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  ـ عمان: اندازه مناسبات رانیا
  

   غالمحسین یوسفی
  

  
  

  30/08/1396تاریخ پذیرش نهایی:     15/7/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 بـا  است کرده سعی همواره،  شرایط کنونی جهان و منطقه عمان کشوري است که با درك

 بـا  و بخشد ان ارتقاوجه منطقه در را خود استراتژیک منزلت خود نرم قدرت منابع به اتکا
الملل کسـب   اي، در نظام بین منطقه مختلف هاي پرونده در خود گري میانجی موارد افزایش

 اگرچه. است بوده حامی و خوب اي همسایه ایران اسالمی جمهوري براي وجهه کند. عمان
 میاسال انقالب از پیش در ایران حمایت به مربوط ایران بهها  عمانی عالقه که شود میگفته 

هـا   عمانی عالقه که دهد می نشان تاریخی شواهد اما. شود می ظفار يها چریک سرکوبی در
 عوامـل  و دالیل از یکی ظفار ماجراي و است تاریخی واقعه یک از فراتر ایرانی و ایران به

 ایـن  بایـد  کـه  است قوتی نقاط داراي عمان و ایران روابط .است ایران بهها  عمانی عالقه
 دور با و نمود تالش آنها استمرار و تأکید جهت در سپس و شناخت نخست را قوت نقاط

 تعریـف،  راهبرد آنها نمودن ژرف و گسترش راستاي در راهبردي، نگرش بویژه و اندیشی
ـ تحلیلی ضـمن بررسـی روابـط     نمود. این مقاله با روش توصیفی اجرا و تصویب تدوین،

  سبات میان این دو کشور است.ار منانداز د ایران و عمان در صدد ارائه یک چشم
  

  واژگان کلیدي
  ایران، عمان، مناسبات، میانجیگري، روابط راهبردي

                                                                                                                                        
 الملل الملل دانشگاه اصفهان، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل بین دکتري روابط بین 

  35ـ  74؛ صفحات 1396پاییز ، 71، پیاپی 3، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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 مقدمه

عمان کشوري است که از شـمال غـرب بـا امـارات متحـده عربـی، از غـرب بـا         
عربستان سعودي و از جنوب غرب با یمن همسایه است. عمان که اینـک کشـور   

شود، پیش از این، به تمامی نواحی شرق  می میدهنشین عمان نا پادشاهی یا سلطان
شد. ولی بعدها این ناحیه، به عمان متصالح، یعنـی   می شبه جزیره عربستان اطالق

امارات متحده عربی و سرزمین اصلی مسقط و عمـان تقسـیم گردیـد. بخشـی از     
ي فجیـره و  هـا  خاك عمان، شبه جزیره مسندم یا رأس المسندم است که امـارات 

کنند. این کشـور داراي چنـد    می ن را از بخش وسیع مرکز و جنوب جداشارجه آ
جزیره کوچک و بزرگ در دهانه تنگه هرمـز و دریـاي عـرب اسـت کـه جزیـره       

رود. جزیـره ي مصـیره از دیربـاز     مـی  به شـمار  ها ترین، آن مصیره یکی از بزرگ
رار پایگاه نظامی انگلیس بود و سـپس از سـوي آن کشـور در اختیـار آمریکـا قـ      

گرفت. این جزیره هم اینک مرکز استقرار نیروي واکنش سریع آمریکا در منطقه و 
  .است B.B.C محل ایستگاه تقویتی

هاي جنوبی تنگه هرمـز از   اهمیت راهبردي عمان از سه بعد قرارگرفتن در کرانه
جزیره مسندم، موقعیت ویژه ایـن کشـور در غـرب اقیـانوس هنـد و در       طریق شبه

باشـد.   جزایر راهبردي مانند جزیره مصیره و جزایر کوریـا موریـا مـی    اختیار داشتن
المللی بوده و یکـی   شبه جزیره مسندم مشرف بر تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی بین

گردد. حاکمیت عمان بـر بخـش جنـوبی تنگـه      از نقاط حساس جهان محسوب می
طـوري کـه    بـه اي قـرار داده   هرمز این کشور را از نظر راهبردي در وضـعیت ویـژه  

اهمیت آن را براي تمامی کشورهاي منطقه حتی براي کشورهاي خارج از منطقه که 
  )1396کند. (ضیغمی،  به نفت و بازارهاي منطقه وابسته هستند، مضاعف می

کننـد کـه شـامل     چهارم جمعیت عمان در ناحیه بزرگ پایتخت زندگی می یک
کـان تجـاري و بازرگـانی    مسقط پایتخت این کشور، مطرا بندر اصلی و راحـی م 

شود. عمان در چند دهه اخیـر در مقایسـه بـا کشـورهاي حومـه خلـیج        عمان می
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تري داشته است. توسعه اقتصادي این کشور تقریباً تـا زمـان    فارس، توسعه سریع
طور کامل مورد غفلت قـرار گرفتـه و از     به 1970جلوس سلطان قابوس در سال 

  ). 282 -280: 1394کرده است (گازیروسکی، طور تدریجی پیشرفت  آن زمان، به 
والیت در چهـار اسـتان    61براساس تقسیمات کشوري و اداري، عمان داراي 

مسقط، ظفار، مسندم و البریمی و پنج منطقه باطــنه، ظاهــره، شـرقیه، داخلیـه و     
ها برعهده والیان قرار دارد که از سوي  الوسطی است. اداره هر کدام از این والیت

گـو هسـتند.    شوند و در برابـر وزیـر کشـور مسـئول و پاسـخ      انتخاب می سلطان
هاي چهارگانه قرار دارند خـارج از سیسـتم وزارت    استانداران که در رأس استان

  کنند. کشور و زیر نظر مستقیم سلطان انجام وظیفه می
  

 شیوه کشورداري خاندان قابوس (طبع مالیم)

قامات این کشور نهایت تالش خـود را  سابقه تاریخی عمان نشان داده است که م
المللی از طریق دستگاه دیپلماسی، عرف و  اي و بین براي شکل دادن محیط منطقه

گـري   اند و با اتخاذ سیاست میانجی المللی به کار بسته شده بین هنجارهاي پذیرفته
طرفـی در تحـوالت منطقـه و     اي و راهبـرد بـی   در حل و فصل اختالفات منطقـه 

لیاتی کردن نقشه راه خـود در عرصـه سیاسـت خـارجی مبتنـی بـر       طراحی و عم
اند ثبات و امنیت حاصل از این شرایط را بـه   تعامل، اقناع و همکاري، تالش کرده

اي  هـاي فرامنطقـه   منافع خود پیوند زده و با همراهی و ائتالف نانوشته بـا قـدرت  
داف و منـافع ملـی   نظیر ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه، در راستاي تحقق اه

ها توانستند با اتخاذ عقالنیت سیاسی، بازتعریف مفاهیم  خود گام بر دارند. عمانی
هاي سایر بازیگران گامی مهم در مسیر حـل و   در منطقه و عبرت گرفتن از اشتباه

رو تفاوت و فاصله زیـادي بـین الگـوي     اي بردارند. از این  فصل اختالفات منطقه
هـاي   وجود دارد. شـاخص اي  نی حاکم بر تعامالت منطقهعمانی و الگوي عربستا

طلبـی،   طلبی، توهمات برساخته ذهنی، توسعه الگوي عربستانی بیشتر شامل جنگ
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المللـی، مداخلـه در امـور داخلـی سـایر کشـورها و        نقض قوانین و مقررات بین
هاي الگـوي   هاي تکفیري است، در حالی که شاخص حمایت از تروریسم و گروه

طرفی در منازعات، گسترش و تقویـت   اي، بی ر توسعه صلح و ثبات منطقهعمان ب
دارد. در نظر سیاستمداران عمانی، تنها موضـوعی کـه    تأکید ....اي و روابط منطقه

رو  بین کشورهاي منطقه پایدار بـاقی خواهـد مانـد، همسـایگی اسـت و از ایـن       
ات و امنیـت  باي حفظ ثترین مسئله، شناخت منافع و تعیین بهترین راهکار بر مهم

  )59:1395(نیکخواه،در منطقه است. 
کننـد کـه بخواهنـد     گري مـی  المللی هنگامی میانجی ها در اختالفات بین دولت

خطري را از خود دور کنند یا براي خود سهم و نفوذي کسب نماینـد. البتـه ایـن    
رتقاي تواند دستاوردي غیرمادي مانند کسب اعتبار و ا سهم مادي نیست، بلکه می

گر  یک دولت میانجی )28:1384(واعظی، وِجهه یک دولت را نیز به ارمغان آورد.
خواهد فضاي پیرامونی خـود را آرام کنـد. همچنـین در تـالش      در مرحله اول می

هـاي   است فضاي آرام را با منـافع ملـی خـود پیونـد بزنـد و بـا افـزایش مؤلفـه        
را در دنیا گسترش دهد. ایـن   کند فرهنگ ملی خود گرایانه خود تالش می میانجی

منـد   هـا عالقـه   گردد که در این زمینه دولت بحث به مقوله دیپلماسی عمومی برمی
چهره مثبتی از خود نـزد افکـار عمـومی هسـتند. در حقیقـت، یـک دولـت         ارائه

گرایانه خود در پی اثبات دو چیز است: اوالً در انحصار  گر با اقدام میانجی میانجی
ژیک نیست؛ ثانیاً تمایـل دارد بـه مـوارد مفیـد، عینـی و واقعـی       توهمات ایدئولو

سازي محیط پیرامونی خـود و توسـل بـه ابـزار      بازیگران کوچک با آرامبیندیشد. 
زننـد. در   گري، به نوعی این فضاي آرام محیطی را به منافع خود پیوند می میانجی

بـرد و   ش سود مـی گرفتن این نق عهده   هر صورت، در تمامی موارد میانجی از به
شـود ماننـد افـزایش شـأن و      گري نصـیب او مـی   این منفعت یا در فرایند میانجی
  آید مانند پیشبرد منافع امنیتی.  گري حاصل می حیثیت آن یا در نتیجه میانجی

عمان به عنوان یکی از کشورهاي باثبات زیرمنطقۀ خلیج فارس در خاورمیانه، 
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لی و حفظ آن، به حفظ روابط متعـادل خـود   در کنار ثبات سیاسی داخ تالش کرد
هاي اخیر بارها به عنوان میانجی بـین ایـران و    با همسایگان نیز بپردازد و در سال

هاي بزرگ ظاهر شده است. باید توجه کرد کـه گرچـه    کشورهاي منطقه و قدرت
هاي هفتاد میالدي و در اوج تقابل شرق و غـرب و در   از لحاظ تاریخی بین سال

طلبـان   قواعد نظام دو قطبی، خود درگیر بحران بزرگی بـه نـام جـدایی   چارچوب 
هاي نظامی ایران در آن دوره تاریخی  ها و حمایت منطقه ظفار بوده است و کمک

تواند به  می هاي حاکمیت کنونی به رهبري سلطان قابوس شد که باعث تثبیت پایه
قرار گیرد، اما عمان عنوان فاکتوري کلیدي در چرایی این ایفاي نقش مورد بحث 

به رهبري سلطان قـابوس    با استقرار ثبات سیاسی و اجتماعی 1980تقریباً از دهه 
راهبـرد توسـعه و ثبـات در داخـل و     «با یک راهبرد ثابت که بهترین تعبیـر از آن  

اسـت، سیاسـت داخلـی و    » آمیز براي منطقه صلح و آرامش و همزیستی مسالمت
ـل همـین راهبـرد       خارجی خود را شکل داده است. در حال حاضـر، عمـان از ِقب

هـا و   گـري در حـل بحـران    هـاي مـورد اعتمـاد میـانجی     اصولی به یکی از کانون
حل اساسی بـراي حـوزه    اي تبدیل شده است و اعتقاد دارد که راه منازعات منطقه

ها،  کشورهاي خلیج فارس، دوري از درگیري وتالش براي حل مشکل بین طرف
کـه   وست. مسئوالن این کشور به این موضوع ایمان کامل دارندوگ از طریق گفت

وجود بحران در هر یک از کشورهاي حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به سـرعت  
  یابد.  به کشورهاي دیگر از جمله عمان تسري می

داند که زیرمنطقه خلـیج فـارس    هاي خاورمیانه آگاه است و می عمان از واقعیت
هاي دیرینه بیناعربی  ن در خاورمیانه است. با توجه به رقابتهاي بحرا یکی از کانون

اسرائیلی و کشمکش میان برخی از کشـورهاي عربـی بـا ایـران بـه ویـژه        ـ و عربی
داند که باید استراتژي متفاوتی را در دستور کار خود قرار  عربستان، کشور عمان می

