلیسی و آ
کردند و بخش مهمی از بازار مسقط و عمان را در دست گرفتند. همچنین، افرادی از آنها در دستگاه 

 مرفه لواتیا که آنها را بخش متمایز جامع
ً
ه سـاخته سلطنت کارهای دولتی به عهده دارند. وضع نسبتا

دهد که سـفر کننـد و بـا خویشـاوندان خـود در هندوسـتان تمـاس یابنـد.  است، به آنان امکان می
گـاهی بیشـتری از مسـائل  همچنین از اماکن مقدس شیعیان در عراق و ایران بازدید کنند و پیوسته آ

گاه و کارامدی محسوب شوند.   جهان و اوضاع روز به دست آورند و جزء طبقه آ
هـای دربـاری در  عمان و نزدیکی محل زندگی لواتیا در مطرح بـه دربـار خانوادهکوچک بودن  

ـ اجتمـاعی عمـان،  ای بین دو طرف ایجاد کرده است. در تحوالت سیاسی مسقط قدیم، رابطه ویژه
هـای خـارجی از جملـه  های داخلی بین طرفداران سلطنت و طرفداران امامـت و جنگ مانند جنگ

و در مشـکالت و مسـائل اقتصـادی  ١٣٣٥ربسـتان سـعودی در سـال جنگ بریمی بین عمـان و ع
ای بین سلطان و لواتیا وجود داشت. شاید انگیزه اصـلی حمایـت لواتیـا از  کشور، حمایت دوجانبه

ای و اعتقادی لواتیاست کـه بـه علـت اقلیـت بـودن  سلطان، جلب پشتیبانی او در برخوردهای قبیله
ترین جامعه شیعیان عمـان  بحارنه، گرچه کوچک .)٧٤-٧٥: ١٣٧٧(عرب، نمود آنان، ضروری می

نفوذی که در دستگاه دولت دارد و اعتبار تجار بـزرگ آن،  دهد، به سبب وجود افراد ذی را تشکیل می
ها بـه رغـم تعـداد زیادشـان،  از معروفیت و موقعیتی مشابه شیعیان لواتی برخوردار است؛ اما عجم

وری اشتغال دارند. شیعیان خوجـه در ایـن  کاسبی جزء و پیشه ورزی یا اغلب به اموری مانند دست
کشور وضع خوبی دارند و ثروتمند هستند. در گذشته که وضع اقتصادی دولت خوب نبود، شیعیان 

  اند و همین امر باعث روابط خوب دولت با شیعیان شده است. خوجه به دولت کمک کرده
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اند در  ودتـر بـه ایـن کشـور وارد شـده و توانسـتههـای شـیعه، ز ها در مقایسه بـا سـایر گروه خوجه
تـوان برخـی را  های دولتی نفوذ کنند کـه از بـین آنهـا می های اقتصادی و حتی برخی از دستگاه بخش

 از  یافت که جزو ثروتمندترین افراد عمان هستند و نفوذ زیادی را از آن خود کرده
ً
اند. این گـروه عمومـا

سنت و آداب و رسـوم و فرهنـگ خـود را  اند. آنان در مطرح ساکن شدهشیعیان دوازده امامی هستند که 
ها اغلب مذهب شیعه اسماعیلی داشتند و کم کم با تبلیغات مبلغـین ایرانـی  اند. این هندی حفظ کرده

رفتند، مذهب شیعه اثنـی عشـری را انتخـاب کردنـد و هـم  که هر ساله از قدیم االیام به این کشور می
ها در سواحل مطـرح،  . خوجه)١٢(یگانه، پیشین،دهند ا در این مملکت تشکیل میاکنون قشر بزرگی ر

  نشین بنا کردند و مدرسه، حسینیه و مسجدهای خاصی برای خود ساختند.  های شیعه محله
هـزار نفـر جمعیـت  ٦٠٠میلیـون و  ٥کشـور عمـان حـدود  :نفوذ شیعیان در عمان و روابط آنها با اهل سنت

هـزار نفـر شـیعه هسـتند،  ١٠٠که از این تعداد، بنا به اطالعات موجود،  )١٣: ١٣٩٥(زارعی، دارد
حسینیه برای خود دارند و با وجود جمعیت کـم، دارای نفـوذ سیاسـی و  ٧٠مسجد و  ٥٠نزدیک به 

انـد، در رأس هـرم  تر از آن نفوذ اقتصادی زیادی هستند. با وجود آنکه شیعیان در عمـان اقلیت مهم
های صنعتی، تجاری  . بسیاری از آنها دارای طرح)پایگاه اینترنتی شیعه نیوز(گیرند اقتصادی قرار می

کننـد و  های بـزرگ ملـی شـرکت می گذاری در طرح و اقتصادی بزرگی هستند. برخی نیز در سرمایه
انتخاب وزیر امور تجـارت و صـنعت از بـین شـیعیان، یکـی از دالیـل نفـوذ اقتصـادی و صـنعتی 

  آنهاست. 
های بازار، اقتصاد و صنعت محسـوب  های مؤثر و فعال جامعه عمان در زمینه قدرت شیعیان از

های فرهیخته جامعه عمان هستند که دوست دارنـد در تمـام  شوند. عالوه بر آن، شیعیان از گروه می
امور فرهنگی جامعه شرکت کنند و بسیاری از آنهـا بـرای تکمیـل تحصـیالت خـود بـه کشـورهای 

های  و برخی از کشورهای اروپایی سفر کردند. گذشته از آن، شیعیان با سایر گروه آمریکا، انگلستان
  کنند.  دینی نیز در برادری و دوستی کامل زندگی می

آمیزی دارند و بهترین دلیل آن، کنـار هـم  اهل تسنن و شیعیان در جامعه عمان زندگی مسالمت
کدام هر روز اذان را به شیوه خود بیـان  قرار گرفتن مساجد اهل تسنن و مساجد شیعیان است که هر

. صدور فتوای مجوز ازدواج اهل تسنن با شیعیان نیز ) www.almuraqeb-aliraqi.org( کند می
آمیز بین آنهاست. از آنجا کـه  بهترین دلیل برای دوستی و محبت بین این دو گروه و زندگی مسالمت

د ساکن عمان ضـمانت کـرده اسـت، شـیعیان هـر قانون اساسی عمان، آزادی دینی را برای تمام افرا
کننـد و  ها بر پا می ساله مراسم شهادت امام حسین(ع) و یاران و خانواده اش را در مساجد و حسنیه

  .گیرند دیگر مذاهب همراه شیعیان در صفوف عزاداری حسینی قرار می
هب عمـان موجـب آمیز این سه گروه شیعی در کنار سایر مذا عالوه بر این، همزیستی مسالمت

http://www.almuraqeb-aliraqi.org
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وگوهـا و مباحثـات دینـی بـین  های مذهبی شده و سطح گفت ها و گروه تفاهم بسیار زیاد بین اقلیت
مذاهب را ارتقا بخشیده است؛ به طوری که بسیاری از مؤلفین و شعرای سایر مذاهب مانند اباضـیه 

است. بسـیاری از شـاعران  از تفکرات شیعی تأثیر پذیرفتند و این تأثیرات در تألیفات آنها نمود یافته
گذاری  گونه که پدران اباضیه در نام اند؛ همان اباضیه قصاید و مدایحی را درباره اهل بیت(ع) سروده

کنند و از بـین فرزنـدان ایـن گـروه بسـیاری بـه  فرزندان خود از اسامی مخصوص شیعه استفاده می
  .زنامه کیهان)(میرصیفی، روشوند های علی، زهرا، حسن و حسین نامیده می نام

گانه شیعیان عمـان، پیوسـته تعـدادی از شـیعیان از کشـورهای هنـد،  های سه افزون بر جمعیت
هـای  پاکستان، ایران، لبنان، سودان، تونس، عـراق و کشـورهای خلـیج فـارس بـرای کـار و فعالیت

یژه و هـا ـــ بـه سوم جمعیت عمان، خارجی آورند. گفتنی است نزدیک یک تجاری به عمان روی می
آینـد، هـر کـدام  شـمار می  کارگران آسیایی ــ هستند. این عده که از لحاظ تعداد، خود جمعیتی بـه

تشکیالت مذهبی خاص خود را دارند. برای مثال شیعیان پاکستانی مسـجد و حسـینیه مخصـوص 
  اند.  خود را در این کشور ساخته

تـأثیر انقـالب قـرار  ورها تحتبعد از انقالب اسالمی ایران، شیعیان عمان نیـز مثـل سـایر کشـ
های گذشته بر موقعیت آنان تـأثیر گذاشـته اسـت. شـیعیان  گرفتند و بهبود روابط دو کشور طی سال

