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  143-188، صص 1392زمستانـ 57، شمارهپانزدهمسال 

  ثیر ارتباطات تاریخی و فرهنگی بر روابط ایران و عمانتأ

  )ه ایران در ظفارلکید بر دالیل تاریخی مداخبا تأ(

  

چکیده  

هخامنشـیان   ، از زماناز این سرزمین اي گسترده يها بخشو  ارتباط عمان با ایران قدمتی چند هزار ساله دارد

در سیاسـی و تجـاري    يهـا  پیوسـتگی  ه است.ان بودهمواره در قلمرو امپراتوري ایر و پس از اسالم،ساسانیان تا 

 به جـدایی تـدریجی آن   ،در دوره ورود استعمار به منطقه خلیج فارس وداشت یی ها فراز و نشیبمیدوران اسال

ثیر عوامـل جغرافیـایی،   براین، روابـط ایـران و عمـان تحـت تـأ     . بنـا دشاز قلمرو حاکمیت ایران منجر  سرزمین

ـین   ه اسـت. از دیگر کشورهاي عربی منطقـه بـود   متمایز اي ابطهتمدنی، همواره ر ـ  ژئوپلتیکی و فرهنگی بـه هم

خود به منطقه آشوب زده ظفار در عمـان  میبا اعزام نیروهاي نظا ش.1351–55ي ها دولت ایران در سال ،سبب

ءحفظ استقالل و تمامیت ارضی این سرزمین ایفـا در  اي کنندهخواست این کشور، نقش مهم و تعیین بر اساس در

ط     مداخله ایـرا  لتیک و مالحظات امنیتی، سببژئوپ مسائل مربوط به آیاکرد.  ن در بحـران ظفـار و اسـتمرار رواـب

تـأثیر چشـمگیر    مل جغرافیایی و ژئـوپلتیکی، در این مقاله عالوه بر نقش عوامتقابل در دوران معاصر بوده است؟ 

  . ن و عمان نیز بر روابط دو کشور بررسی خواهد شدتاریخی و فرهنگی ایرا پیوندهاي

  

 :واژگان کلیدي  

  فرهنگی، مداخالت و ایران، عمان، روابط تاریخی
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  مقدمه 

ـ   سـوي تنگـه هرمـز،    سرزمینی مهـم و اسـتراتژیک در آن   ،عمان صـورت  ه کـه ب

 310 وسـعت با  ی دریاي عمان را در برگرفته،اسر سواحل جنوب، سرکمربندي از خشکی

واقع شـده   در منتهی الیه شرق و جنوب شرقی شبه جزیره عربستان ،هزار کیلومتر مربع

یره عربستان، در حـد  نواحی شرقی شبه جز نام بر سراسراست. تا اوایل قرن نوزدهم این 

تدریج به دو بخش به  این سرزمین بعدها .شد میاطالق  الخالی و دریاي عمان،ربع  فاصل

هفـت گانـه امـارات     يهـا  شبه جزیره مسندام و شیخ نشین :عمان متصالح تقسیم گردید

  سرزمین اصلی عمان. و  متحده

از ایـن   اي ي گسـترده هـا  یران قدمتی چند هزار ساله دارد و بخـش ارتباط عمان با ا

ه ان بـود در قلمرو امپراتـوري ایـر  پس از اسالم تا ساسانیان و  هخامنشیان سرزمین از زمان

در دوره  وداشت یی ها و نشیبفراز   می، در دوران اسالتجاريو . این پیوستگی سیاسی است

از قلمـرو   سـرزمین  به جـدایی تـدریجی آن   ، سرانجامبه منطقه خلیج فارس ورود استعمار

در مدت بیش از دو قرن حاکمیت سلسله قاجار، همانند بسیاري  شد.حاکمیت ایران منجر 

 بسیار محدود ماند:از دیگر مراکز حوزه تمدنی ایران، ارتباط سیاسی و تجاري ایران و عمان 

ي مرکزي ایران و ناتوانی در اعمال حاکمیت بر منطقه خلیج فارس و دریاي ها ضعف دولت

ي جهانی در این ها عمان از یک سو و استمرار حضور و نفوذ انگلستان و تشدید رقابت قدرت