ا از هرگونـه منازعـه   ها، در وهله نخست این کشـور ر  دهد که با توجه به این تنش
اي بــراي کســب منـافع ملــی ایــن کشــور در   دور کنـد و در وهلــه دوم نیــز زمینـه  
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زدایی ایجاد نماید. با استناد به همین مسـائل، در اسـتراتژي سیاسـت خـارجی      تنش
هاي سیاسی کشورهاي  عمان یک اصل راهبردي وجود دارد و آن استفاده از شکاف

  کند.   خارجی منعطف این کشور کمک می همسایه است که به استقالل سیاست
ــز  ــی نی ــد داخل ــم    در بع ــا رادیکالیس ــور ب ــن کش ــات سیاســی ای   ضــدیت مقام

هاي مثبـت   سیاسی در داخل کشور و در سطح منطقه است. یکی از سیاستـ   مذهبی
گراي رادیکال ضد  هاي اسالم مردان مسقط، مخالفت با ظهور و گسترش جریان دولت

اصلی اساسی در سرکوب و مقابله  ،روي ه است. منش میانهشیعی در داخل کشور بود
هاي سلفی و وهابی در عمان بود و نقشـی مهـم در حفـظ آرامـش در ایـن       با جریان

  کشور داشت.  
هـاي اخیـر از مواضـع     در ارتباط با رویکرد سیاست خارجی، آنچه طـی سـال  

فانـه  طر رویکـرد بـی   ، مشاهده شده اسـت، عمان در راستاي منافع و حفظ قدرت
ــد از ســال    ــه تحــوالت بع ــا رادیکالیســم   2011مســقط نســبت ب   و مخالفــت ب

ها و  انقالب ـ مذهبی حاکم بر منطقه بوده است. این کشور معتقد است که سیاسی
هاي چند دهه بوده است. با وجـود ایـن،    هاي اسالمی نتیجه تراکم خواسته خیزش

دم و خواسـت مشـروع   ضمن دخالت نکردن در این زمینه تالش کرد به آراي مـر 
رغم اینکه بسیاري از کشـورهاي شـوراي همکـاري خلـیج      به .آنان احترام گذارد

هستند، مسقط تالش کرد به نوعی در نقش نـاظر   ي عربیها انقالبفارس نگران 
طرف، منفعت خود را پیگیري کند و تنها در چـارچوب اتحادیـه عـرب نقـش      بی

تـرین   ا پادشاهی عمان اکنـون باثبـات  مثبتی داشته باشد. این رویکرد موجب شد ت
گونـه   کشور عضو شوراي همکاري خلیج فارس از نظر امنیت داخلی باشد و هیچ

  )50:1395نیکخواه،بحران امنیتی و سیاسی در این کشور مشاهده نشود. (
دولت عمان با درك اهمیت این مقوالت در دنیـاي متحـول و متبـدل کنـونی،     

به منابع قدرت نرم خود منزلت استراتژیک خـود  همواره سعی کرده است با اتکا 
گري خـود در   الملل ارتقا بخشد و با افزایش موارد میانجی را در منطقه و نظام بین
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اي، فرهنگ ملی خود را گسترش بخشد و بـه جهانیـان    هاي مختلف منطقه پرونده
نشان دهد که در اسارت توهمات و تصورات ایـدئولوژیک نیسـت و بـه مسـائل     

  (همان) واقعی در محیط پیرامونی خود بیندیشد. مفید و
گونه کـه هسـت، پذیرفتـه اسـت و سـعی       که جهان را آنعمان کشوري است 

 ...هاي عام به مفـاهیم کـالن منـافع ملـی، امنیـت و      کند با ارائه اصول و گزاره می
الملـل بـه نظـر     گذاران عمان در مواجهه با نظم حاکم بر نظام بـین  برسد. سیاست

کاري سعی  نوعی محافظه اند و مطابق هاي جهانی را پذیرفته رسد سلطه قدرت یم
کنند به اهداف امنیتی و سیاسی خود دست یابند. عمان به ایـن نتیجـه رسـیده     می

هاي مختلـف، بایـد در عرصـه خـارجی،      پذیري در حوزه است که به دلیل آسیب
اي اتخاذ کند. از این  قهرویکردها و سیاست متمایزي نسبت به سایر بازیگران منط

ها کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس است کـه در سیاسـت خـارجی خـود     رو، تن 
گونه خط قرمز و تابویی براي خود متصور نشده است. امروزه عمان به لطف  هیچ

ــیب   ــؤثري از آس ــت م ــود، حرک ــات خ ــت مقام ــمندي و درای ــه  هوش ــذیري ب پ
اي  ند با گسترش روابط شـبکه ک پذیري را طی کرده است. عمان تالش می انعطاف

و تقویت پیوندهاي خود با بازیگران مختلف، امنیت و بقاي خود را تضمین کنـد  
گر بین کشورهاي منطقه معرفی کنـد. عمـان    و خود را یک برند متعادل و میانجی

کند همچنان به عنوان متحد مورد اطمینان غرب در منطقـه   در عین حال تالش می
 1نجا که امروزه عرصه دیپلماسـی، عرصـه مـدیریت تصـاویر    نیز قلمداد شود. از آ

  کند: عمان در این راستا، اهداف زیر را دنبال می است،
  زده خاورمیانه؛  . حفظ و تضمین امنیت عمان در منطقه پرآشوب و جنگ1
. ارائه تصویر عمان به جهانیان به عنوان یـک کشـور مـدرن و یـک دولـت      2

  سبی در اقتصاد منطقه دارد. محور که قدرت رقابتی منا تجارت
الملل سرانجام موجب منحرف کردن  . این تصویرسازي از عمان در نظام بین3

                                                                                                                                        
  ـ دیگران است. نـ خود و دیگرا ـ دیگران، دیگران ـ خود، خود . امروزه هنر دیپلماسی، مدیریت تصاویر مختلف  خود1
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هاي سیاسـی عمـان همچـون فقـدان      ضعف و کاستیالمللی از نقاط  توجهات بین
  دموکراسی، ضعف نهادهاي مدنی و... خواهد شد. 

و اصوالً مردمـانی  دهند  پیروان فرقه اباضیه اکثریت جامعه عمان را تشکیل می
و خوي نرم هسـتند.    آرام و محتاط همراه با رفتار و منش اجتماعی معتدل و خلق

در مذهب اباضیه نیز اعتقاد به شـورا   کنند. آنها در سراسر مناطق عمان زندگی می
سـازي و   و مجالس حل و عقـد وجـود دارد. همـین مسـاله بـه سـطوح تصـمیم       

است. بنـابراین کشـور عمـان از هـر طایفـه و      گیري عمان نیز تسري یافته  تصمیم
اي سران و نمایندگانی را در مجالس اهل حل و عقد گردهم آورده و آنها را  قبیله

دهد. به ایـن صـورت تصـمیماتی کـه      می در تصمیم سازي براي کشور مشارکت
شود، حاصل خرد جمعی است و همگان به آن پایبنـد   می گرفته و به اجرا گذاشته

یی براي مواجهه حضوري با سران ها ) سلطان قابوس برنامه1396 ئی،هستند. (ضیا
قبایل و طوایف دارد که به مناطق آنها سفر کرده و به صورت چهره به چهـره بـا   
آنها و حتی مردم مناطق دیدار و گفتگو کرده و ضمن توجه بـه نظـرات آنهـا بـه     

ن قبایـل و  کند. این شیوه موجب درگیـر شـدن سـرا    می مشکالتشان نیز رسیدگی
منـدي آنهـا را از    طوایف در امور جاري کشـور و حتـی مـردم شـده و رضـایت     

  )1396 زند. (ضیغمی، می حاکمیت، رقم
  

  اي عمان در منطقه آفرینی واسطه نقش
رغـم همـه    به 1هاي مدرن در نتیجۀ معاهده وستفالیا، ملت ـ  از زمان پیدایش دولت

ـ به صورت اقدامات فردي  مختلفگرفته، شاهد تالش بازیگران  منازعات صورت
ــی ــگ  و گروه ــوع جن ــوگیري از وق ــراي جل ــات و حــل  ـ ب ــا و منازع وفصــل  ه
المللـی هسـتیم. همچنـین در     اي و بـین  آمیز اختالفات و مناقشات منطقه مسالمت

                                                                                                                                        
هاي نظـام   میالدي، با انعقاد این معاهده پایه 1648ساله مذهبی در سال  30هاي  . کشورهاي اروپایی بعد از جنگ1

  الملل نوین را ایجاد کردند. بین
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آمیـز   وفصـل مسـالمت   طور صریح و شفافی بر ضرورت حل متحد به   منشور ملل
تـرین منـابع رجـوع بـه      عنوان عمـده  و به  تأکیداختالفات بین واحدهاي سیاسی 

ایـن   2ماده  3المللی مطرح شد. در بند  آمیز اختالفات بین هاي حل مسالمت روش
المللـی خـود را از طریـق     همـه اعضـا، اختالفـات بـین    «منشور مقرر شده است: 

المللـی و عـدالت بـه     آمیز به صورتی که صـلح و امنیـت بـین    هاي مسالمت روش
  )109:1384(مقتدر، .»وفصل خواهند کرد. مخاطره نیفتد، حل
  گري به آمیزِ اختالفات، میانجی هاي مختلف سیاسیِ حل مسالمت از بین روش

وفصـل اختالفـات از    عنوان یک ابزار و شیوه کارامد براي کنتـرل منازعـه و حـل   
اي برخـوردار اسـت. امـروزه در عرصـه نظـام       آمیز از اهمیت ویژه طریق مسالمت

رو هستیم؛ از ایـن   اي روبه ماهیت آنارشیک، با مناقشات تشدیدشوندهالملل با  بین
  )176:1386(واعظی،کند.  گري به اندازه خود منازعات اهمیت پیدا می رو، میانجی
این نوع دیپلماسی، مطلوب بازیگرانی باشد که از آنها به عنوان رسد  می به نظر

شود. کشورهاي کوچـک بـه    الملل یاد می پذیر نظام بین بازیگران کوچک و آسیب
دلیل جمعیت محدود، قلمرو سرزمینی محدود، حاکمیت شکننده و اغلب وابسته، 
مجاورت با کشورهاي بزرگ و بوروکراسی حکومتی محـدود و متمرکـز ممکـن    

ها  نیافته به نظر برسند؛ از این رو براي جبران این ضعف مانده و توسعه است عقب
دیپلماسی نیچه به  )Albrto, 2012( کنند. تفاده میها از دیپلماسی نیچه اس و کاستی

افـزاري در   دهد تا بـا تمرکـز بـر منـابع نـرم      کشورهاي کوچک این فرصت را می
توان برند ملی را تصور و  . میهاي خاص به تولید برندهاي ملی دست یابند حوزه

  .برداشــت افکــار جامعــه جهــانی در مــورد یــک کشــور خــاص تعریــف کــرد  
 (Peterson,754:2006) در حال حاضر فضاهاي مختلفی وجود دارد که کشورها در

پردازنـد. ایـن فضـاها     آن به صورت مستقیم و آشکار با یکـدیگر بـه رقابـت مـی    
گذاري مسـتقیم خـارجی، توریسـم، ورزش،     اند از: صادرات برند، سرمایه عبارت

بازیگر میانجی بایـد   )148:1392کش، (رنج گري. طرفی و میانجی هنر، فرهنگ، بی
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 داراي شرایط زیر باشد:

 طرفی آشکار؛ . صداقت، شفافیت و بی1

 زنی جمعی و اعتقاد به آن؛ . شناخت بنیانی از فرایند چانه2

. توجه به اصل اختیـار و پرهیـز از تحمیـل نظـرات بـه طـرفین در جریـان        3
 گري؛ میانجی

توأم با قابلیت ارزیابی نقاط  هاي انسانی ها و ظرفیت . اعتقاد بنیادي به ارزش4
 ضعف و قوت فردي؛

  نفس و صبر الزم.  . برخورداري از اعتماد به5
کـار اسـت کـه همـواره      عمان در عرصه سیاست خـارجی، کشـوري محافظـه   

هاي مختلف بـه   سیاست خارجی باثباتی دارد و سیاست خارجی خود را طی دهه
است. این کشور در عـین حـال،    ها هماهنگ کرده ها و آمریکایی ویژه با انگلیسی 

نوعی استقالل عمل در این عرصه براي خود قائل است و ایـن ویژگـی را حفـظ    
  اند.  گري عمان را پذیرفته کرده است. کشورهاي غربی نیز نقش میانجی

  
  عمان و عضویت در شوراي همکاري خلیج فارس

ازمان نقش پادشاهی عمان در شوراي همکاري خلیج فارس، اتحادیه عـرب و سـ  
هـاي   همکاري اسالمی، نقشی کامالً مثبت بوده و تـالش کـرده اسـت در بحـران    

شـود، نقشـی    مذهبی و قومی که باعث ایجاد تـنش و منازعـه در خاورمیانـه مـی    
نداشته باشد. از زمانی که شوراي همکاري خلیج فارس تشکیل شد، عمان با این 

ـ ایرانـی   ي عربـی و عربـی  ها بندي ها و مناقشات عربی و دسته شرط که به بحران
اي کـه معمـوالً بـر     وارد نشود، به عضویت آن درآمـد. براسـاس قواعـد نانوشـته    

اي حاکم است، کشورهاي بزرگ عضو، نقش بـازیگر راهبـر و    هاي منطقه ن سازما
کنند.  ها بازي می نقش پیرو را در سیاست تر ساز را دارند و اعضاي کوچک جریان

و سایر اعضاي شوراي همکـاري خلـیج فـارس بـر      مناسبات حاکم بین عربستان
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گرایانـه،   اي استوار است؛ اما مسقط از بدو امر بر اساس بیـنش واقـع   چنین قاعده
  خود را ملزم به قیادت تام از عربستان نکرده است. 