سـازمان جغرافیـای نیروهـای (کننـد عمان مانند گذشته برای زیارت اماکن مقدس به ایران سفر می
  .  )١٣٨٧،مسلح

  های محور مقاومت در جامعه عمان جایگاه ایده .٢

، ١٩٧٠فارس است. این کشـور از دهـه   مان از جمله سردمداران همکاری با ایران در حوزه خلیجع
وگوهـای چندجانبـه بـین ایـران و  چه پیش از پیروزی انقالب اسالمی و چه پس از آن، مبتکر گفت

شورای همکاری خلیج فارس بوده است. نخستین موضوعی که بین ایـران و اعـراب در ایـن زمینـه 
فـارس اسـت. ایـن   های ایران و مجموعه شورای همکـاری خلـیج جه قرار گرفت، همکاریمورد تو

وهشـتمین اجـالس شـورای  جمهـور بـه دوحـه و شـرکت در بیست ها در پرتو سـفر رئیس همکاری
جمهـور بـرای توسـعه  فارس و پیشـنهادهایی کـه در ایـن سـفر از سـوی رئیس های خلیج همکاری

ا مطرح شد، بیشتر مورد توجه قـرار گرفـت و توسـعه یافـت و همکاری با شش کشور عضو این شور
وگوهـا حمایـت کردنـد. مـا شـاهد  ها از جمله کشورهایی بودند کـه از ایـن رایزنـی و گفت عمانی

 عمانی های خلیج برگزاری اجالس مشورتی شورای همکاری
ً
هـا  فارس در عربستان بودیم کـه حتمـا

مناسبات منتقل کردند. عالوه بر این، در حوزه مجموعـه پیام جمهوری اسالمی ایران را برای توسعه 
ای، لبنـان و فلسـطین، جمهـوری اسـالمی ایـران و سـلطنت عمـان  اتحادیه عرب، تحوالت منطقه
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    .اند های متعدد داشته رایزنی

  ـ حمایت از مواضع مقاومت فلسطین
های  تـرین رویـه مهممسئله حمایـت از مبـارزات مـردم فلسـطین در برابـر رژیـم صهیونیسـتی، یکـی از 

عد هستی
ُ
بخش محـور مقاومـت در قالـب اعتقـاد بـه  معنابخش به محور مقاومت بوده است. در واقع، ب

های بعـد از انقـالب اسـالمی  کند. طی سال محو  اسرائیل و باور به مظلومیت مردم فلسطین معنا پیدا می
سایر کشورهای مسلمان را بـا مواضـع  اند ، همواره مقامات سیاسی ایرانی تالش کرده١٣٥٧ایران در سال 

های مردم فلسطین همراه کنند. یکـی از کشـورهای مـد نظـر ایـران کـه بـر اسـاس  خود در دفاع از آرمان
های مثبت موجود، برای برقراری رابطه همکاری بین دو کشور بسیار مورد توجـه قـرار گرفتـه، عمـان  زمینه

  است. 
گری بـین  طرفـی و میـانجی دکترین موازنه مثبـت و بی حاکمان مسقط طی چند دهه گذشته بر اساس

اند.  کشورها سعی در ایجاد ارتباط با هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی برای ایجاد توافـق بـین آنـان داشـته
ها سـکوت اتخـاذ  مردان عمان در برابر جنایات و اقـدامات متجاوزانـه اسـرائیلی حتی در مقاطعی، دولت

شاهد تغییـر رونـد در مواضـع عمـان نسـبت بـه  ٢٠٠٠های بعد از سال  طی سالاند. با وجود این،  کرده
تـوان گفـت موضـع حمـایتی عمـان از فلسـطین، زمینـه  مسئله فلسطین بودیم. در تحلیل این مسـئله می

تقویت محور مقاومت را فراهم کرده است. حمایت مقامات سیاسی عمانی از حقـوق مشـروع فلسـطین 
  ترین نمودهای این موضع هستند.  ل در غزه و کرانه باختری مهمدر برابر تجاوزات اسرائی

، نایب رئیس مجلس عمان اظهار کرد: ما بر حق ملـت فلسـطین ٢٠١٤در همین راستا در سال 
کید داریم و از آن حمایت می در حمایت از شرف و ناموس کنیم. عبدالله بن  شان و ادامه مقاومت تأ

هـای  المجـالس کشـورهای عضـو سـازمان همکاری ای بینخلیفه طی سخنانی در اجالس تروئیک
اسالمی که برای بررسی مسائل اخیر غزه تشکیل شده است، تصریح کرد: آنچه در غزه در حـال رخ 
دادن است، یعنی محاصره و کشتار مردم به شدت محکوم است و ما باید بـا تصـویب مصـوبات و 

  .اقدام کنیم قوانین عاجل و مؤثر برای پایان دادن به این فجایع
تـوان  طور کلی، مواضع حمایتی چند سال اخیر مقامـات عمـان از مقاومـت فلسـطین را می به 

  های محور مقاومت در جامعه عمان ارزیابی کرد.  ای مهم برای نفوذ اندیشه همانند زمینه

  ـ مخالفت با رادیکالیسم سیاسی در جامعه عمان و منطقه

وانی بسترهای جامعه عمان را با محور مقاومت فراهم کـرده، در خ یکی دیگر از ابعادی که زمینه هم
ارتباط با ضدیت مقامات سیاسی این کشور با رادیکالیسم سیاسی در داخل کشور و در سطح منطقه 

هـای  مردان مسقط، مخالفـت بـا ظهـور و گسـترش جریان های مثبت دولت است. یکی از سیاست
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روی اصـلی اساسـی در  ور بـوده اسـت. مـنش میانـهگرای رادیکال ضد شیعی در داخـل کشـ اسالم
های سلفی و وهابی در عمان بود و نقشی مهـم در حفـظ آرامـش در ایـن  سرکوب و مقابله با جریان

عد داخلی در سطح مناسبات و رویکردهای منطقه
ُ
ای عمان بـه  کشور داشت. این رویکرد عالوه بر ب

ایگاه اندیشه محور مقاومت در جامعه عمان ، موجب تقویت ج١٣٩٠های بعد از سال  ویژه در سال
  شده است. 

های اخیـر از مواضـع عمـان در راسـتای  در ارتباط با رویکرد سیاست خارجی، آنچه طی سـال
طرفانه مسقط نسبت به تحوالت  شود، رویکرد بی منافع و حفظ قدرت محور مقاومت محسوب می

رادیکالیسم سیاسی ـ مـذهبی حـاکم بـر  و مخالفت با موسوم به بیداری اسالمی١٣٩٠بعد از سال 
های کشورهای عربی یا بیـداری اسـالمی  طور کلی، پادشاهی عمان به انقالب منطقه بوده است. به 

های اسـالمی نتیجـه تـراکم  ها و خیزش انقالب داشته است. این کشور معتقد است که  نگاهی ویژه
نکردن در این زمینـه تـالش کـرد بـه  های چند دهه بوده است. با وجود این، ضمن دخالت خواسته

آرای مردم و خواست مشروع آنان احترام گذارد؛ یعنی با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای منطقه 
های جدید عربی هـیچ تغییـری  هایی ایجاد شده، اما سیاست پادشاهی عمان در مورد نظام دگرگونی

وارد نشد و حتی تالش نکرد نقشی مثبت  نکرده است. برای نمونه، پادشاهی عمان در مسئله سوریه
  در این حوزه ایفا کند. 