در  م.1960ي پایانی دهـه  ها تحوالت سال است.، از ادلّه این وضعیت منطقه از سوي دیگر

به جغرافیاي سیاسی منطقه خلیج فارس و اتفاقاتی که در ي جهانی نسبت ها سیاست قدرت

، راه را براي بازگشت مجدد ایـران بـه   روي داد ها سیاست داخلی ایران و عمان در این سال

ي داخلـی ایـن   هـا  در یکـی از خـونین تـرین جنـگ     میصحنه سیاسی عمان و مداخله نظا

بـه    میاعـزام نیـروي نظـا   با  ش.1351 –55ي ها دولت ایران در سالسرزمین هموار کرد. 
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و تعیـین   منطقه آشوب زده ظفار در عمان بر اسـاس درخواسـت ایـن کشـور، نقـش مهـم      

سال  40بیش از  د. اکنونکر ءایفا حفظ استقالل و تمامیت ارضی این سرزمیندر  اي کننده

از این موضوع بـاقی مانـده    اي تنها خاطره ،گذرد و در ذهن مردم دو کشور می از آن دوران

بـط سیاسـی دو   بر روا را ثیر عمیق این اتفاقتواند تأ مینظر منصفی ن است، اما هیچ صاحب

ژئوپلتیک و مالحظات مسائل این است که آیا  پرسش .نادیده بگیرد کشور در دوران جدید

 معاصـر در دوران  ن ظفار و استمرار روابط متقابـل امنیتی، تنها دلیل مداخله ایران در بحرا

ویـژه علـل   ه ب ،به روابط ایران و عمان در دوران معاصر گوناگونبوده است؟ هرچند در آثار 

 ، اماامنیتی و ژئوپلتیکی پرداخته اندي مختلف ها ر بحران ظفار از جنبهایران د میمداخله نظا

توجه قـرار  روابط دو کشور در دوران جدید کمتر مورد  فرهنگی بر - ثیر ارتباطات تاریخیأت

که عالوه بر نقـش عامـل    شدهپرداخته  این موضوعبررسی به  له حاضرمقادر گرفته است. 

ثیر قابــل یخی و فرهنگــی ایــران و عمــان نیــز تــأجغرافیــایی و ژئــوپلتیکی، ارتباطــات تــار

احسـاس   است. در واقع، فرض تحقیق این اسـت کـه   بر روابط دو کشور داشته چشمگیري

در مشارکت ایران در جنگ   مینسبت به سرزمین عمان نقش مه ایرانیانمسئولیت تاریخی 

  ظفار و گسترش مناسبات کنونی داشته است.

  

سوابق حضور و نفوذ ایرانیان در عمان ؛روابط تاریخی ایران و عمان -1

  دوران باستان - 1- 1

هـزار   5منطقه عمـان حـداقل بـه     یبرخی از باستان شناسان، سابقه تمدن به نظر

کـه بـا   بودنـد  ها یا نژاد سیاه آفریقـایی   میها ساکنان اولیه عمان، گردد. میسال قبل باز 

سـال   2000انقراض و نابودي رفتند. نام باسـتانی عمـان در   سمت به   میل سانفوذ قبای

پادشاهان مقتدري از جملـه حمیریـان بـر آن    که  د، ماگان یا ماجان یا مازون بوداز میالقبل 
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ي هـا  قدیم شهر ظفار است. در کتیبـه  که نام پایتخت آنها شهر ربدان بود .کردند میحکومت 

ر د در بنادر آن اشاره شـده اسـت.   کشتی سازيبه سرزمین ماجان و رونق   میآشوري و عیال

محور ارتباطات آن با دیگر  ،ستد و حرفه تجارتدادو کید بري تاریخی عمان، تأها سراسر دوره

اسـت  آن زمان به معناي معادن مس   میدر زبان بو "ماجان"مناطق اطراف بوده است. کلمه 

که تولید و تجارت پر رونقی در این منطقه داشته است. همچنین کلمه مـزون یـا مـازون بـه     

تـر   در گذشته با ارزش است. در تاریخ بازرگانی عمان، صادرات کندر که ي جاريها معنی آب

. در آمـد  مـی بـه شـمار   پرسودترین و مهم ترین صادرات این سرزمین  شد، میاز طال شمرده 