اي پـیش   تري نسبت به مسائل منطقه مشی سیاسی روشن ، خط1985عمان از سال 
زدایـی در مسـائل منطقـه حرکـت      ه، در جهت تشنجطرفان گرفته و با حفظ موضع بی

یافتن از ثبـات در منطقـه    ترین هدف سیاست خارجی عمان، اطمینان  کرده است. مهم
هـاي   عمان از واقعیت خلیج فارس و حفظ استقالل از سیطره عربستان سعودي است.

ان در هاي بحر داند که زیرمنطقه خلیج فارس یکی از کانون خاورمیانه آگاه است و می
اسـرائیلی و   ـ هـاي دیرینـه بینـاعربی و عربـی     خاورمیانه است. بـا توجـه بـه رقابـت    

دانـد کـه    کشمکش میان برخی از کشورهاي عربی با ایران به ویژه عربستان، عمان می
    .باید استراتژي متفاوتی را در دستور کار خود قرار دهد

  
  اختالف در شوراي همکاري خلیج فارس

شـان   فارس در سیاسـت خـارجی    ون شوراي همکاري خلیجعمان و عربستان در
درباره جمهوري اسالمی ایران، سوریه، یمن، بحرین، عراق، لبنـان و . . . بـا هـم    
  اختالف نظر دارند. اولین اختالف دو کشـور در مـورد شـوراي همکـاري خلـیج     
فارس درباره دالیل موجد این شوراست. عمـان شـوراي همکـاري را بـه عنـوان      

و تهدیدهاي احتمالی خـارجی   منطقه ري براي مقابله با تهدیدهاي داخلیسازوکا
ایـن شـورا ابـزاري بـراي در امـان مانـدن از شـر         . خصوصـا اینکـه  در نظر دارد

ها دیدگاه کامالً متفـاوتی نسـبت بـه شـورا      تهدیدهاي عربستان باشد؛ اما سعودي
براي مقابله با جمهـوري  داشتند. آنان به شورا نیاز داشتند تا ابزاري در دست آنها 

اسالمی ایران باشد. همچنین به دنبال کسب امتیاز به عنوان رهبر شوراي همکاري 
یـاد   5+1فارس از جهان خارج هستند. تحلیلگران از این شورا بـه عنـوان    خلیج 

  تر داده شد.  ها نیز در شوراي همکاري لقب برادر بزرگ کردند. به سعودي
یـق تشـکیل شـوراي همکـاري بـراي رفـع آن       هـا از طر  تهدیدي کـه عمـانی  
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هـا سـعی کردنـد از     سعودي کوشیدند، با تشکیل شوراي همکاري تشدید شد. می
طریق تسلط خود بر شوراي همکاري بر کشورهاي عضو، سیطره پیـدا کننـد؛ بـه    
طوري که پیگیر بودند تا شوراي همکاري را به اتحادیه تبدیل کنند که در نهایـت  

  . ندري از اعضا به ویژه عمان مواجه شدهم با مخالفت بسیا
از موارد دیگري که عمان و عربستان در شوراي همکاري بر سـر آن اخـتالف   
دارند، موضوع ایجاد اتحادیه پولی و تشکیل پول واحد است که کشورهاي عمان، 

ها، تشکیل پول واحد  کویت و قطر با آن مخالف هستند و به دلیل همین مخالفت
  ه نرسیده است. تاکنون به نتیج

موضوع نیروهاي سپر جزیره نیز از موارد اختالفی دو کشور است که در سال 
به دنبال نشست وزراي دفاع کشـورهاي عضـو شـوراي همکـاري شـکل       1983

هزار نفـر بـه تناسـب جمعیـت از      5گرفت. در ابتدا قرار شد این نیرو متشکل از 
هـا   فشار از سـوي سـعودي  ، با اعمال 1985کشورهاي عضو شورا باشد. در سال 

قرار شد مقر نیروهاي سپر جزیره در حفرالباطن عربستان در شمال این کشـور و  
تصـمیم   2000نزدیک مرزهاي عراق باشد. کشورهاي شوراي همکاري در سـال  

گرفتند نیروهاي سپر جزیره را از لحاظ کمـی و کیفـی توسـعه دهنـد و در سـال      
فر برسانند؛ ولی یوسف بن علـوي در سـال   هزار ن 22نیز این نیروها را به  2002
هایی با آن مخالفت و اعالم کرد از آنجا کـه هـدف از تشـکیل     طی صحبت 2005

نیروي سپر جزیره مقابله با تجاوزات و تهدیدهاي عراق بوده و عراق هم در حال 
حاضر از هم فروپاشیده و نظام بعثی از بین رفته است، دلیلی بـراي بقـا و وجـود    

جزیره وجود ندارد و زمان منحل کردن این نیـرو فـرا رسـیده اسـت.      نیروي سپر
مـاه   ها با این پیشنهاد موافقت کردند و وزیر خارجه سـعودي یـک    ظاهراً سعودي

  بعد اعالم کرد که دولت عربستان با انحالل نیروي سپر جزیره موافق است. 
سـپر  به دلیل عدم توفیق در تشـکیل نیـروي نظـامی تحـت عنـوان      عربستان  

پیشـنهاد کـرد کـه کشـورهاي عضـو شـوراي همکـاري،         2006در سـال   جزیره،
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هاي خود را در هم ادغام و یک فرماندهی مشترك ایجاد کنند. همچنین یک  ارتش
ویـژه تهدیـدهاي موشـکی      طرح دفاعی مشترك در مقابل تهدیدهاي خارجی بـه 

مخالفـت و   ها به طور مشخص با این طـرح سـعودي   (ایران) داشته باشند. عمانی
تهدید کردند که اگر چنین نیرویی تشکیل شود، آنها بـه طـور مسـلم از شـوراي     

بـر اسـاس   «: گویـد  همکاري خارج خواهند شد. یوسف بن علوي در این باره می
پذیرد و ما هنـوز   تحلیل ما، کسی تشکیل اتحادیه و نیروي مشترك دفاعی را نمی

مورد عالقه خودمان را داریم و کنیم یک کشور ملی هستیم که مسائل  احساس می
  .»هاي بعدي قابل اجرا باشد این مسئله شاید براي نسل

مخالفت بن علوي و حمایت کویت، قطـر و امـارات از آن، پرونـده تشـکیل      
 کند؛ اما در اجالس کمپ دیوید در آمریکا در سـال  نیروهاي مشترك را منتفی می

ا برگزار شـد، دوبـاره بحـث    که با مشارکت سران شوراي همکاري و اوبام 2016
هـا نیـز    سپر دفاع ضد موشکی مطرح شد و به تصویب طرفین رسـید. آمریکـایی  

هـاي پـاتریوت در    متعهد شدند سپر دفاعی ضد موشکی را بر اساس دفاع موشک
بـه منطقـه    آمریکـا  شوراي همکاري مستقر کنند. در سفر اشتون کارتر، وزیر دفاع

ریکـا تعهـد داد کـه از آن حمایـت کنـد؛ امـا       این طرح بار دیگر بررسی شد و آم
جزئیات کار را منتشر نکردند و تاریخی براي تأمین و اجـراي پـروژه دفـاع ضـد     

  موشکی در نظر گرفته نشد. 
هاي عربسـتان در منطقـه و شـوراي     وجه تابعی از متغیر سیاست عمان به هیچ 

هـا   ژگـی کند راهی مستقل را پـیش بگیـرد. همـین وی    همکاري نیست و سعی می
ــه    موجــب شــد در دنیــا اعتبــاري کســب کنــد. همچنــین عمــان تــالش کــرد ب

سازي اختالفاتش با عربستان نپردازد و در مواردي که الزم بـود انعطـاف    برجسته
زیادي نیز نشان داد و آرامش را حفظ کرد. عمان سعی کرد در مواقع ضـروري از  

  )11:1395(درویشمند، هاي خود بهره الزم را ببرد. ویژگی
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  (اختالفات ارضی و مرزي) اختالفات عمان و عربستان
نمـود پیـدا کـرده     »بوریمی:در منطقه  اختالفات ارضی و مرزي عمان و عربستان

بوریمی یک منطقه مثلثی بین امارات، عمان و عربستان است که در آن سه  است.
ه ها پس از جنگ جهانی دوم نزدیک بوریمی ب کشور مرز مشترك دارند. انگلیسی

رفت بوریمی منابع عظـیم نفتـی داشـته     منابع نفت دسترسی پیدا کردند. گمان می
، نیروهاي سعودي این منطقه را اشـغال  1952باشد. به دنبال این تخمین، در سال 

هـا   زمان به سعودي ، نیروهاي عمانی و اماراتی به طور هم1954کردند و در سال 
این منطقـه مـورد طمـع انگلـیس و       ،حمله و بوریمی را آزاد کردند. در این زمان

هاي عمان و امارات وابسته به انگلـیس بـود و از طـرف     آمریکا بوده است. کمک
ها قـرار   شدند. کشور عربستان هم مورد حمایت آمریکایی ها حمایت می انگلیسی

هاي نفتی انگلیسی و آمریکایی بـراي   نزاع بین شرکت ،داشت. در واقع این جنگ
هـا   ها و انگلیسی هاي مفصل، آمریکایی ده است. بعد از بررسیدسترسی به نفت بو
اولیه، منطقه بوریمی ذخایر گسترده  برآوردهايرسند که برخالف  به این نتیجه می

هاي نفتی انگلیسی و آمریکایی بـا هـم وارد مـذاکره     نفتی ندارد. بنابراین، شرکت
را از طریق سیاسی  شدند و در نهایت تصمیم گرفتند که اختالفات منطقه بوریمی

و مذاکره حل و فصل کنند. به دنبال این تصمیم، سـه کشـور عربسـتان، عمـان و     
به توافق رسیدند که منطقـه بـوریمی را بـین خـود تقسـیم       1971امارات در سال 

روستا به امارات واگـذار شـد و    7روستا در این منطقه به عمان و  3کنند. حدود 
هاي اخیر بـه   ها در دهه سعوديشد. عالوه بر این، ها داده  امتیازاتی هم به سعودي

طور غیرمستقیم بارها تمایل خود را براي دسترسی بـه دریـاي عـرب و عمـان از     
ها همواره  ها و عمانی یمنی ند.ا ههاي عمان یا حضرالموت یمن اعالم کرد سرزمین

ها درصدد هسـتند از ایـن طریـق بـه      کردند که سعودي این تهدید را احساس می
عمان  1991دریاي آزاد راه پیدا کنند که در نهایت در اجالس حفرالباطن در سال 

و عربستان تصمیم گرفتند اختالفات مرزي خود را حـل و فصـل و مرزهـاي دو    
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در عمــان، دو کشــور  1995کشــور را ترســیم کننــد. در یــک اجــالس در ســال 
آغاز شد. به ایـن  گذاري بعد از آن  هاي مرزي را ترسیم کردند و کار عالمت نقشه

اما نیاز عربستان به دریاي  ترتیب به اختالفات مرزي دو کشور نیز پایان داده شد.
کنـد کـه آل    مـی  آزاد و تقویت این حس در سران آل سعود، این نگرانی را ایجاد

ي هـا  سعود همانند شوروي سابق که با توصیه پترکبیر به دنبال دسترسـی بـه آب  
ن نگرشی داشته و این تفکـر، تهدیـدي بـراي عمـان و     آزاد بود، عربستان نیز چنی

  شود. می یمن محسوب
اگرچه عمان و عربستان اختالفات سرزمینی با هم داشته اند. اما نمی توان این 
اختالفات را آنقدر جدي و تاثیرگذار دانست که بتواند بـر روابـط ایـن دوکشـور     

ر منطقه بین دوکشور عربی و تجاري د-همسایه سایه افکند. روابط فرهنگی عربی
ي اباضی به آسانی از مرزهاي امـارات  ها همچنان برقرار است. در ایام حج عمانی

 کنند. ایـن روابـط بسـیار درهـم تنیـده شـده و کمتـر        می به عربستان رفت و آمد
توان به برهم خوردن آن امیدوار بود. سیاست بـدون حاشـیه عمـان و تعامـل      می