های عربی در چند سال گذشته توجه کنیم،  ها و انقالب اگر به اهداف پادشاهی عمان در خیزش
هـای عربـی  های داخلـی و خیزش تالش کرده است خود را از این بحران باید بگوییم که این کشور

رغم اینکـه بسـیاری از کشـورهای شـورای  ا وارد نشـود؛ یعنـی بـههـ دور نگه دارد و به ایـن انقالب
طـرف،  ها هستند، مسقط تالش کرد به نوعی در نقش ناظر بی همکاری خلیج فارس نگران دگرگونی

منفعت خود را پیگیری کند و تنها در چارچوب اتحادیه عرب نقش مثبتی داشته باشد. ایـن رویکـرد 
ترین کشور عضو شورای همکاری خلیج فـارس از نظـر  ثباتموجب شد تا پادشاهی عمان اکنون با

 گونه بحران امنیتی و سیاسی در این کشور مشاهده نشود.  امنیت داخلی باشد و هیچ

   ٢٠١١های بعد از سال  ها با ایران در سال ـ حفظ دوستی و همکاری

مقاومـت نـاگریز و آغاز بحران سوریه، ایران برای حفظ وحدت محـور  ٢٠١١بدون تردید پس از سال 
وارد کانون بحران شد. در این اثنا، همراه کردن مواضع کشورهای منطقه با مواضع ایـران یـا در حالـت 

طرفی آنان در برابر بحـران سـوریه، در  حداقلی، حفظ مناسبات ایران با کشورهای منطقه در راستای بی
مان نقش مهم و مثبتی در حفـظ دستورکار کارگزاران سیاست خارجی کشور قرار گرفت. در این بین، ع

ای تاریخی دارد، امـا  ها ایفا کرد. هر چند این نوع مناسبات، ریشه مناسبات با ایران و گسترش همکاری
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، حفظ روابط حسنه بین تهران با مسقط نقشـی انکارناپـذیر در ٢٠١١واقعیت این است که پس از سال 
  تقویت محور مقاومت داشته است. 

وابط دوسـتانه بـین عمـان و ایـران و تـالش بـرای گسـترش آن همـواره در طور کلی، حفظ ر  به
دستورکار مقامات دو کشور قرار داشته است. اگرچه عمان جزو کشورهای شورای همکـاری خلـیج 

گـاهی سیاسـی دور از تأسـی از سیاسـت های مغرضـانه  فارس است، اما این کشـور بـا درایـت و آ
ای با ایران داشته است. گفتنی است که بیشـتر کشـورهای  نهعربستان، همواره مناسبات گرم و دوستا

عضو شورای خلیج فارس که متشکل از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هسـتند، تحـت تـأثیر 
  های مغرضانه عربستان و قدرت سیاست

ً
های بیگانه قرار دارند و در این بین، عمـان سیاسـت نسـبتا

عنوان کشوری قدرتمند  و بر گسترش مناسبات با ایران به کند  مستقلی را در روابط خارجی دنبال می
کید دارد.   و مستقل در منطقه تأ

  ای دیپلماسی نیچهبر اساس  برای محورمقاومتعمان های کشور  ظرفیت.٣

های کالسـیک سیاسـت خـارجی تـا  فهم سیاست خارجی کشوری ماننـد عمـان در قالـب نظریـه
خارجی عمان در قالب مفهوم دیپلماسی کشورهای  رو، رفتار سیاست حدودی مشکل است؛ از این 

ای، متمرکـز کـردن منـابع  شود. بر اساس دیپلماسـی نیچـه ای ارزیابی می کوچک یا دیپلماسی نیچه
توانـد باعـث حصـول نتـایج  هایی خاص نسبت به توزیع همان منابع در سطح بهتـر می روی حوزه

هـا  ای ایـن امکـان را بـه دولت سـی نیچـهارزشمند و کسب سود مادی و معنوی بیشتر شود. دیپلما
تواند برگرفته از موقعیـت  دهد که به دلیل برخورداری از جایگاه، شرایط یا موقعیتی مقبول که می می

ها یا ترکیبی از این موارد باشد، در جهت تحقق اهـداف  جغرافیایی کشور، تاریخ، فرهنگ و سیاست
رسد این نوع دیپلماسـی،  رو به نظر می  . از این)١٤١،هنریکسون( سیاست خارجی خود گام بردارند

الملـل یـاد  پذیر نظـام بین مطلوب بازیگرانی باشد که از آنها بـه عنـوان بـازیگران کوچـک و آسـیب
شود. کشورهای کوچک به دلیل جمعیت محدود، قلمرو سرزمینی محدود، حاکمیت شکننده و  می

ی حکومتی محدود و متمرکـز ممکـن اسـت اغلب وابسته، مجاورت با کشورهای بزرگ و بوروکراس
ها از  ها و کاسـتی نیافته بـه نظـر برسـند و از ایـن رو، بـرای جبـران ایـن ضـعف مانده و توسعه عقب

. دیپلماسی نیچه بـه کشـورهای کوچـک ایـن )٢٠١٢,Albrto( کنند ای استفاده می دیپلماسی نیچه
های خاص به تولید برندهای ملـی دسـت  افزاری در حوزه دهد تا با تمرکز بر منابع نرم فرصت را می

توان تصور و برداشت افکار جامعه جهانی در مورد یک کشور خاص تعریـف  یابند. برند ملی را می
طلب، غیرقابـل  . مفـاهیمی ماننـد دولـت معتبـر، مهـاجم، توسـعه)٢٠٠٦٬٧٥٤,Peterson( کرد

توانـد از یـک دولـت در  می اعتماد، یاغی، سرکش، محور شرارت و. . . همگی برندهایی هستند که
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ها نقش ببندد. همچنین در حال حاضر، فضاهای مختلفی وجود دارد که کشورها  اذهان سایر دولت
انـد از:  پردازنـد. ایـن فضـاها عبارت در آن به صورت مستقیم و آشـکار بـا یکـدیگر بـه رقابـت می

طرفــی و  گ، بیگذاری مسـتقیم خـارجی، توریسـم، ورزش، هنـر، فرهنـ سـرمایه ١صـادرات برنـد،
  . )١٤٨: ١٣٩٢(رنجکش، گری میانجی

کند بـا  گونه که هست، پذیرفته است و سعی می در این بین، عمان کشوری است که جهان را آن
گذاران عمـان  های عام به مفاهیم کالن منافع ملی، امنیت و . . . برسـد. سیاسـت ارائه اصول و گزاره

انـد و  های جهـانی را پذیرفته رسد سلطه قدرت به نظر می الملل در مواجهه با نظم حاکم بر نظام بین
کنند به اهداف امنیتی و سیاسی خود دست یابند. عمان به این  کاری سعی می مطابق  نوعی محافظه

هـای مختلـف، بایـد در عرصـه خـارجی،  پذیری در حوزه نتیجه رسیده است کـه بـه دلیـل آسـیب
رو، تنهـا کشـور  ای اتخاذ کند. از ایـن  زیگران منطقهرویکردها و سیاست متمایزی نسبت به سایر با

گونه خط قرمـز و تـابویی بـرای  حاشیه جنوبی خلیج فارس است که در سیاست خارجی خود هیچ
خود متصور نشده است. امروزه عمان به لطف هوشمندی و درایت مقامات خود، حرکت مؤثری از 

ای و  کند با گسترش روابـط شـبکه تالش می پذیری را طی کرده است. عمان پذیری به انعطاف آسیب
تقویت پیوندهای خود با بازیگران مختلف، امنیت و بقای خود را تضمین کند و خـود را یـک برنـد 

کند همچنان به  گر بین کشورهای منطقه معرفی کند. عمان در عین حال تالش می متعادل و میانجی
شود. از آنجـا کـه امـروزه عرصـه دیپلماسـی،  عنوان متحد مورد اطمینان غرب در منطقه نیز قلمداد

  کند: است،  عمان در این راستا، اهداف زیر را دنبال می ٢عرصه مدیریت تصاویر
  زده خاورمیانه؛  . حفظ و تضمین امنیت عمان در منطقه پرآشوب و جنگ١
 محور که قدرت . ارائه تصویر عمان به جهانیان به عنوان یک کشور مدرن و یک دولت تجارت٢

  رقابتی مناسبی در اقتصاد منطقه دارد. 
الملـل سـرانجام موجـب منحـرف کـردن توجهـات  . این تصویرسازی از عمان در نظـام بین٣

های سیاسی عمان همچون فقـدان دموکراسـی، ضـعف  المللی از نقاط ضعف و کاستی بین
  نهادهای مدنی و... خواهد شد. 