هزار تن کندر از طریق دریا به یونان، رم و سایر شهرهاي مدیترانه  3قرن دوم میالدي ساالنه 

اصـر بـه   تجارتی که در قرون میانه جاي خود را به برده و سـپس در دوران مع  د؛ش میحمل 

  .)41 - 42: 1387 کتاب سبز عمان،(نفت داده است 

سکونت اقوام و نژادهـا  در باره پیش از تاریخ  و ي باستانیها از سوابق و ریشهگذشته 

ي ها ها و عرب می، عیالها قیینفی، ها ، سومريها در سواحل جنوبی خلیج فارس اعم از بابلی

کـه   دهـد  مـی خلیج فارس نشـان   سواحل جنوبیدر تاریخ هزاره پیش از میالد  ،نژاد میسا

هخامنشیان از  .ق.م) بود 330- 559شی (امپراتوري هخامن سراسر این منطقه جناح جنوبی

ي خود ها موقعیت استراتژیک تنگه هرمز براي گسترش نفوذ در منطقه و به کارگیري ناوگان

انگذار امپراتـوري  د.کورش بنیمصر بهره بردن و براي کشف و تسلط بر مناطق جدید در هند

بیش از پنجاه میلیون نفـر  که هخامنشی، مرزهاي طبیعی جنوبی سرزمین گسترده خود را 

ي خلـیج فـارس و دریـاي    ها کردند، در امتداد کرانه میي گوناگون در آن زندگی ها از ملت

ق.م منـاطق شـرقی و    565کورش در سال لشکریان  .)7 :1388 چمنکار،( عمان قرار داد

.در متـون کهـن   ندو بر تنگه هرمز مسلط شد ندجزیره عربستان را تصرف کردجنوبی شبه 

از ، شامل خلیج فارس و دریاي عمـان  هرودت و گزنفون، نام دریاي ارتیره،ز جمله یونانی، ا
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گرفته شده است که بـر شـماري از جزایـر منطقـه      "ارثیراس"نام فرمانرواي پارسی به نام 

ایـران   به تخت سـلطنت نشسـت، حاکمیـت     کبیر وشداری پس از آنکه کرد. میرانی حکم

تا آنجا که س و دریاي عمان تکمیل شد؛ ي شمالی و جنوبی خلیج فارها هخامنشی بر کرانه

 است. چهاردهم امپراتوري هخامنشی ثبت کرده(استان) ساتراپ عمان را بخشی از  ،هرودت

 ،دریاساالر هخامنشی در عصر داریوشدریانورد آزموده یونانی و  ،یا اسکیالسسیالك  به نظر

ه رود سند و خلیج فارس و بموریت یافت با سفر گروهی از دریانوردان ایرانی مأ هکه به همرا

ي ها ي کرانه دریاها آگاهیها و از سرزمین برودجاهاي ناشناخته این دریاها به  دریاي سرخ

برسه نقطـه کلیـدي    هر کشوري که ،)36: 1386 افشار سیستانی،( آورنددست ه بدرست 

و بـر خـالف   عمان، بحرین و یمن. بر این اساس  تسلط یابد، بر جهان حکومت خواهد کرد:

بر خلیج  "م ایرانیانسلطه تاریخی مسلّ"که نسبت به  ی چون گراهام فولرنویسندگانادعاي 

قرن یعنی از قـرن ششـم    23استراتژي بحري ایرانیان به مدت بیش از  ند،دارفارس تردید 

جعفري ( بودبر این نقاط  حاکمیتو برآمدن نادر شاه، قرن هجدهم اواسط پیش از میالد تا 

در اختیـار   ،تنگه هرمز و به تبـع آن  و نظارتتسلط  ،سیاست ایرانیان ).45: 1388 ولدانی،

بخشی از همواره کرد که عمان  میداشتن سواحل دو طرف تنگه بود. این استراتژي ایجاب 

در راستاي این استراتژي، داریـوش در سـال    ایران باشد. جزئی ازقلمرو ایران و تنگه هرمز 

ي جنوبی ها در جزیره قشم و با هدف تسلط بر بخش دریایی يق.م با استفاده از نیرو 536

جـه تسـلط هخامنشـیان بـر عمـان،      کرد. نتیسرزمین استراتژیک عمان را فتح  هرمز،تنگه 