وعی روابط پایدار گردیده است. عربستان نیز مثبت با کشورهاي همسایه موجب ن
با این واقعیت کنار آمده که با عمان باید به عنوان یک همسایه رفتـار نمایـد، نـه    

ایـم کـه عمـان بـا      یک مستعمره یا مطیع محض. در مسایل گوناگون شاهد بـوده 
خواهانـه عربسـتان در منطقـه همراهـی      طلبانه و زیاده ي جاهها خواست و سیاست

رده و عربستان نیز مخالفت آنها را پذیرفته است. ناگفته نماند که مـردم عمـان   نک
جدي دارند که حاضر نیسـتند زیـر سـلطه کشـوري ماننـد       تأکیدنیز براین مساله 

اي از سوي هریک از کشورهاي منطقـه   عربستان قرار گیرند و در صورتیکه حمله
یت و شدت تمام به مقابله بـا  علیه منافع ملی و سرزمین شان شکل بگیرد، با قاطع

 )1396آن خواهند پرداخت. (ضیائی،
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  اختالفات دینی و مذهبی
  )دیدگاه مفتی اعظم عمان در نقد وهابیت( هاي اختالف با وهابیت از منظر اباضیه زمینه

خـود   »وسقط القناع«، مفتی اعظم اباضیه، در کتاب «عالمه احمد بن حمد خلیلی«
از نظرات وي،  )41:1412(خلیلی،وهابیت پرداخته است.  به نقد افکار و اعتقادات

نقد بر افکار یکی از رهبران فکري وهابیت یعنی ابن تیمیه است. ابن تیمیه درباره 
کننـد. بنـابراین    خداوند سخنانی گفته که ظالمان و انکارکنندگان خداوند بیان مـی 

ذات او درباره  پوچان اي به وي نسبت داده شده است؛ از جمله سخن گناهان کبیره
. بـر  »دست، پا و چشـم اسـت   خداوند داراي«که این است خداوند تعالی اقدس 

همچنین ابن تیمیه  (همان) اند. این اساس، بسیاري از علما ابن تیمیه را تکفیر کرده
دربــاره  »الجــوهر المــنظم فـی زیــاره القبــر الشـریف النبــوي المکــرم  «در کتـاب  

سفر به مدینه مکرمه و «(ص) بر این باور است که اهللا مشروعیت زیارت قبر رسول
اهللا(ص) حرام اسـت و همـه احادیـث وارده دربـاره ثـواب و       زیارت مرقد رسول

. برخـی از  »برکات زیارت قبر مطهر ایشان را موضوعی سـاختگی دانسـته اسـت   
انـد، از جملـه سـبکی و عبـدالوهاب از مـذهب       افرادي که پس از ابن تیمیه آمده

  (همان)اند. ن تیمیه پیروي کردهوهابیت اب
ق. 1199اند کـه در سـال    کتاب در نقد رفتار آل سعود آوردهاین در بخشی از 

سعود با هدف غارت و یورش به سمت الخرج حرکـت کـرد. بـه او گفتنـد کـه      
کاروانی مملو از اموال خرج و فرع و غیره از احساء در حال عبور اسـت. سـعود   

اي کـه تشـنه    هري از منطقه الخرج کمین کـرد. قافلـه  نزدیک ن »الثلیمی«در منطقه 
بودند، پیاده و سواره به سمت آب حرکت کردند. سعود به سمت آنها یورش برد 
و آنها را قتل عام کرد. به این رفتار زشت بنگرید که چگونه مردمی کـه در مسـیر   

ر ها) شـبیه بـه کفتـا    کنند، ناگهان مورد حمله این حشویه (حنبلی خود حرکت می
گیرند و تنها دغدغه آنها، مکیدن خون مردم، اتالف جان و گـرفتن امـوال    قرار می
  (همان) آنهاست.
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عالمه خلیلی در ادامه کتاب خود بـه بیـان انحرافـات دیگـر مـذهب حشـویه       
و این مطلب که وهـابیون بـر اسـاس عقایـد      (حنابله یا وهابیت سعودي) پرداخته

بر اسـاس اعتقـاد    گوید اینکه کند و می د میآورند، نق هایی که می خود و استدالل
زشت و نادرست وهابیت، در کتاب قرآن خداوند و سـنت رسـول اهللا(ص) خیـر    

سـوره   157که خداوند درکتاب قرآن در آیه  وجود ندارد، درست نیست. در حالی
این کتاب مایه رحمت، «گوید:  سوره یونس می 57سوره اعراف و آیه  3آیه ،  انعام

اي حسـنه و شفاسـت بـراي     اي مردم! کتاب قرآن موعظـه  ایت است. برکت و هد
  )102(پیشین، .»شما و رحمت است براي مؤمنین

عالمه خلیلی در نقد عقاید وهابیت، با اسـتفاده از اسـتدالل حضـرت ابـراهیم     
گویـد: آیـا    سوره انعـام مـی   79تا  75پرستان در آیات  خلیل الرحمن در برابر بت

ـ که با دین وحدانیت حنیـف مبعـوث شـد، بـه      یکتاپرستان ـ امام حضرت ابراهیم
خواست  یا اینکه می ؟الوهیت و خداوندگاري ستاره، خورشید و ماه اعتقاد داشت

کردنـد، متنبـه    به این وسیله، قوم خود را که ستاره، خورشید و ماه را عبادت مـی 
ردیـد،  سازد و هنگامی که حجت بر آنها تمام شد و راه درست برایشان روشـن گ 

این آن حجت  بنابر». و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه«خداوند متعال فرمود 
خداوند متعال بود که ابراهیم براي قومش آورد تا آن قوم را متنبه سازد. در ادامـه  

در جهـان آخـرت   باید اشاره کنم که حشویه (وهابیت) اعتقاد به رؤیت خداونـد  
خداوند یکی از مباحث اختالف وهابیت با اباضیه اعتقاد وهابیت به رؤیت  !دارند

  )142(پیشین،  و سایر فرق مسلمان است.
  

  عمان وهابیت عربستان و وجوه اختالف با اباضیه
جریان وهابیت از انشعابات مذهب فقهی حنبلی است. وهابیان، پیروان محمد بن 

ـ  1206-1115عبدالوهاب هستند. شیخ محمد در سال  الد نجـد  در شهر عینیه از ب
وي در  )141:1375 (مشـکور،  متولد شد و فقه حنبلی را نزد پـدر تعلـیم یافـت.   
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سفري که براي حج داشت بعد از انجام مناسک در مدینـه، اسـتغاثه، اسـتعانت و    
اهللا(ص) پیش قبر او را انکـار کـرد و گفـت: ایـن توسـل و       توسل مردم از رسول
فقط باید از خداوند اسـتعانت   اهللا(ص) برخالف توحید است و استعانت از رسول

خواست. وي سپس به بصره و شام رفت و با افکار ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم 
به درعیه رفت و نزد امیر آنجـا، محمـد بـن     1106آشنا شد. شیخ محمد در سال 

شـیخ محمـد بـه مصـلحت مقـام       سعود مورد احترام قرار گرفت. در آنجا عقایـد 
مین دلیل از سوي امیر به وي وعده مساعدت و یاري محمد بن سعود بود و به ه

  در اشاعه عقایدش داده شد. 
شیخ عبدالوهاب در درعیه به مردم تفسیر آموخت و آنها را با اصـول مـذهب   

اي به مذهب او گرویدند، بـه آنـان علیـه     پس از آنکه عده(همان) خود آشنا کرد. 
سـعود توانسـتند بـر نجـد و      مردم نجد فرمان جهاد داد و آنان به یاري محمد بن

قبایل ساکن در آنجا غلبه و شهر ریاض را فتح کنند. از آن پس، ریـاض پایتخـت   
آل سعود شد. شیخ محمد اداره امور را به عبدالعزیز، پسر محمد بن سعود سـپرد  

ق. از دنیا رفت. شـیخ  1206و خود به عبادت و تدریس پرداخت تا اینکه در سال
تا تنها موحد معتقـدان بـه او باشـند و     وضع نمودري محمد مفهوم توحید را طو

دیگران را تکفیـر کردنـد. دو مفهـوم توحیـد و شـرك در اعتقـادات وهابیـت از        
  ترین مفاهیم است.  بنیادي

بیشتر فرق مسلمان از جمله اباضیان معتقدند هرکس شهادتین بگوید، مسلمان 
گویند قول بـدون   می شود و خون و مالش در امان است؛ اما وهابیت محسوب می
اي ندارد. بنابراین هرکس شهادتین بگوید، ولـی از مردگـان اسـتعانت     عمل فایده

شود. وهابیان بـه   بطلبد، کافر و مشرك است و خون و مال او حالل محسوب می
کننـد و تأویـل و توجیـه را     پیروي از ابن تیمیه، به ظاهر آیات و روایات عمل می

یـک از   رع مذهب پیرو احمد بن حنبل هستند و بر هیچقبول ندارند. وهابیان در ف
گیرند؛ ولی پیروان مـذاهب دیگـر از جملـه شـیعیان،      مذاهب اهل سنت ایراد نمی
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  دهند.  را مورد طعن قرار می ...اباضیه و
ها داشـتند،   هایی که با وهابی سال پیش در درگیري 90تا 80مردم عمان حدود 

وفق شدند مهاجمان وهابی را به عقب برانند. دفاع بسیار خوبی از خود کردند و م
هـاي   این موضوع، نوعی تضاد بین آنها و وهابیت ایجاد کرده است که در عرصـه 

) 15:1394 جـو،  (مهـدوي  سیاسی و نوع رابطه با عربستان هم منعکس شده است.
ویژگی منحصر به فرد عربستان این است که خاستگاه نشـو و نمـاي وهابیـت در    

طور که عمان این ویژگی انحصـاري را در فرقـه اباضـیه از آن     مانجهان است؛ ه
توان عربستان  خود کرده است. پیدایش و رشد وهابیت از عربستان بوده است. می

را رهبر وهابی و عمان را رهبر اباضیه در جهان اسالم دانسـت. حکومـت وهـابی    
 کیل شـد، م که حکومت آل بوسـعید در عمـان تشـ    1744عربستان دقیقاً در سال 

شکل گرفته و تفاوت آنها در این است که حکومت سعودي دوبار سرنگون و بار 
دیگر احیا شد؛ اما حکومت آل بوسـعید اسـتمرار داشـت. سـاختار حکومـت در      

شده توسـط   اي است. این ساختار ترکیبی از سیاست اعمال عربستان ساختار ویژه
کـه سـاختار    است؛ درحالیخاندان آل سعود و وهابیت (توسط روحانیون وهابی) 

  حکومت عمان، سلطنتی مطلقه است.
  

  ي عربستان با ایرانها مقاومت عمان در برابر دشمنی
ها شمشیر را از رو علیـه ایـران بسـتند و سـعی کردنـد دنیـا و        زمانی که سعودي

هـا   ها را شدت بخشند، عمانی بسیج کنند و تحریم ایرانکشورهاي منطقه را علیه 
اي در مقابـل جمهـوري    واره سیاسـت مداراجویانـه و دوسـتانه   برخالف آنان همـ 

اسالمی داشتند و روابط اقتصادي خود را با ایران، روز بـه روز گسـترش دادنـد.    
البته این روابط، قابل مقایسه با روابط ایران بـا امـارات نبـود؛ امـا رونـدي را کـه       

ق روابط با عمـان، نـه   باید مورد توجه قرار داد. با توجه به سواب ها داشتند، عمانی
تنها هیچ کاهشی در روابط اقتصادي با این کشور رخ نداد، بلکه روابط رسـمی و  
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غیررسمی تجاري با این کشور افزایش یافـت. ایـران بـا عمـان در زمینـه امنیتـی       
نظامی و ، هاي گذشته بارها نیروهاي امنیتی نامه امضا کرده است و طی سال توافق

نـد کـه   ه اایی با حضور افسران ناظر یکدیگر برگزار کرددریایی دو کشور، مانوره
  سابقه است.  در منطقه بی

در گزارشـی در سـال    نیویـورك تـایمز   اي بوده است کـه  این روابط به اندازه
گرا بودن در سیاست خارجی خود، ارزش  ها به دلیل واقع عمانی«نویسد:  می1388

سیاسی و اقتصادي ایـران پـی   شناسند و به قدرت  همسایه خود یعنی ایران را می
پندارنـد و   اند. آنان نادیده گرفتن این کشور را خطر بزرگـی بـراي خـود مـی     برده
زمان با گسترش روابط با جمهوري اسالمی ایران، روابط خود را با آمریکا نیـز   هم

دهد کـه در کنـار توسـعه     ها را نشان می توسعه بخشیدند. این امر، ظرافت عمانی
اند.  به روابط خود با آمریکا و انگلیس و کشورهاي غربی ادامه داده روابط با ایران