هایی نظیـر  یز خود با سایر همسـایگانش، سیاسـترو، عمان در راستای ایجاد برند متما  از این 
 مستقل در شورای همکاری خلیج فارس نسبت به سیاسـت بی

ً
های  طرفی در منازعات، موضع نسبتا

طرفی در منازعـه ایـدئولوژیک و امنیتـی ایـران و  تهاجمی و افراطی عربستان در این شورا، حفظ بی
 ش گرفته است. های منطقه را پی گری در بحران عربستان و میانجی

                                                                                                                                         
١. Brand Export 

  ـ دیگران است. گرانـ خود و دی ـ دیگران، دیگران ـ خود، خود . امروزه هنر دیپلماسی، مدیریت تصاویر مختلف  خود٢
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سابقه تاریخی عمان نشان داده است که مقامات این کشور نهایت تـالش خـود را بـرای شـکل 
شـده  المللی از طریـق دسـتگاه دیپلماسـی، عـرف و هنجارهـای پذیرفته ای و بین دادن محیط منطقه

ای و  هگری در حـل و فصـل اختالفـات منطقـ اند و با اتخاذ سیاست میـانجی المللی به کار بسته بین
طرفی در تحوالت منطقه و طراحی و عملیاتی کـردن نقشـه راه خـود در عرصـه سیاسـت  راهبرد بی

اند ثبات و امنیت حاصل از این شرایط را بـه  خارجی مبتنی بر تعامل، اقناع و همکاری، تالش کرده
یـاالت متحـده ای نظیـر ا های فرامنطقه منافع خود پیوند زده و با همراهی و ائتالف نانوشته با قدرت

ها توانستند بـا  آمریکا در خاورمیانه، در راستای تحقق اهداف و منافع ملی خود گام بر دارند. عمانی
های سـایر بـازیگران  اتخاذ عقالنیت سیاسی، بازتعریف مفاهیم در منطقه و عبرت گـرفتن از اشـتباه

تفاوت و فاصله زیـادی بـین رو  ای بردارند. از این  گامی مهم در مسیر حل و فصل اختالفات منطقه
های الگـوی  ای وجـود دارد. شـاخص الگوی عمانی و الگوی عربستانی حاکم بر تعـامالت منطقـه

طلبی، نقض قوانین و مقـررات  طلبی، توهمات برساخته ذهنی، توسعه عربستانی بیشتر شامل جنگ
های تکفیری است،  هالمللی، مداخله در امور داخلی سایر کشورها و حمایت از تروریسم و گرو بین

طرفـی در منازعـات،  ای، بی های الگوی عمان بر توسعه صلح و ثبـات منطقـه در حالی که شاخص
کید دارد. در نظر سیاستمداران عمانی، تنها موضوعی کـه  گسترش و تقویت روابط منطقه ای و. . . تأ

تـرین مسـئله،  همرو م بین کشورهای منطقه پایدار باقی خواهـد مانـد، همسـایگی اسـت و از ایـن 
  شناخت منافع و تعیین بهترین راهکار برای حفظ ثابت و امنیت در منطقه است. 

  ای و محور مقاومت گرایانه عمان در تحوالت منطقه نقش میانجی .٤

الملل همیشه در حال تغییر و تحول است و در دنیای متحـول کنـونی، کشـوری موفـق  سیاست بین
ین تحوالت به خوبی و با حداکثر توان استفاده کند تا ضمن کسـب ها در ا است که بتواند از فرصت

 کشورها را  منافع ملی، موقعیت و جایگاه خود را در نظام بین
ً
الملل ارتقا دهد. از طرف دیگر معموال

بندی  های بینـه و کشـورهای کوچـک تقسـیم ها، قـدرت ها، سـوپر قـدرت به چند دسـته ابرقـدرت
شورهایی هستند کـه از لحـاظ اقتصـادی، سیاسـی و سـرزمینی کنند. کشورهای کوچک جزء ک می

هـا از منـابع  پذیری زیادی دارند. در دنیای امروز شاهد هستیم که منابع قدرت دولت احتمال آسیب
افزاری شیفت پیدا کرده و عناصر جدیدی مانند رسانه، فرهنگ، توریسم و  افزاری به منابع نرم سخت

الملـل شـده اسـت.  جزئی از آن است، وارد عرصه سیاسـت بینگری  دیپلماسی عمومی که میانجی
این موضوع، مقوله جدیدی به نام قدرت نرم را در سیاست خارجی کشورها مطرح کـرده و موجـب 

گری، در سـطح منطقـه و نظـام بـین  شده است کشورهای کوچک با استفاده از قدرت نرم و میانجی
اتفاق افتاده است که کشورهای کوچک از نقطـه قـوت اللمل تأثیرگذار باشند. در طول تاریخ بسیار 
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  خود استفاده کردند و توانستند در مسائل جاری منطقه و روندهای سیاست جهانی مؤثر باشند. 
پذیر قلمـداد  الملل کشوری آسـیب توان آن را در عرصه بین عمان کشوری کوچک است که می 

روست؛ بنابراین بـرای مقابلـه بـا  ی بسیاری روبهها ت خود با چالشیکرد. این کشور برای تأمین امن
کنـد خـود را بـا متحـدان  گری در سیاست خارجی تالش می ها، با اتخاذ راهبرد میانجی این چالش

ای پیوند بزند تا امنیت و منافع خود را تأمین کند. این کشـور، ترتیبـات امنیتـی  ای و فرامنطقه منطقه
است؛ یعنی رویکرد انتقادی یا انقالبی به ساختار موجود ندارد و الملل را پذیرفته  حاکم بر نظام بین

کارانه در منطقه پیش ببـرد و البتـه در  های خود را با رویکردی محافظه کند منافع و سیاست سعی می
افزارانه قـدرت  کند. منابع نرم کارانه خود، بسیار ظریف و هوشمندانه عمل می پیشبرد اصول محافظه
ای که این کشـور بـدون ورود  های آن گسترش یابد؛ به گونه ت محدوده انتخابعمان باعث شده اس

 ای توانسته است امنیت و منافع خود را تأمین کند ای و فرامنطقه ـ امنیتی منطقه های نظامی به اتحادیه
  .)٦-٧: ١٣٩٥زاده، (عظیم

خـود از  عرصه دیپلماسی امروز، عرصه مدیریت تصویر و ادراکات است؛ یعنی تصـویری کـه 
هـا  خود دارد، تصویری که خود از دیگران دارد یـا تصـویری کـه دیگـران از دیگـران دارنـد. عمانی

های رفتـاری  اند در این تصویرسازی تا حدود زیادی موفق عمل کنند. اگر بخواهیم شاخص توانسته
نیت سیاسی، ها با اتخاذ عقال شویم که عمانی دو کشور عمان و عربستان را بررسی کنیم، متوجه می

هـای  های دیگر گام های گذشته خود و دولت ای و عبرت گرفتن از اشتباه بازتعریف از مفاهیم منطقه
  ای داشتند.  مهمی در حل و فصل اختالفات منطقه

توان گفت عمان بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشوری است کـه تـا حـدودی  می
ایــن کشــور بــرخالف عربســتان بیشــتر از  هــیچ خــط قرمــزی در سیاســت خــارجی خــود نــدارد.

ای و  کند با گسترش شبکه روابط خود و پیوند با کشورهای منطقـه ایدئولوژیک بودن خود، سعی می
اند در چند دهه اخیر یـک  ها توانسته ای بقا و امنیت خود را تقویت کند. در حقیقت عمانی فرامنطقه

الملل معرفی کنند و تا حدودی خـود  نطقه و نظام بینرو را برای خود در م  برند دولت متعادل و میانه
اند. تولید این برنـد سـه مزیـت اساسـی بـرای عمـان دارد: نخسـت اینکـه  را متحد غرب جلوه داده

 مـدرن  ای بی است امنیت خود را در منطقه توانسته 
ً
ثابت تأمین کند. دوم اینکه خود را کشوری نسبتا

الملل فعالیـت کنـد، بـه دنیـا نشـان  ر عرصه رقابتی اقتصاد بینتواند د محور که می یا دولتی تجارت
المللـی بـه  ای عمان باعث منحرف کردن توجهـات بین ای و فرامنطقه دهد. سوم اینکه ارتباط منطقه

  های این کشور مانند توجه به مسئله فقدان دموکراسی در عمان شده است.  برخی ضعف
ید برند متمایزی بـا همسـایگان خـود داشـته باشـند و در اند که با ها به این نتیجه رسیده عمانی 

طرفی در منازعات، اتخـاذ موضـع  اند: بی هایی مانند موارد زیر را انجام داده زمینه برندسازی، تالش
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طرفی در منازعه ایران  مستقل در تصمیم شورای همکاری خلیج فارس به ویژه در برابر عربستان، بی
  .)همان(های منطقه حرانگری در ب و عربستان و میانجی

  های اخیر می با اندکی تأمل و رجوع به مواضع عمان طی سال
ً
تـوان دریافـت کـه ایـن کشـور اصـوال

مشی سیاسی متفاوتی با سایر اعضای شورای همکاری پیش گرفته است. این  سیاست نشـانه بـارز و  خط
نه، هر روز درگیـر یـک بحـران است. در شرایطی که خاورمیا» گری میانجی«وجه ممیز آن در یک عبارت 