مندي از توانایی ساکنان این مناطق در امر دریانوردي و کشتی سازي و اسکان گسترده  بهره

.)10 :1388ایرانیان در این مناطق بود (چمنکار، 

اسـتان، از حیـث   بدولت عمان، مـردم عمـان و ایـران در دوران     میبر اساس منابع رس  

ي عمان شمالی (شامل امارات و بحـرین) در عصـر   ها داشته اند و سرزمین نژادي ریشه واحد 
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: 1373(مجتهـدزاده،   انـد  بـوده  سـر بهمـن  هخامنشی تحت حاکمیت یک ایرانی به نام دارا پ

در روستاي نزواي عمان و وجـود سیسـتم    ي میخی ایران باستانها کشف سنگ نوشته .)45

نامنـد، حاکمیـت    مـی قنات در مناطقی از عمان امـروزي کـه اکنـون آنهـا را فلـج یـا افـالج        

 دهـد (سدیدالسـطنه،   مـی هخامنشیان را بر جزایر و بنادر جنوب تنگه هرمز به خـوبی نشـان   

 نیــز پیشــرفتق.م) 275 - .م224( پارتیــانیــا  ایرانیــان در روزگــار اشــکانیان .)18: 1370

ي شـمالی و جنـوبی   ها رونقی در کرانه و بندرهاي پر اند چشمگیري در کار دریانوردي داشته

بـه سـواحل    برخـی اقـوام  افزایش تجـاوز   به سبب ،. در این زمانبرپا کرده بودندخلیج فارس 

در  و عمان را بـه تصـرف کامـل خـود درآوردنـد.      دندکشی خلیج فارس، پارتیان به آنجا لشکر

 ي جنوبی خلیج فارس و عمـان  ها )، حکومت ایرانیان بر کرانه.م 224ـ   651ساسانیان (دوره 

به سوي خلیج فارس  گروهی از اعرابدر دوره اردشیر بابکان سر سلسله ساسانی،  د.شاستوار 

 را تسخیر کردند، اما از شـاه ساسـانی بـه سـختی شکسـت      ي جنوبی ها روي آوردند و کرانه

جلوگیري کند.  ها عرب از یورش و دست اندازي براي مدتی توانست خوردند. شاهپور دوم نیز

یـل  گسترش یافـت. در اوا  ها تدریج موج مهاجرت عربه شد و ب با این همه، این روند متوقف

ر و د وارد مسـندم و عمـان داخلـی شـدند     از شبه جزیـره  1هشنوئ اعرابقرن ششم میالدي، 

در ایـن دوران، قبادیـان    س المسـندم سـکنی گزیدنـد.   آن از جملـه رأ ي کوهستانی ها بخش

از قبایـل  هـاجران عـرب   کردنـد. گـروه م   مـی ساسانی بر سرزمین عمان و مسـندم حکومـت   

وجـود آوردنـد   ه عربستان بدر بخش بیابانی و مناطق سرحدي را اتحادیه قبایل ازد  ،قحطانی

ي هـا  ي مهاجر در بخشها این دوران، عربدر  .)3: 1383 چمنکار، / 5 :1373 (مجتهدزاده،

ي از حکومـت  مختـار اي خود گونه ،اي عمان و سرحدات بیابانییي درها شمالی عمان و کرانه

                                                            
1.Shanua
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یجـاد کردنـد کـه امـروز در     را ا 1الی بنـام دیبـا  عـ فدست آوردند و بندر بازرگانی ساسانی  به 

خلـیج   اي بخـش کرانـه  بر بخش داخلی عمـان و  یرانیان نیز حکومت حاکمیت شارجه است. ا

خسـرو   . در این زمان، بر اساس نظام نوینی کهادامه دادندرا فارس (امارات و بحرین امروزي) 

پدیـد  ي جنوبی خلـیج فـارس   ها حاکمیت تاریخی ایرانیان در کرانه انوشیروان براي استحکام

رسـتاق   در برابر فرماندار مستقر در مرزبانان (زمین داران)و  ، دو طبقه اسواران (نظامیان)آورد

بـه بنـدر بازرگـانی اومانـا      ستاق دسترسـی راز  .مسئول بودند ـ واقع در بخش داخلی عمان ـ 