الجیشی عمان، از وضـعیت   هاي سوق ها نیز با درك موقعیت خود و ویژگی ایرانی
نیویورك تـایمز   .»اند ها در حد ممکن استفاده کرده عمان براي خنثی کردن تحریم

عتقدند که رفتارهاي عربستان ترسند و م مردم عمان از ایران نمی«کند که  اضافه می
  .»اي است تر از ایرانِ هسته براي عمان خطرناك

  
  سوریهي عربستان با ها مقاومت عمان در برابر دشمنی

اختالف دیگر دو کشور عمان و عربستان در مورد سوریه است. جایگـاه سـوریه    
هـاي ایـن کشـور بـراي نـابودي حکومـت        در سیاست خارجی عربستان و تالش

گـاه روابـط    ها، هیچ ها برخالف سعودي د در سوریه روشن است. عمانیعلوي اس
خود را با سوریه قطع نکردند و سفارت عمان در سـوریه همـواره فعـال بـوده و     

در سفري به سوریه، بـا بشـار اسـد     1394  هست. آقاي یوسف بن علوي در آبان
بـه تروریسـم   هاي سوریه براي پایان بخشـیدن   دیدار کرد. در این دیدار، از طرح

آمیز حل  حمایت کرد و گفت براي اینکه بتوان مشکل سوریه را از طریق مسالمت
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بن جبیر، وزیر خارجـه عربسـتان،    و فصل کرد ابتدا باید تروریسم سرکوب شود.
شود مأموریت بـن   روز به عمان سفر کرد. گفته می 10بعد از این دیدار به فاصله 

ظ مصالح کلی شوراي همکاري تـذکر دهـد.   جبیر این بود که به عمان درباره حف
حل بحران  وي در مصاحبه پایانی سفر خود به مسقط اعالم کرد که ریاض تنها راه

  داند.  سوریه را برکناري بشار اسد می
ها درباره اوضاع سوریه از ایران نیز دفاع کردند. یوسف بـن علـوي در    عمانی
لـت سـوریه دروغ اسـت.    اي گفت که ادعاي مشـارکت ایـران در قتـل م    مصاحبه
هاي خارجی بسیاري در بحران سوریه نقش دارند. پس آیا این موضوع بـه   طرف

ها اجازه ورود به سوریه و جنگیدن بـا آن را دارنـد و بـه     این معناست که چچنی
شود؟ این تفکر، اشتباه اسـت. ایـران کشـور بزرگـی      ها این اجازه داده نمی ایرانی

شـیخ   نیـز 1394با دیگران حفظ کند. اواخر سال  است و حق دارد روابط خود را
احمد بدرالدین حسون، مفتی سوریه، به عمان رفت و با آقاي فهد بن محمود آل 

شود و یوسف بن علوي  وزیر که نفر دوم عمان محسوب می سعید، معاون نخست
و عبداهللا سامی، وزیر اوقاف، دیدار کرد. وي دیداري هم با احمد خلیلـی، مفتـی   

هاي عمان از سوریه تشکر کردند.  که در این دیدار، از حمایت مان داشتاعظم ع
  )14:1394(درویشوند،

  
  یمني عربستان با ها مقاومت عمان در برابر دشمنی
هاي عربستان و عمان درباره موضـوع یمـن اسـت.     یکی دیگر از اختالف دیدگاه

الم کـرد کـه   ، بدون اعالم قبلی به یمـن حملـه و اعـ   1394  عربستان در فروردین
جـز  (ب کشور از جمله اعضـاي شـوراي همکـاري خلـیج فـارس      9ائتالفی شامل 

، با این کشور متحد شدند. امارات، کویت، قطـر، بحـرین، مغـرب، اردن و    )عمان
سودان از جمله این کشورها هستند. تنها کشـوري کـه بـین کشـورهاي شـوراي      

مقابـل فشـارهایی کـه     همکاري خلیج فارس به این اتحاد نپیوست، عمان بود. در
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اي علیـه ایـن کشـور راه     ها بر عمـان وارد کردنـد و یـک جنـگ رسـانه      سعودي
خواهیم پل ارتباطی بین برادران  ها در جواب وانمود کردند که می انداختند، عمانی

گـري را در ایـن    باشیم و اگر وارد این جنگ شویم، چه کسی نقش مثبت میانجی
تاریخ کسانی بودند که جنگ را بـه صـلح تبـدیل    بین ایفا کند؟! همواره در طول 

داري همین نقش بود. واقعیت این است که عمـان   ها عهده کردند و ادعاي عمانی
ها یعنی انصاراهللا و حزب کنگره بود و در نهایت، دیـدارهاي   تنها منفذ براي یمنی

  مختلفی در عمان و مذاکراتی بین طرفین درگیري صورت گرفت.
  

  بحرین و لبناني عربستان با ها برابر دشمنیمقاومت عمان در 
یکی دیگر از نقـاط اخـتالف بـین عمـان و عربسـتان در مـورد بحـرین اسـت.          

جانبه از آل خلیفه، در نهایت براي حفظ ایـن رژیـم بـا     ها با حمایت همه سعودي
نیز حتی بـه   ي همکارينیروي نظامی وارد بحرین شدند و سایر کشورهاي شورا

دادي نیرو فرستادند. تنها کشوري کـه همـراه نیروهـاي سـپر     صورت سمبلیک تع
  جزیره وارد بحرین نشد، عمان بود. 

کنند، مورد تأیید  اهللا لبنان اعمال می ها به حزب همچنین فشارهایی که سعودي 
رغـم اینکـه    هـا خـود را از ایـن موضـع کنـار کشـیدند. بـه        عمان نیست و عمانی

عـرب را امضـا کردنـد و در کنفـرانس      هاي شوراي همکـاري و اتحادیـه   تصمیم
هـا بـه    اسالمی هم به امضاي مصوبات پرداختند، هـیچ گزارشـی از ورود عمـانی   

  )16(پیشین، . ه استها مشاهده نشد معارضه با لبنانی
  

  آفرینی در محور مقاومت عمان و نقش
درك سیاست خارجی عمان بدون آگاهی از سیاست داخلی ایـن کشـور، درکـی    

 ت داردد بود و براي آگاهی از سیاست داخلی این کشـور ضـرور  بعدي خواه تک
. مـادامی کـه   بشودنگاهی به ساختارهاي سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آن 
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هـا و   شود فهم تنگناها، ابعـاد، زمینـه   انجاماز وضعیت داخلی این کشور  یشناخت
  چرایی سیاست خارجی عمان مبرهن خواهد شد. 

ماهیت حکومـت عمـان، سـلطنتی مطلقـه     بیان گردید، همانطور که پیشتر نیز 
شود. امور جاري این کشور، طبق  است و همه امور در شخص سلطان خالصه می
شود و همه چیـز قـائم بـه ذات     فرامین صادره از سوي سلطان اداره و هدایت می

هاي مهم با فرمان سلطان صادر  گیري سلطان است. همچنین همه قوانین و تصمیم
ها از جانب شخص  احکام و فرمان  همه آنها الزم االجرا هستند. قوانین، شود و می

المللـی پـس از    ها، قراردادها و منشورهاي بـین   پیمان .رسند سلطان به تصویب می
هاي  گیري شوند. سلطان در تصمیم تأیید و امضاي سلطان به طور رسمی اعالم می

ان مجلس (مجلـس شـورا و   خود از مشورت با وزرا (شوراي وزیران) و نمایندگ
  )66:1391یگانه،گیرد. ( مجلس سنا) بهره می

و  اند اباضیان به رغم تعداد اندك، تا امروز در عمان و شمال افریقا تداوم یافته
دین و سیاسـت  اند.  حکومت مستقل از دارالخالفه داشته تاکنوناز روزگار امویان 

طریق امـام و گـاهی از طریـق     اي از حکومت در دورهاند و  از هم جدا شده عمالً
 شد و در دوره معاصر نیـز حکومـت آن، سـلطنتی مطلقـه اسـت.      سلطان اداره می

  )68:1370(معمر،
  
  آفرینی به منظور حل بحران سوریه نقش

گیري جنگ داخلی در این کشور (که با  پس از آغاز بحران داخلی سوریه و شکل
قبلی صورت گرفتـه   ستردههاي گ ریزي گذشت اندك زمانی مشخص شد با برنامه

است) برخی از کشورهاي منطقه با محوریت عربستان، ترکیـه و قطـر در تـالش    
براي نامشروع جلوه دادن نظام بشار اسد، هرگونه روابط دیپلماتیک خود بـا ایـن   

ها تا جایی ادامه پیدا کرد که عربستان سـعودي و   کشور را قطع کردند. این تالش
تحادیه عرب درخواست کردند از دولت سـوریه بـراي   امارات به طور رسمی از ا
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المللی دعوت نشـود. بـه رغـم نقـش      هاي رسمی این نهاد بین شرکت در نشست
گیر کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس براي به حاشیه راندن دولت و  چشم

انکارناپذیر در صحنه خلیج  مردم سوریه، کشور عمان به عنوان بازیگري مطرح و
ها همراهی نکرد. در این راسـتا، عمـان بـه صـورت رسـمی از وزیـر       فارس، با آن

اي شـدن   خارجه سوریه براي حضور در خاك خود دعوت کرد و ابایی از رسـانه 
  این دعوت نیز نداشت. 

پادشاهی عمان از روزهاي آغازین بحران سوریه، مخالف اقـدامات مسـلحانه   
آمیـز بحـران سـوریه     تبراي براندازي دولت سوریه بود و به حل و فصل مسـالم 

تمایل داشت. در همین راستا و برخالف سایر کشورهاي عضو شوراي همکـاري  
خلیج فارس، سفارت این کشور همچنان در دمشق باز بود و به فعالیـت خـویش   

حلـی سیاسـی بـراي جنـگ داخلـی سـوریه در        داد. ضرورت یـافتن راه  ادامه می
بـن علـوي، وزیـر خارجـه      مذاکرات بین مقامات دو کشور نیز از طرف یوسـف 

گري عمان در بحـران   قرار گرفت. با این حال، موضوع میانجی تأکیدعمان، مورد 
سوریه با سفر ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، به مسقط کلیـد خـورد. در اوایـل    

اي بـین وزراي   جانبـه  هاي عربی مدعی شدند نشست سه ، روزنامه2015آگوست 
سعودي در مسقط برگزار شده اسـت و مقامـات    خارجه سوریه، ایران و عربستان

ایرانی در سفر ولید معلم به تهران، وي را به یافتن مفري براي خـروج از بحـران   
رسد عمان که سابقه مبـارزه بـا    اند. به نظر می گیري از عمان ترغیب کرده با کمک
بـه فهـم مشـترکی بـا      ،هاي شورشی (جنبش ظفار) را در کارنامه خـود دارد  گروه
هـاي تروریسـتی و حفاظـت از اسـتقالل و      لت سوریه در لزوم مبارزه با گـروه دو

ها بـراي حـل و    تمامیت ارضی این کشور رسیده و توانسته اعتماد مد نظر سوري
فصل این بحران را جلب کند. از طـرف دیگـر، اقـدامات تروریسـتی داعـش در      

تهدید قرار داده سوریه و عراق، امنیت عمان را مانند سایر کشورهاي عربی مورد 
هایی از هر دو طرف بحران سوریه ترغیب کـرده   و این کشور را به میزبانی هیئت
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اي و  هـاي منطقـه   هاي مختلفی کـه بـین قـدرت    ها و نشست است. به رغم رایزنی
ها درباره سرنوشت  جهانی درگیر در بحران سوریه تدارك دیده شده، اختالف نظر

  نان پابرجاست.بشار اسد و آینده رژیم سوریه همچ
آبـان   4(مصـادف   2015اکتبر  26سفر وزیر امور خارجه عمان به سوریه در  

زده سـوریه،   جمهـوري کشـور بحـران    ) و مالقات وي با بشار اسد، رئـیس 1394
اي و  هـاي منطقـه   هـاي میانجیگرانـه عمـان در بحـران     صفحه جدیـدي از تـالش  

ون از قبیـل سـفر یکـی از    گشود. اهمیت این سفر به جهات گونـاگ را المللی  بین
وزراي خارجه شوراي همکاري خلیج فارس به سوریه، مداخله نظامی روسیه در 

جمهـوري   سوریه و آماده شدن این کشـور بـراي انتخابـات پارلمـانی و ریاسـت     
هاي ضد سـوري   سفر بن علوي به سوریه ضربه دردناکی به سیاست اهمیت دارد.