شود و پیش از حل بحران قبلی، معضلی جدیـد بـرای سـاکنان ایـن منطقـه از سـوی بـازیگران  جدید می
هایی تبدیل شده اسـت کـه هنـوز  آید، پایتخت عمان به مکانی امن برای طرف خارجی و داخلی پدید می

  های منطقه را باور دارند.  بخشی به بحران های سیاسی برای پایان حل وگو و راه تأثیر گفت
گیری عمان در حالی است کـه کشـورهایی ماننـد عربسـتان سـعودی، ترکیـه، قطـر،  این جهت

ای، تمـام تـوان و ظرفیـت خـود را بـرای اجرایـی کـردن  امارات و برخی دیگـر از بـازیگران منطقـه
ین زمینه، بدون شـک اند. در ا های اروپایی در منطقه به کار بسته های آمریکا و برخی دولت سیاست
های آمریکایی و صهیونیسـتی کـه از سـوی برخـی همسـایگان ایـران در خاورمیانـه اجـرا  سیاست

شناسد و به دخالـت در  ها به رسمیت نمی وگو و حل سیاسی بحران شود، هیچ فضایی برای گفت می
کشـورهایی بیت سیاسـت خـارجی  شود. این امر شاه سایر کشورها و انتقال سالح و نیرو متوسل می
  های اخیر بوده است.  مانند ترکیه، عربستان، قطر و امارات طی سال

در این بین، سلطنت عمان عالوه بر موقعیت جغرافیایی خاص این کشور در خلـیج فـارس، بـه 
های خود به کشوری متفاوت با سایر اعضای عربی خلیج فارس تبدیل شده و این  گیری دلیل موضع

» گر میـانجی«یـا » طرف مثبت بی«ا وادار کرده است به عمان لقب کشور مسئله برخی تحلیلگران ر
  طرفی دهند. این لقب از آن رو به سلطنت عمان داده شده که علـت بی

ً
هـای ایـن کشـور، نـه صـرفا

ها و جان سالم به در بردن به هر قیمتی، بلکه خودداری از ورود به صـحنه سیاسـت  دوری از بحران
بر هم زدن امنیت آنهاست. مواضع عمان در خـودداری از دامـن زدن بـه داخلی کشورهای منطقه و 

های اخیر، در برخی موارد به جلوگیری  وگو طی سال ای و فراهم کردن فضای گفت های منطقه بحران
هــای غیرضــروری بــرای منطقــه و ســاکنان آن منجــر شــده اســت. شــاید یکــی از  از ظهــور بحران

گری، نقش این کشور در مذاکرات بین ایران و آمریکا  ینه میانجیترین اقدامات عمان در زم ای رسانه
وگو و مذاکره با ایران، زمانی رخ داده بود که آن کشور  ها برای گفت بوده است. آغاز تالش آمریکایی

 ناامید شده و در چنین شرایطی با توسل به مسقط، پیام  از ادامه تحریم
ً
ها و تهدیدها علیه ایران کامال

ه تهران رسانده بود. درحالی که برخی از کشورهای منطقه که به هیچ وجه توان رویارویی و خود را ب
ایستادگی در برابر ملت ایران را نداشتند، بنا بر اسنادی که از طریق ویکی لیکس منتشر شده است و 

بـه  های جهانی درخواست حمله نظامی ای مانند عربستان، بارها از قدرت برخی از بازیگران منطقه
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  ایران را کرده بودند. 
های آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی  عمان همواره فاصله خود را با مجریان سیاست
کید عمان بر عدم دخالت طرف هـای  هـایی خـارج از منطقـه بـرای حـل بحران حفظ کرده است. تأ

سیاسی، امـری اسـت خاورمیانه و استقبال از تالش کشورهای منطقه برای ایفای نقش در معادالت 
های عرب خود و نزدیکی به جمهـوری اسـالمی ایـران شـده  که موجب دوری این کشور از همسایه

است. عمان نه تنها مخالف دخالت بیگانگان در حل مسائل منطقه است، خود نیز بـرخالف سـایر 
کند  نمیهای دیگر دخالتی  کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر، عربستان و امارات در بحران

شود که موضـعی مسـتقل داشـته باشـد و مـورد  و سیاست توأم با احتیاط دارد و همین امر سبب می
  های درگیر باشد.  اعتماد همه طرف

هایشـان  در جریان بحران بین کشورهای حوزه خلیج فارس با قطر، عمان بـرای نزدیـک کـردن دیدگاه
ها را کـه بـه دنبـال  شـورها از جملـه سـعودیطرفانه، خشـم برخـی ک تالش بسیاری کرد و این موضع بی

ای هستند، برانگیخت. فشارهای فراوانـی بـه عمـان از طـرف عربسـتان بـرای تغییـر  گسترش نفوذ منطقه
موضع آن وجود دارد؛ اما سیاست عمان، سیاستی مبتنی بر نرمش با مواضع پیچیده است و توانسـته همـه 

چندانی بر مواضع آن نداشـته اسـت. ایـن سیاسـت بـه عمـان  فشارها را هضم کند. البته این فشارها تأثیر
  .)٥- ٦: ١٣٩٤(مشهدی،  ای بخشیده است المللی و منطقه جایگاه و اعتباری بین

  گرانه عمان در بحران سوریه  ـ نقش میانجی

پادشاهی عمان از روزهای آغازین بحران سوریه، مخالف اقدامات مسلحانه برای برانـدازی دولـت 
آمیز بحران سوریه تمایل داشـت. در همـین راسـتا و بـرخالف  به حل و فصل مسالمتسوریه بود و 

سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، سفارت این کشور همچنان در دمشق بـاز بـود 
حلـی سیاسـی بـرای جنـگ داخلـی سـوریه در  داد. ضرورت یافتن راه و به فعالیت خویش ادامه می
کید قـرار مذاکرات بین مقامات دو کشو ر نیز از طرف یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان، مورد تأ

گری عمان در بحران سوریه با سفر ولیـد معلـم، وزیـر خارجـه  گرفت. با این حال، موضوع میانجی
های عربـی مـدعی شـدند نشسـت  ، روزنامه٢٠١٥سوریه، به مسقط کلید خورد. در اوایل آگوست 

، ایـران و عربسـتان سـعودی در مسـقط برگـزار شـده اسـت و ای بین وزرای خارجه سوریه جانبه سه
مقامات ایرانی در سـفر ولیـد معلـم بـه تهـران، وی را بـه یـافتن مفـری بـرای خـروج از بحـران بـا 

هـای شورشـی را  رسد عمان که سابقه مبارزه با گروه اند. به نظر می گیری از عمان ترغیب کرده کمک
هـای  فهم مشترکی با دولـت سـوریه در لـزوم مبـارزه بـا گروهدر کارنامه خود دارد (جنبش ظفار) به 

تروریستی و حفاظت از استقالل و تمامیت ارضی ایـن کشـور رسـید و توانسـت اعتمـاد مـد نظـر 
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ها برای حل و فصل این بحران را جلب کند. از طرف دیگر، اقـدامات تروریسـتی داعـش در  سوری
های عربی مورد تهدید قرار داده و ایـن کشـور را بـه سوریه و عراق، امنیت عمان را مانند سایر کشور

  .هایی از هر دو طرف بحران سوریه ترغیب کرده است میزبانی هیئت
) و ١٣٩٤آبـان  ٤(مصـادف  ٢٠١٥اکتبـر  ٢٦عمان به سـوریه در وقت سفر وزیر امور خارجه 

ای و  ای منطقهه های میانجیگرانه عمان در بحران مالقات وی با بشار اسد، صفحه جدیدی از تالش
المللی گشوده است. اهمیت این سفر به جهات گوناگون از قبیـل سـفر یکـی از وزرای خارجـه  بین

شورای همکاری خلیج فارس به سوریه، مداخله نظامی روسیه در سوریه و آماده شـدن ایـن کشـور 
حـدان . به رغم اینکـه عمـان یکـی از متشتجمهوری اهمیت دا برای انتخابات پارلمانی و ریاست

رود، رویکـرد متفـاوتی از سـایر اعضـای  ایاالت متحده در ساحل جنوبی خلیج فارس به شمار می
ای از جمله بحران سوریه اتخاذ کـرد و از  شورای همکاری خلیج فارس نسبت به مسائل مهم منطقه

  مند است.  روابط نزدیک با حامی اصلی بشار اسد ـ جمهوری اسالمی ایران ـ بهره
های ضـد سـوری  ضربه دردناکی به سیاستدر آن زمان ، سفر بن علوی به سوریه از سوی دیگر