کامل رژیم عربسـتان بـر ایـن نهـاد     شوراي همکاري خلیج فارس به سبب سلطه 
ها، روابط اعضـاي ایـن    است که از زمان آغاز بحران سوریه، با فشارهاي سعودي

شورا جز عمان با دولت سوریه قطع شد. البته اخباري از تحـرك برخـی اعضـاي    
شوراي همکاري براي ازسرگیري روابط با دمشـق در سـایه خشـم و عصـبانیت     

بنـدي   بن علـوي بـر پـاي    تأکیدمطرح شده است.  اي نیز ریاض در محافل منطقه
عمان به وحدت سوریه و ثبات آن و انجام هر گونه تالش براي حل نهایی بحران 

آمیز، بر خشم و عصـبانیت مقامـات سـعودي بـه      سوریه از راه سیاسی و مسالمت
  )45:1395(جابري انصاري، تجربه این رژیم افزوده است. ویژه وزیر خارجه بی

نکه عمان یکی از متحدان ایاالت متحـده در سـاحل جنـوبی خلـیج     به رغم ای
رود، رویکرد متفاوتی از سایر اعضاي شوراي همکاري خلـیج   فارس به شمار می

اي از جملـه بحـران سـوریه اتخـاذ کـرده و از       فارس نسبت به مسائل مهم منطقه
اسـت.  مند  بهره )جمهوري اسالمی ایران(روابط نزدیک با حامی اصلی بشار اسد 

، 5+1بـا گـروه    اي ایـران  گري مسقط در مذاکرات هسته بخش بودن میانجی نتیجه
نشین به دنبال ایفاي نقشی منحصر به فرد در  مزید بر علت شده است تا این شیخ
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گري باشد. حفظ تعادل در روابط بـا   مسائل خاورمیانه در قالب دیپلماسی میانجی
ف عربی و غربی در طـرف دیگـر،   دولت سوریه و حامیانش در یک طرف و ائتال

  )65:1395 (نیکخواه،گري عمان است.  هاي بارز دیپلماسی میانجی از ویژگی
  

 آفرینی به منظور حل بحران یمن نقش

دي از صـنعا بـه عـدن، کشـورهاي عضـو شـوراي       هـا  پس از فرار عبدربه منصور
شـان را بـه عـدن     همکاري خلیج فارس به درخواست و فشار عربستان، سـفارت 

نتقل کردند؛ اما عمان با اتخاذ سیاستی مسـتقل از ریـاض، سـفارت خـود را در     م
عمان تنهـا کشـور عضـو شـوراي همکـاري       صنعا باقی گذاشت. با شروع جنگ،

کننده به یمن بـه رهبـري    خلیج فارس است که در ائتالف کشورهاي عربی حمله
ائـتالف،  ها شرکت نکرد و به درخواست عربستان براي پیوستن بـه ایـن    سعودي

  پاسخ منفی داد. 
هـا   بعد از آغاز جنگ سعودي و محاصره یمن، عمان تنها منفـذ بـراي یمنـی    

گرانه عمـان، بـراي حـل بحـران      . نقش میانجییعنی انصاراهللا و حزب کنگره بود
در این  غیرانسانی که عربستان سعودي در یمن ایجاد کرد، واضح و مشهود است.

نه تالش براي مداخلـه خـارجی در یمـن، آمـادگی     زمینه، عمان بارها با رد هرگو
یمنی اعالم کرد که عربستان سعودي  ـ   وگوهاي یمنی خود را براي برگزاري گفت
ولی در نهایت، دیدارهاي مختلفی در عمان انجام شد به شدت از آن گریزان بود. 

هـاي دیپلماتیـک چنـدین     و مذاکراتی بین طرفین درگیري صورت گرفت. تـالش 
در صدر آنها، عمان براي توقف جنگ عربستان علیه یمن بـه نـوعی بـه    کشور و 

وگوهاي  ها و گفت هاي درگیر در این کشور انجامید و مشاوره هماهنگی بین گروه
هاي بسیاري کـه دولـت    هاي درگیر یمنی صورت گرفت. تالش مفیدي بین طرف

تاي ایـن  هـاي یمنـی در راسـ    عمان در این راستا انجام داد، موجب شد که گـروه 
  ها به نوعی تفاهم مشترك براي حل سیاسی این بحران دست یابند. تالش
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عمان با هدف نجات یمن و تحقق صلح و ثبات در این کشور و حل و فصـل  
  آن طرح کاملی ارائه داد که شامل هفت بند است:

نشینی انصاراهللا و نیروهاي علی عبداهللا صالح از تمامی شـهرهاي یمـن و    عقب. 1
  اند. ها و تجهیزات نظامی که از انبارهاي ارتش در اختیار گرفته مامی سالحتحویل ت

  جمهوري آن؛ دي، رئیسها  بازگشت قدرت به دولت یمن و عبد ربه منصور. 2
  جمهوري؛ . تسریع در برگزاري انتخابات پارلمانی و ریاست3
  توافق با دولت جدیدي که شامل تمامی مردم و احزاب یمنی باشد. .4
هاي قانونی در عرصه سیاسی  صاراهللا به حزبی سیاسی تبدیل شود و از راهان .5

  فعالیت داشته باشد.
المللی اهداکنندگان با هدف کمک به اقتصاد یمـن و   . برگزاري کنفرانس بین6

  گذاري؛ هاي سرمایه اجراي طرح
  ارائه پیشنهاد عضویت یمن در شوراي همکاري خلیج فارس. .7

ن راه را براي مذاکرات قبلی اروپا و مذاکرات فعلـی در  در واقع، مذاکرات عما
هـا و   مذاکرات مستقیمی بین سعودي و هاي درگیر یمنی باز کرد کویت بین طرف

بی تمایل نیسـتند کـه در بحـران     ها عمانی نیروهاي انصاراهللا یمن صورت گرفت.
یمن مداخله ي صلح جویانه کرده و بـه آن خاتمـه دهنـد. زیـرا پایـان جنـگ و       
درگیري در منطقه و برقراري صلح و آرامش، منافع آنها را نیز تامین خواهد کرد. 

اما این مسـاله را بایـد بـه طـور جـدي در نظـر داشـت کـه         )12:1394 مشهدي،(
وارد شـده و بـا عربسـتان     هـا  حاضر نیستند در این بحران به سود یمنی ها عمانی

عـدم مداخلـه در امـور     هـا  سعودي مقابله کنند. در کل، سیاست تاریخی عمـانی 
گـاه حاضـر    هـیچ  هـا  دیگران با رعایت اصل بی طرفی بوده است. بنابراین عمانی

الشـعاع حمایـت از انصـاراهللا     نخواهند شد روابط دیرینه خود با عربستان را تحت
یمن قرار دهند. اما آنچه که در راستاي ایجاد صلح و خاتمه دادن به درگیري بین 

منطبق بوده و از هرگونه کوششی در  ها و خواست عمانی طرفین باشد، با سیاست
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  )1396این راستا دریغ نخواهند کرد. (ضیائی،
  

 هاي روابط دوستانه ایران با عمان زمینه

عمان و ایران بـه دالیـل تـاریخی، فرهنگـی، جغرافیـایی و سـرزمینی اشـتراکات        
چنین اولویـت  بسیاري براي همکاري دارند. اما مهم، شناختن این اشتراکات و هم

قرار دادن نیازهاي روز و خواست مردم دو کشور است. اگرچه مـردم عمـان بـه    
اند و به ظـاهر   لحاظ جغرافیایی، ملیت، زبان و فرهنگ در منطقه عربی قرار گرفته

اي از تـاریخ   گاه و در هیچ برهه سنخیتی با ایران و فرهنگ فارسی ندارند، اما هیچ
 هـا  انـد. عمـانی   ن و ارتباط بـا ایـران فاصـله نگرفتـه    چند صدساله، از فرهنگ ایرا

پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی تـاثیرات      معتقدند که از فرهنگ ایران خصوصاً
کننده نیست، بلکه از آن استقبال  اند و این برایشان نه تنها نگران مثبت زیادي گرفته

هنگ و ارتباطـات  توان در این مقطع تاریخی در مقوله فر می کنند. بنابراین می هم
ي مشترکی را تعریف و به اجرا گذارد تا مردم دو کشور نسـبت  ها فرهنگی پروژه

در حـوزه اقتصـادي و   تري پیـدا نماینـد.    به فرهنگ یکدیگر شناخت بهتر و ژرف
هایی وجود دارد و باید بیش از این با عمان کار کرد و به رونـق   کاري فرهنگی کم

تاي تعـامالت مثبـت و اعتمادسـازي تجـاري و     اقتصادي ایران افـزود و در راسـ  
بازرگانی و توسعه روابط اقتصادي هوشمندانه گام برداشت. هوشـمندانه بـه ایـن    

هـاي سـودجوي    هـا بـا نظـارت دولـت باشـد و بخـش       معنا که کارها و همکاري
اقتصادي این روابط سالم اقتصادي و فرهنگی را تخریب نکننـد. کـار نکـردن در    

هاي تـاریخی، روابـط دوسـتانه دو     کم زمینه اقتصادي دست ي فرهنگی وها حوزه
کند اما اگر کارهاي فرهنگی و اقتصادي  ملت را در سطحی که هست، تضمین می

رود؛  هاي تاریخی و روابـط سـابق هـم از بـین مـی      به شیوه بدي آغاز شود، زمینه
اري و همچنان که روابط ایران با بسیاري از کشورهاي آسیاي میانه به علت بدرفت

هاي جـدي شـد و جـایگزین روابـط      بدعهدي برخی از تجار ایرانی دچار چالش
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  ها بودند که توانستند جاي ایران را پر کنند.  تجاري ایران با آسیاي میانه، ترك
ي نوین و دیجیتالی مانند ها و سبک ها در مقوله قرآن از آموزش قرآن به روش

دکـان، نوجوانـان و جوانـان در    ي آموزشی قرآنی، آمـوزش قـرآن بـراي کو   ها قلم
ي هـا  سساتی که بتواننـد زیبـایی  ؤسطوح مختلف گرفته تا ایجاد جوامع قرآنی و م

توانـد   می را خوب و وزین معرفی نمایند، ي آنها قرآن را برجسته نموده و جاذبه
  در دستور کار قرار گیرد.

نیـز   اه ي خصوصی با حمایت دولتها تجارت و بازرگانی بین بخش در زمینه
ي خوبی در میـوه، تـره بـار، پسـته و زعفـران بـراي صـادرات بـه         ها ایران مزیت

شـود،   مـی  بازارهاي عمان دارد. اما متاسفانه علیرغم اینکه کارهاي خـوبی انجـام  
  (همان) جاي کار بسیاري دارد که نباید غفلت شود.

هـاي مهندسـی و    در خصوص روابط علمی، عمده رویکـرد عمـان در حـوزه   
اطالعات به سمت غرب از جمله اتریش، آلمان و هلنـد اسـت و روابـط    فناوري 

هـایی را   عمیقی بین مراکز علمی عمان با این کشورها در جریان است. باید زمینه
ها بتوان با مراکز علمی عمان  فراهم کرد تا از طریق دانشگاه تهران و سایر دانشگاه
هـا از آن   هایی که عمـانی  ز زمینهاز جمله تبادل دانشجو، ارتباط برقرار کرد. یکی ا

کنند و سفرهایی هم به ایران دارند در زمینه توریسـم پزشـکی اسـت.     استفاده می
هـاي زیبـایی و تزئینـی و داندانپزشـکی یکـی از       توریسم پزشکی ماننـد جراحـی  

  هاست.(همان)  ها از محل عمانی پردرآمدترین منابع جهانگردي ایرانی
د، نتوانسـته اسـت هماننـد دیگـر کشـورهاي      عمان به دلیل شرایط خاص خو

حاشیه جنوبی خلیج فارس به لحـاظ اقتصـادي، رشـد و توسـعه شـهري و زیـر       
که نفـت ایـن کشـور     2000... داشته باشد. بنابراین از سال ي صنعتی وها ساخت

توان گفـت   می یی براي رشد و شکوفایی تنظیم نمود،ها ریزي ملی گردید و برنامه
ساله رشد چشمگیري را تجربه خواهد کرد. علیرغم  20 ی تقریباًدر یک بازه زمان

این مسایل، قدرت پول عمان در جهان بسیار خوب و جزو چنـد پـول قدرتمنـد    
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شود ایـن   می (سومین پول قدرتمند)، است. با این توضیحات نتیجه اي که حاصل
سـایه  است که ایران باید براي آینده روابط اقتصادي و تجاري بـا ایـن کشـور هم   

ي صـدور محصـوالت کشـاورزي و    هـا  برنامه ریزي درازمدت داشته باشد. زمینه
باغی، توریسـم پزشـکی، امـور فرهنگـی و بـه خصـوص گردشـگري از جملـه         

  )1396دهند. (دهقان، می ي همکاري را تشکیلها حوزه
 جنگ انصاراهللا با عربستان: سود عمان؟ نقش عمان در حمایت از انصاراهللا؟

برد، به عبارتی حـرف   می د عمان از نبرد انصاراهللا با عربستان سوداینکه گفته شو
جزیـره   طلبـی در شـبه   خـواهی و توسـعه   درستی است. زیرا عربستان به دنبال زیاده

ي بـی طرفانـه عمـان    هـا  است. البته تنش و جنگ در منطقه هم راسـتا بـا سیاسـت   
مش و امنیت است که هماهنگ نبوده و به سود این کشور نیست. عمان در سایه آرا

بیرون است. اما اگر تصـور بـراین    اي ي منطقهها و تنش ها کشوري آرام و از حاشیه
بخواهند از جنبش انصاراهللا حمایـت کـرده و در برابـر عربسـتان      ها باشد که عمانی

رسد. عمـان و عربسـتان در    می آرایی کنند، تصوري بعید و حتی محال به نظر صف
فایده هم بـه   ـ  هزینهراي روابط و تبادل هستند که اگر از جنبه ي مختلفی داها زمینه

آن نگاه کنیم، عمان حاضر نخواهد شد کـه بـا عربسـتان بـه خـاطر انصـاراهللا وارد       
تخاصم و تنش شود. مگر شرایطی بوجود آید که روابط دو کشور را ماننـد قطـر و   

سیاسـت تعـاملی و   ي جدي کند که باتوجه به طبع، مـنش و  ها عربستان دچار تنش
  اي نیز مدیریت خواهد شد. (همان) مالیم حاکمیت عمان، چنین مساله

عمان کشوري است که با همسایگانش علیرغم اختالفاتی که داشته در حسـن  
برد و خواهان وجود صلح آرامش در منطقه اسـت. از   می همجواري و تعامل بسر

ا و انگلسـتان اسـت.   طرفی دیگر این کشور محل حضور سیاسی و نظامی آمریکـ 
طرفی و عـدم دخالـت در امـور     شود که عمان سیاست بی می همین مساله موجب

دیگران به خصوص همسایگان را ادامه دهد. منافع دول غربی حاضر در عمـان و  
تـوان هـیچ    نیز دولت این کشور در استمرار ثبات و صـلح اسـت. بنـابراین نمـی    
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اراهللا یمن و تقابل را عربسـتان متصـور   ظرفیتی براي این کشور در حمایت از انص
  (همان) بود.

ي هـا  دار در حوزه مدت و دامنه روابط عمان با آمریکا و انگلیس، روابطی طوالنی
نظامی، سیاسی، اقتصادي و... است. مشی سیاست خارجی عمان نیز پرهیز از تـنش  

ي دیگر در و عدم مداخله در امور دیگران و جانبداري از یک کشور در برابر کشور
ست. اگرچه فی نفسه عمان از اینکه عربستان به هر صورتی تضعیف شود، ها بحران
برد. اما این مساله دلیل براین نیست که عمان حاضر شـود روابطـش را بـه     می سود

خاطر انصاراهللا یمن ایران با عربستان برهم بزند. خصوصا اینکه دول غربـی حاضـر   
مدیریت خواهند کرد تا عمان از چرخش کامـل  در این کشور، به نوعی موضوع را 

  )1396 به سمت ایران خودداري کند. (افشاري،
  

 عمان و روابط مثبت با آمریکا و انگلستان: اعتماد ایران به عمان

روابط ایران و عمان تاکنون روابطی دوسـتانه و بـه دور از حاشـیه و تـنش بـوده      
ي هـا  یی در سیاسـت ها خشاست. اگرچه در برخی مواقع مانند جنگ تحمیلی چر

عمان مشاهده شده، اما به طور کلی روابط مثبت دو کشور، الگـویی بـراي دیگـر    
و اقدامات ایران در منطقـه   ها کشورها بوده است. عمان نیز در حمایت از سیاست

آفرینـی کـرده اسـت.     ، در مواقع مختلف و متعدد نقـش »طرفانه وجهه بی«با ارایه 
و یا شنیده نشده اسـت کـه عمـان و دولتمـردان ایـن کشـور       تاکنون نیز مشاهده 

ي فرامنطقه اي کرده باشند. بـه  ها مبادرت به فاش نمودن اطالعات ایران به قدرت
عبارت بهتر عمان رازهاي مطرح شده بین این کشور و ایران را همچنان محفـوظ  

  نموده و جایگاه خوبی در نظر دولتمردان ایران بدست آورده است. 
منطقه و روابطش با غـرب و ایـران بـه عنـوان پـل ارتبـاطی بـین         عمان درنقش  

ي دوطـرف و  ها دوطرف بوده است که عالوه بر پل ارتباطی، در نزدیک کردن دیدگاه
ماننـد آزاد   هـا  حتی در مواقعی در پیداکردن راه حل براي پایان دادن به برخی از تنش
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نمـودن زنـدانیان ایرانـی در بنـد      ادنمودن زندانیان غربی در بند ایـران و همچنـین آز  
ي مثبت و منتج به نتیجه مرضی الطرفین داشته اسـت کـه هردوطـرف    ها غرب، تالش

غربی و ایرانی خواهان برقرار ماندن این نقش و جایگاه براي عمـان بـوده، هسـتند و    
رسد، دارابودن روابط دوگانه عمان با غرب و ایـران و   می خواهند بود. بنابراین به نظر

  )1396ایفاي نقش در این زمینه، خواست دوطرف است. (ضیائی، 
ي اقتصـادي،  هـا  مستشاران انگلستان و آمریکا در عمان در بسـیاري از بخـش  

اي اسـت کـه    سیاسی و نظامی حضور داشته و فعال هستند. این حضور بـه گونـه  
ن تـوان تصـور کـرد کـه عمـا      عمان به آنها نیازمند و وابسته است. بنـابراین نمـی  

با جمهوري اسالمی ایران داراي روابطی مثبت و تـاریخی   کشوري است که صرفاً
ي غربـی، بـه   هـا  دهد که عمان با دادن پایگاه به قـدرت  می است. این مساله نشان

نوعی براي خود حاشیه امنی ایجاد کرده و بر ایـن حضـور و همکـاري حسـاب     
جزیره عربسـتان و   کرده است. جزیره مصیره نیز که در قسمت جنوب شرقی شبه

در مقابل سواحل عمان قرار دارد، از موقعیت بسیار مهمـی برخـوردار بـوده و از    
 دیرباز پایگاه نظامی انگلیس بوده اسـت، خـود گـواه ایـن مدعاسـت. (افشـاري،      

ي هـا  وجود کشوري به نام عمـان در همسـایگی ایـران و اتخـاذ سیاسـت      )1396
ب اسالمی، براي ایـران یـک فرصـت    عقالنی طی چهار دهه پس از پیروزي انقال

است که براي استفاده از این فرصت باید برنامه ریزي کرده و راهبرد تنظیم شود. 
ی بـراي قطـع و یـا    المللـ  بـین اي و  روابط ایران و عمان علیرغم فشارهاي منطقـه 

کاهش، همچنان پابرجاست. بنابراین ایران باید به عمان به عنوان یک هم پیمان و 
  ) 1396(دهقان، ی نگاه کند.الملل بیناي و  عرصه منطقه همکار در

در این ارتباط ذکر این نکته ضروري است که اگرچه عمان تاکنون به صورت 
ي مختلـف  هـا  غیر علنی و غیر مستقیم، حامی، همکار و رازدار ایـران در پرونـده  

 السـالم کـه   منین علیـه ؤبوده است، امـا بـه مصـداق حـدیثی از حضـرت امیرالمـ      
با دوستان، آنقدر دوستی کن و رازت را برایشان بازگو که اگر روزي «فرمایند:  می
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، در »اي به تو بزنند و همچنین در دشمنی با دشـمنان  دشمنت شدند، نتوانند ضربه
  روابط با هر کشوري حتی عمان، جانب احتیاط را باید رعایت نمود.

  
  ربستان؟ انتخاب عمان در صورت حمایت ایران: سوریه یا ع

تاکنون سعی و تالش عمان این بوده است که در بحران سـوریه اگرچـه بحرانـی    
خارج از منطقه خلیج فارس است، مداخله مثبت به منظور ترك مخاصمه بنمایـد.  
خاتمه بحـران سـوریه و پایـان دادن بـه جنگـی چنـد سـاله خواسـتی منطقـی و          

ري اسـالمی ایـران   بشردوستانه است. برخی تصورشان این است که اگـر جمهـو  
همان حمایتی که از سوریه در بحران جاري به عمل آورد، از عمان نیز بـه عمـل   
بیاورد، عمان حاضر خواهد شد که به عربستان پشت کرده و با ایـن کشـور وارد   
درگیري شود. این تصور از اساس، تصوري غلط است. همانگونه که پیش تر نیـز  

ر همسایه هستند که تعـامالت و تبـادالت   اشاراتی شد، عمان و عربستان دو کشو
برنـد.   مـی  کشور از این روابط سود ي مختلفی دارند و هر دوها متعددي در زمینه
 اشتباه است اگر تصور کنیم که عمان حاضر خواهد شد در صورتی بنابراین کامالً

که از او حمایت شود و یا توسط عربستان تحت فشار قرار گیرد، بـه ایـران روي   
و تحت حمایت ایران با آن کشـور وارد درگیـري شـود. دوکشـور روابـط      آورده 

) سـلطان  1396اي دارند که به آسـانی بـرهم نخواهنـد زد. (ضـیائی،      درهم تنیده
ي هـا  و بحران ها آفرین در مشکالت، تنش قابوس به عنوان فردي با تجربه و نقش

میانجی که موفـق هـم   اي و تالش در راستاي حل آنها با بازیگري به عنوان  منطقه
یی را به منظور پایان دادن به بحران سوریه انجـام داده اسـت.   ها بوده است، تالش

هم راستا با سیاست اصولی این کشور یعنـی بـی طرفـی و عـدم      ها اما این تالش
توان انتظار داشت عمان از نقـش و سیاسـتی کـه     مداخله بوده است. بنابراین نمی
در اجراي آن نیز موفق هم بوده است، به یـک بـاره    چند دهه است اتخاذ کرده و

رسـد   مـی  دست برداشته و با عربستان به مخالفت علنی و تقابل بپردازد. بـه نظـر  
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همین سیاستی که تاکنون کشور عمان با سلطنت سلطان قابوس دنبال نموده براي 
  )1396(ضیغمی، جمهوري اسالمی ایران بهترین حمایت است.

  
 ایران و عمان اشتراکات اقتصادي

حـال حاضـر برابـر     اقتصاد عمان تاحد زیادي متکی به درآمدهاي نفتـی اسـت. در  
درصد تولید ناخـالص داخلـی ایـن کشـور را عایـدات نفتـی        68آمارهاي موجود 

براي اقتصـاد عمـان تهیـه     2020انداز  فرمان سلطان قابوس چشم دهد. با می تشکیل
اي عمـان   زپایان اولین مرحله برنامـه توسـعه  ساله ا 25انداز  گردیده است. این چشم

راستاي حفظ و تامین رشـد و رفـاه عمـان اهـداف      در )آغاز و1995- 1970یعنی (
 2009کند. موافقت نامه تجـارت آزاد بـا آمریکـا کـه ژانویـه       می مدتی را دنبالبلند

اي کلیـه کاالهـاي مصـرفی و صـنعتی را رفـع نمـوده و        یافته، موانع تعرفـه  رسمیت
کنـد. شـرکاي    می عمان تامین گذاري تجاري خارجی را در مایت قوي از سرمایهح

امارات، ژاپن، ایتالیا، عربسـتان، انگلـیس، آمریکـا، چـین وکـره       مهم تجاري عمان؛
  مبادالت تجاري با عمان کمتر از یک درصد است). سهم ایران درجنوبی هستند (

ییر نقش دولـت دراقتصـاد و   راهبردهاي کالن عمان؛ ثبات اقتصادي ومالی، تغ
سازي منـابع   سازي)، متنوع گسترش مشارکت بخش خصوصی (راهبرد خصوصی

میالدي بـه سـازمان    2000سازي اقتصاد عمان (عمان در اکتبر  درآمد ملی، جهانی
عمان و توسعه منـابع   تجارت جهانی ملحق شده است)، ارتقاء مهارت نیروي کار

ــتم توســع  ــه هف ــراي  ه عمــان شــرایط بســیارانســانی اســت. برنام مناســبی را ب
مسـقط   در »دهکـده دانـش  «گذاران خارجی پیش بینی کرده است. مجتمع  سرمایه

ي عمانی با تشریک مساعی مؤسسات ها ي فنآوري شرکتها جهت توسعه ظرفیت
ي هـا  سیس و گسترش یافته است. شهروندان عمانی از استانداردأژاپنی و آلمانی ت

وردارند، با این حال بـه دلیـل ذخـایر محـدود نفتـی، آینـده       مناسب معیشتی برخ
  )1396نامطمئنی را درپیش رودارند. (دهقان،
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باشـد   میلیارد بشکه مـی  5/5عمان داراي ذخائر نفتی اثبات شده نفت به میزان 
دهد.  می خیز قرار بین کشورهاي نفت رتبه بیست و چهارم در که این کشور را در