شورای همکاری خلیج فارس به سبب سلطه کامل رژیم عربستان بر این نهاد است که از زمان آغاز 
ها، روابط اعضای این شورا جز عمان با دولت سوریه قطع شـد.  بحران سوریه، با فشارهای سعودی

اخباری از تحرک برخی اعضای شـورای همکـاری بـرای ازسـرگیری روابـط بـا  در همان زمان البته
کیـد بـن علـوی بـر  دمشق در سایه خشم و عصبانیت ریاض در محافل منطقه ای نیز مطرح شـد. تأ

بندی عمان به وحدت سوریه و ثبات آن و انجام هر گونه تالش برای حل نهایی بحران سوریه از  پای
تجربه این  بر خشم و عصبانیت مقامات سعودی به ویژه وزیر خارجه بیآمیز،  راه سیاسی و مسالمت

  .)٤-٥: ١٣٩٥(انصاری جابری،رژیم افزود

  گرانه عمان در بحران یمن  ـ نقش میانجی

پس از فرار عبدربه منصور هادی از صنعا به عدن، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به 
به عدن منتقل کردند؛ اما عمـان ایـن کـار را نکـرد و بـا شان را  درخواست و فشار عربستان، سفارت

اتخاذ سیاستی مستقل از ریاض، سفارت خود را در صنعا باقی گذاشت. عمـان تنهـا کشـور عضـو 
کننده بـه یمـن بـه رهبـری  شورای همکاری خلیج فارس است که در ائتالف کشورهای عربی حمله

  یوستن به این ائتالف، پاسخ منفی داد. ها شرکت نکرد و به درخواست عربستان برای پ سعودی
هـا یعنـی انصـارالله و  بعد از آغاز جنگ سعودی و محاصره یمن، عمان تنها منفـذ بـرای یمنی 

گرانه عمان، برای حل بحران غیرانسانی که عربستان سعودی در یمن  . نقش میانجیحزب کنگره بود
هـا بـا رد هرگونـه تـالش بـرای مداخلـه در این زمینه، عمـان بار ایجاد کرد، واضح و مشهود است.
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ـ یمنی اعـالم کـرد کـه عربسـتان  وگوهای یمنی خارجی در یمن، آمادگی خود را برای برگزاری گفت
  سعودی به شدت از آن گریزان بود. 

ولی در نهایت، دیدارهای مختلفی در عمان انجام شد و مذاکراتی بین طرفین درگیری صـورت  
چندین کشور و در صدر آنها، عمان برای توقف جنگ عربستان علیـه های دیپلماتیک  گرفت. تالش

وگوهـای  ها و گفت های درگیر در این کشور انجامیـد و مشـاوره یمن به نوعی به هماهنگی بین گروه
راه را  در ایـن خصـوص های درگیر یمنی صورت گرفت. در واقع، مذاکرات عمان مفیدی بین طرف

هـای  های درگیر یمنی باز کرد. همچنین بـا تالش کویت بین طرفمذاکرات اروپا و  فعال شدن برای
ها و نیروهای یمن انصارالله صورت گرفـت کـه  ، مذاکرات مستقیمی بین سعودیدر آن زمان عمان

 .)١١-١٢(مشهدی، پیشین،  موجب توافقاتی بین دو طرف شد

  گرانه عمان در روابط ایران و عربستان ـ نقش میانجی

 رقابت بستان جز در برههروابط ایران و عر 
ً
آمیز و توأم با مخاصـمه و بحـران بـوده  ای از زمان عموما

های متفـاوتی بـرای دشـمنی بـا ایـران  است. از ابتدای وقوع انقالب اسالمی ایران، عربستان انگیزه
اسالمی یافت. از منظر سیاسی، هر دو رژیم پهلوی و سعودی در درون نظام دو قطبی شرق و غرب 

ب وابستگان به غرب بودند و از منظـر ایـدئولوژیک نیـز دو رژیـم، تنـازع ایـدئولوژیکی در چارچو
هـای  مشخصی نداشتند. از نگاه آمریکا، رژیم پهلوی به دالیل مختلف تاریخی و سیاسـی و ویژگی

تـری در مقایسـه بـا  استراتژیک ایران در داشـتن قـدرت فائقـه منطقـه، از ارزش و اهمیـت راهبردی
ای را بـرهم  ردار بود؛ اما انقالب اسالمی به طور کلی، این نظام مدون و ثابت منطقـهعربستان برخو

های بلند که درصدد مبارزه  توانستند یک نظام مستقل را با آرمان زد. آمریکا و وابستگان آن هرگز نمی
از دایـره  امان با ارتجاع و امپریالیسم بوده است، تحمل کنند. از این رو، عربستان با خروج ایـران بی

های آمریکایی در منطقه و مقابله علیه  گری و طرح سلطه آمریکا، جایگزین مناسبی برای ادامه سلطه
ایران شد. حمایت کامل عربستان از تجاوز وحشیانه رژیم صدام و کشتار مظلومانه حجـاج ایرانـی 

  های واضحی از این دشمنی بود.  نمونه ١٣٦٥در سال
گسترش قدرت ژئوپلیتیکی آن در حوزه کشورهای خاورمیانه بـه ویـژه  به تدریج، با نفوذ ایران و

گیری قدرت شیعه در عـراق بـه دنبـال اشـغال ایـن  در کشورهای عربی مانند سوریه و لبنان و شکل
ها را بـه وحشـت  کشور توسط آمریکا و خروج مفتضحانه از آن، قدرت نرم و سخت ایران سـعودی

اهی ملک عبدالله، تخاصم سعودی رو به گسترش نهاد و با مرگ های پایانی پادش انداخت و در سال
بـه دنبـال حملـه  ١٣٩٤وی و حاکمیت ملک سلمان به اوج خـود رسـید؛ بـه نحـوی کـه در سـال 

نفر از حجاج ایرانـی روابـط دو  ٤٠٠بیش از عربستان به یمن و متعاقب آن فاجعه منا و کشته شدن 
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   کشور در آستانه رویارویی جدی قرار گرفت.
در این بین، کشور پادشاهی عمان که به طور اصولی هرگونه منازعه در منطقه را آتشـی بـه جـان 

گری برای بهبود روابط شد کـه براثـر  داند، وارد نوعی دیپلماسی خاص خود و میانجی کل منطقه می
تدبیری مسئوالن سعودی به نتایج مد نظر عمـان نرسـید. بخشـی از ایـن دیپلماسـی در  نخوت و بی

عمان، بن علوی، با روزنامه الحیات لندن ظاهر شـد. ایشـان در پاسـخ وقت مصاحبه وزیر خارجه 
گری بین ایران و عربستان با اذعان به اقدامات عمان در این زمینـه  سؤال خبرنگار در موضوع میانجی

 ها از سوی دو کشور مـذکور بـرای حـل اختالفـات و ایفـای گوید: در صورت فراهم بودن زمینه می
گری نیـازی داشـته باشـد.  رسد این مسئله به میـانجی نقش میانجی آمادگی داریم. البته به نظر نمی
گری  گری این است که شما در فضای مناسبی، میانجی اساس اندیشه وساطت به معنی فکر میانجی

ر گری باید یک سیستم قابـل قبـول حـاکم باشـد و  ایـن فکـ را برعهده داشته باشید. در این میانجی
گری این نیست که حـرف کسـی را  زمانی موفق است که همه این نقش شما را پذیرا باشند. میانجی

ای آرام و امـن داشـته  اما به طور حتم، هدف ما این است که منطقـه  به کسی دیگر تنها منتقل کنید؛
ولت به وجود ها را بین دو د توان نزدیکی دیدگاه باشیم. بن علوی در پاسخ به این سؤال که چگونه می

آورد، گفت: این اصل پرسش است که آیا آمادگی در ایـن رابطـه از سـوی دو دولـت حاصـل شـده 
است؟ از این رو معتقدم که اختالف به دلیل انباشت اختالفات حاصل شده اسـت. برخـی از ایـن 

 ۱۰طور نیست که من  اختالفات شخصی هستند و به مسائل اساسی و منافع ربطی ندارند. یعنی این
  شوند.  درصد. مسائل به این صورت دنبال نمی ۲۰درصد ببرم و تو 

تواند در نهایـت  ای می مذاکرات بین این دو قدرت منطقه ١٣٩٤ آبان سفر در علوی بن دیگر بار
به ایجاد تفاهم در زمینه مسائل مختلف ختم شود. وی خاطرنشان کرد: بدون تردید، اخـتالف نظـر 

بین هسـتیم کـه در صـورت وجـود اراده، ایـن  من به این مسئله خـوش بین دو طرف وجود دارد؛ اما
  توان حل کرد.  اختالف نظرها را می

ایران و عربستان سعودی پس از آغاز بحران در سوریه، روز به روز بیشتر از هم فاصله گرفتنـد و 
 متناقض را در مورد بحـران سـوریه اتخـاذ کردنـد. ایـن روی

ً
کـرد در ریاض و تهران دو موضع کامال

ای در سوریه کمک کنند کـه در تضـاد بـا منـافع دیگـری بـود.  نهایت، موجب شد هر یک به جبهه
 مذهبیموجب دامن زدن به شکاف  تروریستیهای  اقدامات عربستان سعودی در مسلح کردن گروه

، ، بلکـه در عـراق، یمـنبـودههای ایران و عربستان تنها به سوریه محـدود ن البته تنش شد.در منطقه 
  .است جریان یافته بحرین، لبنان وکل منطقه

با وجود ابراز تمایل تهران برای برقراری روابط بهتر با ریاض، ایران با روی کار آمدن روحانی در 
ندادند. در چنـین شـرایطی، اهمیـت نقـش یـک  به این درخواست مقامات عربستان پاسخ روشنی
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تـوان گفـت اگـر دیپلماسـی، براینـد  مـوع میدر مجبـود. میانجی بیش از هر زمان دیگری نمایـان 
مردان کشورهای مختلف برای به حداکثر رساندن منافع ملی  های دولت ها و تالش مجموعه فعالیت

تـوان گفـت کشـور  المللی و تأمین امنیت در خـارج از مرزهـا باشـد، می و ارتقا و حفظ پرستیژ بین
گری  مناسـبی از دیپلماسـی میـانجیکوچک عمان در عرصه سیاست خارجی توانسته است الگوی 

ارائه دهد. در این بین، مسقط در تبیین سیاست خارجی خود در چند دهه اخیر با توجه به تحـوالت 
و منازعات مختلف در منطقه خاورمیانه از اصول ثابتی پیروی کرده است. عمان به رغـم عضـویت 

ود (ایران) توجه بیشتری داشته در شورای همکاری خلیج فارس، همواره نسبت به همسایه شمالی خ
  های جهانی تعادل را حفظ کرده است.  و در برقراری ارتباط با قدرت

  قش عمان به عنوان سپر دفاعی ایراننـ 

  تـوان در قالـب نقـش ایـن کشـور بـه های مثبت عمان را در محور مقاومت می ترین نقش یکی از مهم
نظامی و امنیتی علیه تهران ارزیابی کرد. با توجـه بـه  دهنده تهدیدهای عنوان سپر دفاعی ایران یا کاهش

های بعد از انقالب تنها کشور عربی بـود کـه  پیشینه تاریخی روابط حسنه بین دو کشور، عمان در سال
  در جنگ ایران و عراق چه در قالب دیپلماتیک و چه در قالب عمل، از صدام حسین حمایت نکرد. 

عمان موضع ایران را بیش از سـایر کشـورها ماننـد عربسـتان و  توان ابراز داشت طور کلی می به 
های دیگر از  مقامات عمانی همواره در مذاکرات خود با سایر کشورها و طرف. کند امارات درک می

های سیاسی سایر کشـورها  وگو با شخصیت ها، سابقه تمدنی و فرهنگ ایران دفاع  و در گفت دیدگاه
آنان تالش کردند این دید را به سایر مقامـات . ندا ههنگ و تمدن ایران کرددیده احترام به فر همواره با

رسـد  وگو هسـتند، منتقـل کننـد و بـه نظـر می های سیاسی که با آنان در ارتباط و گفـت و شخصیت
های ایران از  ای شاهد طرح دیدگاه های منطقه اند. ما بارها در اجالس تاکنون خوب ایفای نقش کرده

های ایـران اسـت و ایـن  ها از سیاست ایم. این امر حاکی از شناخت عمانی مان بودهزبان مقامات ع
  های بین مقامات دو کشور حاصل شده است.  وگوها و رایزنی شناخت از استمرار گفت

توان ابراز داشت عمان با توجه بـه سـطح بـاالی مناسـبات فرهنگـی، سیاسـی و  در مجموع می
چوب دیپلماسی موازنه مثبت آن را پیگیری نکرده، نقشـی عمیـق را اقتصادی خود با ایران که در چار

عـدی دیگـر، نقـش مسـقط در  در حفظ منزلت ایران به 
ُ
عنوان رهبر محور مقاومت داشته است. از ب

شکل غیرمستقیم در تقویت محـور مقاومـت تـأثیر  کاهش تهدیدهای امنیتی و نظامی علیه ایران به 
  عمیقی داشته است. 
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  ن در مسئله یمن با توجه به مرز مشترک این دو کشورنقش عماـ 

یعنی دو هفته پس  ١٣٩٤فروردین  ۲۱گیری، وزیر خارجه عمان در  ترین اظهار نظر و موضع در مهم
کید و بیان کرد: نمی از آغاز جنگ خواهیم تاریخ، نام کشور  بر مخالفت کشورش با تجاوز به یمن تأ

 وقـت بت کند. در همین راستا یوسف بن علـوی، وزیـر خارجـهما را به عنوان یک متجاوز به یمن ث
خـواهیم در تـاریخ ثبـت  کند: ما نمی عمان، در مصاحبه با رادیو الوصال درباره مسئله یمن بیان می

زیرا احساسات جوشانی میان مردم عمان نسبت به یمـن و تـاریخ   شود که عمان به یمن تجاوز کرد،
باوریم که یمن به ما تجاوز نکـرده و هـیچ موضـعی از ایـن کشـور  این کشور وجود دارد و ما بر این

صادر نشده است که به ما ضرر برساند. بنابراین هیچ توجیهی برای مداخله ما در این کشـور وجـود 
تازگی نزد مـا آمدنـد و گفتنـد کـه   های عربی به برخی طرف گفتندارد. همچنین یوسف بن علوی 

است و این موضع حتـی از تمـام جهـان مطـرح شـده اسـت.  موضع ما نسبت به بحران یمن خوب
های ما نیز با کشورهای حوزه خلیج فارس نشان داد کـه همگـان بـرای پایـان بحـران یمـن از  تماس

کنند و این تالش ما نیـز هسـت. وی همچنـین گفـت: شکسـت  های دیپلماتیک تالش می طریق راه
سازیم. اتحادیه  کنیم و نمی یکدیگر را خراب می گردد، زیرا ما ها برمی اتحادیه عرب به ماهیت عرب

تـرین چالشـی کـه داشـت  تأسیس شد و از زمـان تشـکیل، مهم ٥٠عرب بر اساس اصولی در دهه 
مســئله فلســطین بــود. رهبــران عــرب خواهــان رشــد کشــورهای عربــی هســتند؛ امــا مشــکل در 

  . ) ٩٤٠١٢١٠٦٦٦٩/http://www.isna.ir/news(هاست دولت
ـ اسالمی به   کشور عربی ٣٤با حضور  ١٣٩٤آذر  ٢٤ف مبارزه با تروریسم که در عمان در ائتال

رهبــری عربســتان تشــکیل شــد و نقشــی عمــده را در بــروز جنایــات در یمــن داشــت، مشــارکت 
. برگزاری مذاکرات بررسی توقف جنگ در یمـن ) ١٧٦٩٨٥٢/http://fa.alalam.ir/news(نکرد

گرانه و مثبت دیگر مسقط بوده است. در این  های میانجی قش) از ن١٣٩٤(مرداد  ٢٠١٥در آگوست 
گری وزارت  ها، نمایندگانی از انصارالله یمن و حزب کنگـره ملـی مـذاکراتی را بـا میـانجی نشست

طور کلی، مقامات سیاسی عمان در عرصه بحران یمن، نقشی ایجابی   خارجه عمان انجام دادند. به
بدون تردید، دعـوت از انصـارالله یمـن  اند. مقاومت ایفا کرده و مثبت در راستای حفظ منافع محور

دهنده ظرفیت درخـور توجـه عمـان در  برای مذاکرات صلح و تالش برای ثبات در این کشور، نشان
  رسانی به محور مقاومت است.  خدمت

  گیری نتیجه

گری  نجیعمان در عرصه سیاست داخلی و خارجی توانسته است الگوی مناسبی از دیپلماسـی میـا
برای تأمین امنیت و به حداکثر رسـاندن منـافع ملـی و کسـب پرسـتیژ ارائـه کنـد و بـا وسـاطت در 

http://www.isna.ir/news/
http://fa.alalam.ir/news/
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آفرینی در حل معضالت منطقه، تعریـف جدیـدی از  المللی و اجرای نقش ای و بین منازعات منطقه
کشوری اسالمی با مذهب اباضـی اسـت و پیـروان ایـن مـذهب،   عمان،موقعیت خود نشان دهد. 