 باشد و بدین لحاظ در می میلیارد مترمکعب 5/849عمان ذخایر گازي اثبات شده 
  )1396 کشورهاي جهان قراردارد. (ضیغمی، 28رتبه 

ــان را    ــدهاي صــادراتی عم ــک درصــد ازدرآم ــا ی کشــاورزي و صــنعت تنه
ي دولت عمان اسـت. بیشـترین   ها گیرد، اما تنوع درآمدي یکی از اولویت دربرمی

، حبوبات وسـبزیجات اسـت ولـی    محصوالت کشاورزي عمان؛ خرما، لیموترش
کننـده تمـام   باتوجه به مساحت یک درصدي زیرکشت اراضی، همچنان یک وارد

  (همان) عیار محصوالت غذائی است.
ایران و عمـان در طـول تـاریخ چندصـد سـاله همسـایگی، داراي اشـتراکات        

ي مذهب اباضیه بـا تشـیع   ها ي مختلفی هستند. نزدیکی آموزهها بسیاري در زمینه
از جمله مـوارد مهـم    ها به دلیل دخالت دادن عقالنیت در تصمیم گیري وصاًخص

  گذار است. ثیرأت ها کشور است که این مساله بر دیگر حوزه اشتراکات مذهبی دو
نقش و موقعیت استراتژیکی در دوطرف خلیج فارس و دریـاي عمـان     کشور دو

دریاها همواره مـورد توجـه    ایران در ضلع شمالی این  دارند. عمان در ضلع جنوبی و
کشور و روابط خـوب   ي بزرگ فرامنطقه اي هستند. موقعیت ژئوپلیتیکی دوها قدرت

  توانند بهره ببرند. می آنها موجب اشتراك منافع اقتصادي نیز شده است که
همسایگی، اشتراك و اشراف دوکشـور بـر تنگـه اسـتراتژیک هرمـز نیـز از جملـه        

است که این نقش، به نوعی فرامنطقه شده اسـت. چراکـه   کشور در منطقه  اشتراکات دو
  کند.   می بیش از نیمی از انرژي مورد نیاز جهان از این آبراه راهبردي عبور تقریباً

راهبردي هرمز  هماهنگی، همکاري و مشارکت دو کشور در حفظ امنیت تنگه
ین ایران و و تصریح دارد. بنابرا تأکیدبر نقش اساسی دو کشور در منطقه و جهان 

ي تنگاتنـگ در منطقـه، الگـوي    هـا  توانند با هماهنگی بیشتر و همکـاري  می عمان
  و همکاري مرضی الطرفین با سودبري مشترك باشند.  همسایگی، هماهنگی
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یی که به صورت اختصـار بیـان گردیـد، کشـور     ها در مجموع و با توجه ویژگی
ح پـایین رشـد اقتصـادي    عمان به خاطر شرایط اقلیمی گرم و خشکی که دارد، سط

نسبت به کشورهاي منطقه، سطح پایین رشد تکنولوژي، آب کم، کشـاورزي بسـیار   
ي ایران است. جمهوري اسـالمی  ها سنتی و ضعیف و... نیازمند بهره گیري از داشته

تواند بـا تفـاهم بـا ایـن کشـور و بـا گسـیل کارشناسـان خبـره در زمینـه            می ایران
عت سدسازي، صـنایع کوچـک و ... بـه ایـن کشـور      کشاورزي، صنایع دریایی، صن

همسایه صادرات داشته باشد. صدور خدمات فنی و مهندسـی و تولیـدات دامـی و    
کشاورزي از جمله نیازهاي عمان است. روابط خوب دو کشور باید به تولید ثروت 
ملی منجر شود. روابطی خوب است که به بیشینه سازي ثـروت ملـی منجـر شـود.     

اجتمـاعی و حسـن همجـواري بـا ایـن       ـ تواند از روابط خوب سیاسیایران باید ب
کشور، توسعه روابط اقتصادي و بازرگانی دو کشور را رقم بزند. روابط اقتصادي و 
بازرگانی فراگیر و عمیق، موجب وابستگی خواهد شد. ایجاد وابسـتگی در روابـط   

   شود. می اقتصادي و بازرگانی، سبب پایداري روابط سیاسی نیز
  
  گیري نتیجه

ی است که باید این نقـاط قـوت را نخسـت    قوت اطنقروابط ایران و عمان داراي 
اندیشـی و  و استمرار آنها تالش نمـود و بـا دور   تأکیدشناخت و سپس در جهت 

بویژه نگرش راهبردي، در راستاي گسترش و ژرف نمودن آنها راهبـرد تعریـف،   
روابـط ایـران و عمـان، اعتمـاد      قوتتدوین، تصویب و اجرا نمود. یکی از نقاط 

 گذشـته   دهـه چند سال و یا چندطی نه تنها طرفین به یکدیگر است و این رابطه، 
اي، قرابت  هاي متمادي همسایگی، قرابت منطقه ، بلکه طی قرنگرفته استنشکل 

ي دو کشور نسبت به مسایل منطقه این اعتماد ها مذهبی، قرابت اهداف و سیاست
سازي اگرچه بسیار سخت، هزینه بر و زمان بر است. اما . اعتمادساخته شده است

اي بسیار حسـاس بـه    حفظ اعتماد بین دو کشور، آن هم دو کشوري که در منطقه
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لحاظ ژئوپلیتیک و دارا بودن معادن و منابع عظیم انـرژي همـواره مـورد طمـع و     
نـابراین  تـر اسـت. ب   اي هسـتند، بـه مراتـب سـخت     ي فرامنطقـه ها دسایس قدرت

ترین سرمایه براي  سنگ گراناعتمادي که طی سالیان متمادي ساخته شده، به منزله 
  هردو کشور است. 

عمان براي جمهوري اسالمی ایران همسایه اي خـوب و حـامی بـوده اسـت.     
به ایران مربوط به حمایت ایران در پـیش   ها شود که عالقه عمانی می اگرچه گفته

دهد  می شود. اما شواهد تاریخی نشان می ي ظفارها چریکاز اسالمی در سرکوبی 
به ایران و ایرانی فراتر از یک واقعه تاریخی اسـت و مـاجراي    ها که عالقه عمانی

به ایران است. بنابراین ریشه روابـط   ها ظفار یکی از دالیل و عوامل عالقه عمانی
اي  رین مسـاله ت کشور را نباید محدود به یک جریان خاص نمود که با کوچک دو

شایان توجه و درخـور تشـکر اسـت.     ها دار گردد. حسن همجواري عمانی خدشه
بنابراین ایران باید مابه ازایی براي حسن همجواري عمان منظور نماید و به خاطر 

  ترین نقطه جغرافیایی قرار گرفته است، بپردازد. این همسایه خوب که در مهم
فـارس (بخوانیـد شـوراي همکـاري     حضور عمان در شوراي همکاري خلیج 

ي غربی براي تضعیف و تقسیم ایران)، اگرچه بـه  ها اعراب خلیج فارس و قدرت
ظاهر، براي جمهوري اسالمی ایران مضر است. زیرا این کشور همسایه که داعیـه  
حسن همجواري دارد، در پیمانی قرار عضو است که هدفشان فروپاشی جمهوري 

برداري از  ین حضور را باید غنیمت شمرد و به دنبال بهرهاسالمی ایران است! اما ا
کند،  می این حضور بود. حضور عمان و نقشی این کشور در شوراي همکاري ایفا

و  هـا  کننـده اهـداف، سیاسـت    اگر نگوییم کامال، اما به کرات و به دفعات، خنثـی 
وري اقدامات ضد ایرانی عربستان، امـارات و قطـر بـوده اسـت. آنچـه کـه جمهـ       

یی مانند شوراي همکاري اعمال نفوذ کند، از طریق ها خواهد در پیمان می اسالمی
رسد. حداقل دستاوردي که حضور عمـان در شـوراي    می عمان این مهم به انجام
تواند براي ایران داشته باشد، این است که ایران از روند  می همکاري خلیج فارس
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توان گفت، درست است  می ود. در واقعش می ي آن مطلعها و برنامه ها امور، طرح
طرفی و عدم مداخله در امـور   اش را بر مبناي اصول بی که عمان سیاست خارجی

که این کشور همواره در کنار ایران و در برابر  حالی دیگران تنظیم کرده است. در
ي عربسـتان در منطقـه   هـا  ي عمان با برنامـه ها عربستان قرار داشته است. مخالفت

ي جاه ها فارس و خاورمیانه در حقیقت حمایت از ایران و تقابل با سیاستخلیج 
یی همسـو بـا   هـا  طلبانه عربستان است. عمان در مسایل مختلف منطقـه سیاسـت  

تـوان گفـت کـه     مـی  جمهوري اسالمی ایران اتخاذ کرده است. در همین ارتبـاط 
دلیـل اینکـه    به ها ي اعالمی و اعمالی عمان متفاوت است و این تفاوتها سیاست

کنیم. البته عمـان   ي ایران است، به آن اعتراض نمیها و برنامه ها همسو با سیاست
به این مساله واقف است که تقویت ایران نه تنها به ضرر این کشور نیست، بلکـه  
در جهت تقویت این کشور خواهد بود. زیرا جمهوري اسالمی ایران و عمان مرز 

داراي مرزهـاي مشـترك آبـی، آنهـم در دوسـوي      مشترك زمنیتی نداشته و صرفا 
استراتژیک هرمز هستند. بنابراین عمان با ایران داراي مسایل شمال و جنوب تنگه 

خاص و یا اختالفات ارضی و مرزي مانند آنچه با همسایه بزرگ خود عربستان و 
  یا امارات متحده عربی دارد، نیست. 

تر شود، خطرش براي آنهـا   ي قويدانند که هرچه عربستان سعود ها می عمانی
بیشتر است. معامالت بزرگ و خریدهاي تسلیحاتی و جنگ افزارهـاي مـدرن از   
کشورهاي غربی و آمریکا نه علیه اسراییل قرار است استفاده شود و نه توانایی آن 

اتفاق افتـاد   1991را دارند که علیه ایران استفاده کنند. بنابراین شبیه آنچه در سال 
ي کشـورهاي منطقـه   هـا  ي مـالی و تشـویق  هـا  م تسلیحاتی که با حمایـت و صدا

خریداري کرده بود، به دلیل اینکه نتوانست در جنگ تحمیلی هشـت سـاله علیـه    
افزارهاي مـدرنی   ایران بکار گیرد، علیه کویت بکار گرفت، این تسلیحات و جنگ

اده شـود.  که دیروز علیه یمن استفاده شد، ممکن اسـت فـردا علیـه عمـان اسـتف     
را در روابطش با عمان در دسـتور   »عربستان هراسی«جمهوري اسالمی ایران باید 
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کاري مدون قرار دهد. بنابراین باید حضور عمان را در شـوراي همکـاري خلـیج    
به فال نیک گرفت. ناگفته نماند که این مساله به مفهـوم نادیـده انگاشـتن     فارس،

  یتی نیست.تمامی جوانب احتیاطی و مالحظات امن
بـه  مان بارها با مواضع و اقدامات ضد ایرانی شوراي همکاري خلیج فارس ع

جدیـدترین نمونـه عـدم همراهـی و      همراهـی نکـرده اسـت.   خصوص عربستان 
همکاري عمان با خواست شوراي همکاري و عربستان، ائتالف و جنگ علیه یمن 

همواره نسبت به عمان به رغم عضویت در شوراي همکاري خلیج فارس، است. 
همسایه شمالی خـود (ایـران) توجـه بیشـتري داشـته و در برقـراري ارتبـاط بـا         

هاي جهانی تعادل را حفظ کرده است. جـوهره چنـین منطقـی بـه وجـود       قدرت
عد اجتماعی روابـط مسـقط بـا همسـایگان      استراتژي امنیتی  ـ دفاعی و سپس به ب

  گردد.  خود بر می
روابط اقتصادي، تجاري، بازرگانی، اجتماعی، تقویت، گسترش و ژرف نمودن 

فرهنگی و علمی را باید با عمان باید بـه روابطـی راهبـردي تبـدیل کـرد. عمـان       
 هـا  ي بسیاري دارد که به اهم آن در این مقاله اشاره گردید. این ظرفیـت ها ظرفیت

در یکی دو دهه آتی بیشتر هویدا خواهد شد. عدم اقدام بـه موقـع و بـه هنگـام،     
  جب جایگزینی رقبا خواهد شد. مو

، عالیق و بـویژه  ها در پایان ذکر این نکته ضروري است که باتوجه به ظرفیت
اعتماد طرف عمانی به ایران، هرگونه اقدامی که موجب ایجاد حساسیت و خدشه 

بـه بخـش    هـا  دار شدن اعتماد شود، باید از دستور کـار خـارج شـده و فعالیـت    
رت دولت. کار نکردن بهتر از بد کار کـردن اسـت.   خصوصی واگذار گردد با نظا

  این اصل را نباید از نظر دور داشت. 
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