هـای عمـده مـذهبی در  دهند. اهل سنت و شیعیان از دیگر گروه ریت جامعه عمان را تشکیل میاکث
حل اساسی برای حوزه کشورهای خلیج فـارس، دوری از  عمان اعتقاد دارد که راه این کشور هستند.

که وجود بحران در معتقد است وگوست. عمان  ها از طریق گفت درگیری و حل مشکالت بین طرف
کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به سرعت به کشورهای دیگـر از جملـه عمـان  هر یک از
های اصولی، عمان از معدود کشورهای خاورمیانه اسـت کـه  به دلیل همین سیاستیابد.  تسری می
ای  های مهـم منطقـه های اخیر واسطه مکانی یا دیپلماتیک حل و فصل نهایی برخی بحران طی دهه

رغم بـودن در مجموعـه  بـا سیاسـت خـارجی خـود بـه عمـان دیگـر، سـلطان بوده است. از سوی
عربسـتان  فاصله خـود را بـارا به عهده دارد،   کشورهای شورای همکاری که عربستان سردمداری آن

    حفظ کرده است. سعودی
 هـای پادشاهی عمان در شورای همکـاری خلـیج فـارس، اتحادیـه عـرب و سـازمان همکاری

نقشی مثبت بوده است. از زمانی که شورای همکاری خلیج فـارس تشـکیل  اننسبت به ایر اسالمی
ـ ایرانـی ورود  های عربی بندی ـ عربی و دسته ها و مناقشات عربی شد، عمان به شرط اینکه به بحران

سیاست خارجی مسقط، توازن بوده اسـت.  گذاری هدفها،  نکند، به عضویت آن درآمد. برای دهه
نظامی بین آمریکا و ایران خطر ژئوپلیتیکی و اقتصادی بزرگی بـرای منطقـه و  از نظر عمان، درگیری

جهان دارد به همین دلیل، پادشاهی عمان برخالف عربستان و برخی کشـورهای شـورای همکـاری 
  .مورد حمله نظامی قرار گیرد از سوی آمریکا مایل نیست جمهوری اسالمی ایران

های داخلی خود  تیز تهدیدمحور داخل و خارج را از حوزه های تند و این کشور برای اینکه نگاه 
عد میانجی کم

ُ
ای خـارج  گرانه خود پرداخت تا از سیاست انزواگرایـی منطقـه رنگ کند، به تقویت ب

شود. از طرف دیگر، احساس ضرورت همگرایی با ایران به عنوان قدرت و همسـایه بـزرگ بـه ایـن 
ای ایفا کند. مطرح شدن حاکمیـت  رابطه با مسائل منطقه ای در گرانه کشور کمک کرد نقش میانجی

و جایگاه دولت عمان و خروج از انزوا مزیت خوبی برای این کشور بود. جلب توجه و نظر دنیـا بـه 
ای از نتایج این سیاسـت بـود. انحـراف  این کشور ضعیف به شکل خاص و خروج از انزوای منطقه

الملـل نسـبت  ها در حوزه بین وق بشری و برخی سازمانالمللی، حق فشارهای سیاسی نهادهای بین
های تهدیدمحور نظامی عمان  زمینه را برای رفع نگرانی این کشورهایی که درون حاکمیت  به کاستی

  از جانب کشورهای همسایه فراهم کرد. 
گری در حوزه اختالفات ایران با عربسـتان  یکی از مسائلی که برای نزدیکی عمان جهت میانجی

ای مهم است و موجب اقبال بیشتر عمان به ایران شده، این اسـت کـه  های منطقه در حوزه پرونده یا
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عربستان همواره ادعای برتری و رهبری منطقه را نسبت به عمان داشته و این امر کمـک کـرده اسـت 
در  ها به سمت ایران گرایش بیشتری داشته باشند. ایـران نیـز وفـاداری خـود را در گذشـته که عمانی

ترین موضوع، ضلع دیگر تنگه  عالوه مهم  ها ثابت کرده است. به بحث شورش ظفار و . . . به عمانی
هرمز است که ایران با عمان اشتراکاتی در این زمینه در حوزه راهبردی دارد. این مباحث کمک کـرد 

ند دهـد. اگـر بـه گری عمان، اقبال بیشـتری نشـا ایران در مقایسه با عربستان برای نزدیکی و میانجی
گذشته تاریخی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و بافت انسانی، فرهنگـی و مـذهبی عمـان رجـوع کنـیم و 

ها با عمان را در نظر بگیریم، خواهیم دید که ایران، کشوری مطمئن برای عمان اسـت و  رفتار ایرانی
  رود.  این مسئله، دلیل گرایش عمان به ایران به شمار می
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  و مآخذ منابع

 تهـران،  )، بررسی ظرفیت و نقـش عمـان در تحـوالت یمـن، عـراق و سـوریه،٣/٣/١٣٩٥جابری، رحیم ( انصاری
 سازان نور.  مؤسسه مطالعات اندیشه

 ) ای در صـفحه عمـومی جهـان: جایگـاه جهـانی کانـادا و نـروژ، در  )، دیپلماسـی نیچـه١٣٨٨آ. ک، هنریکسون
الملل، به اهتمام ملیسن، ژ. و همکاران، ترجمه رضا کلهر  ابط بیندیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در رو

  و محسن روحانی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). 
  .پایگاه اینترنتی شیعه نیوز  
 ) ١٠٦و  ١٠٥)، تطور تاریخی شیعه در عمان، اطلس شیعه، مجله زمانه، ش ١٣٩٠رضایی، عابدین .  

 ای قطـر،  )، برندسازی در دیپلماسی نیچه١٣٩٢حمد محقر ( بهار رنجکش، محمدجواد و حسین اصغری ثانی و ا
  . ١٩فصلنامه مطالعات سیاسی، ش 

  موسسـه مطالعـات )، موقعیت شیعیان درساختار حکومت عمـان، مقالـه پشـتیبان، ١٣٩٥زارعی، علیرضا (خرداد
  . ٥شماره  سازان نور، اندیشه

 )کید بر شیعیان)، تهران، انتشـارات )، ژئوپلیتیک منط١٣٨٧سازمان جغرافیای نیروهای مسلح قه خلیج فارس( با تأ
  سازمان جغرافیای نیروهای مسلح. 

 ) شمسی)، آشنایی با مذهب اباضی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.  ١٣٧٧عرب، محمد 

 ــر ( عظــیم ــی سیاســت٢٦/٢/١٣٩٥زاده، جعف ــان های میانجی )، بررس ــه عم ــات گرایان ــه مطالع ــران، موسس ، ته
  . ٢نور، شماره  سازان اندیشه

  کید بر جمهوری اسالمی ایـران، فصـلنامه ١٣٧٩فاخری، مهدی ( تابستان )، جهانی شدن و سیاست خارجی، با تأ
  . ٢سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 

 جغرافیای سیاسی شیعیان: منطقه خلیج فارس، قم، مؤسسه شیعه شناسی. ١٣٨٤زاده، زینب ( متقی ،( 

 سـازان  موسسـه مطالعـات اندیشهمقاله پشتیبان،  ،های امنیتی ملکرد عمان در بحرانع)، ١٣٩٤( مشهدی، مرتضی
 . ٣شماره  نور،

 ) تهـران، موسسـه مطالعـات  ها، )، اباضـیه وشـیعه اشـتراکات، اختالفـات و دیـدگاه٢٩/١/٩٥ملک مکان، حمید
 . ١صورتجلسه شماره سازان نور،  اندیشه

  ٢٦حکومت از نگاه ِاباضیه، فصلنامه هفت آسمان، شماره  )، امامت و١٣٨٤ملک مکان، حمید (تابستان .  
 موسسـه مطالعـات )، اختالفـات مـذهبی عمـان وعربسـتان، مقالـه پشـتیبان، ١٣٩٤جو، محمـود (بهـار  مهدوی

  . ٤، شماره  سازان نور اندیشه

  جایگاه شیعیان در جامعه عمان، روزنامه کیهان،. ١٧٨٦٧میرصفی، سید قاسم (شماره ،(  
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  ،المللی، چاپ اول.  )، عمان(کتاب سبز)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین١٣٩١عباس (یگانه  

 http://iranbazgoo. persianblog. ir/ 
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