قـرار داشـت؛ بـه همـین     ه آسان بود و در قلب منطقه سکونت مهاجران شنوئ(صحار کنونی) 

ب و اعطاي پذیرش موجودیت مهاجران عر مت ایران در مازون شد.مرکز حکو سبب، رستاق 

شـیخ اتحادیـه قبایـل     - یا همان عمان باسـتانی  - به آنان، فرماندار ایرانی مازون يخود مختار

در عمان بـه   داد که اکنون نیز "جلودار"مور پذیرفت و به او عنوان مهاجر عرب را به عنوان مأ

مهـاجر را نیـز بـر     يهـا  شود. او وظیفه جمع آوري مالیات از عـرب  می خوانده "جوالنده"نام 

  .)6:1373مجتهدزاده، ( عهده داشت

ي هـا  پیوند سیاسی میان سرزمین عمان و دیگر مناطق کرانه ،اسالم ظهور پس از

سـاکنان   ه ویـژه آنکـه  بـ ي گوناگون ادامه یافت؛ ها به صورت جنوبی خلیج فارس با ایران

اصالت ایرانی خود را برخی ندگی در آن دیار را ادامه دادند و ایرانی االصل عمان شمالی ز

اتحادیـه قبایـل   از  2ایرانـی کمـازره   قـوم  ند. از میان این گروه، ریشـه ا هحفظ کردتاکنون 

عمـان جـزء    ظهـور و گسـترش اسـالم،    پس از .مسندم بیش از همه قابل تشخیص است

نخستین مناطقی بود که به قلمرو اسالم پیوست. پیامبر اسالم در ذي القعده سـال هشـتم   

حـاکم عمـان و   بـه نـزد    بن عاص را براي اعالم رسالت آسمانی خـود و، عمر قمري هجري

                                                            
1. Debah
2. Komazarah
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 چمنکـار، ( پرداختنـد و زکـات   آن دو نیـز اسـالم را پذیرفتنـد   و برادرش ایاد ازدي فرستاد 

هجري بـه حکومـت عمـان     15خلیفه دوم، عثمان بن ابی العاص را در سال  .)30: 1383

بود که با توجه به جغرافیاي سیاسی و  میرهبر اسالع) نیز نخستین ( علیگمارد و حضرت 

نبرد پس از . به عنوان حاکم عمان تعیین فرمود راقبیله ازد عمان، یکی از سران  میبافت قو

نهروان گروهی از خوارج به رهبري عبداهللا بن فدیک به عمان گریختند و بـه تـدریج فرقـه    

سراسـر   ،براي تـرویج مـذهب خـود    شرا در آنجا گسترش دادند. این فرقه در کوشاباضیه 

از جملـه در دوران   ،در مقـاطع مختلـف   ي خلیج فارس را دچار آشوب کردند وها سرزمین

، امـا بـه تـدریج    هجري و منصور عباسی سـرکوب شـدند   65مروان در سال بن عبدالملک 

در سـال   بش استقالل طلبی با رنگ مذهب اباضیه در آن منطقه شکل گرفـت. جن اي گونه

 بـر حـق  عنوان اولین پیشواي  مسعود به مردم این سرزمین با جلندي بن .م 751ق./134

   رسمیت بخشیدند.  میخود را از خالفت اسال ردند و به این ترتیب استقاللک بیعت

میـان طوایـف    برخوردهاي خونین ، عمان صحنهبه طور کلی، در طول دوران اسالمی

 . هرکدام از آنهـا در سالطین و امامان بود میانري اباضیه و سالطین و به عبارتی درگیسنی، 

اولین امـام در سـال    بیعت بااز زمان  کردند. میرسیدند و افول  میقدرت  به ي مختلفها دوره

ان، حکومـت  قرن سـیطره طایفـه بنـی نبهـ     5/2حدود  به استثناء. م 18تا اواخر قرن  751

ده اسـت کـه غالبـا از بـین     بو اندر دست امام عمان با اقتدار کامل نظامی، سیاسی و مذهبی

تـا    میدر دوران خالفـت اسـال   .)31(همـان،   شدند میطوایف ازدي، کندي و یعاربه برگزیده 

استقالل مذهبی سرزمین عمان در اواسط قـرن هشـتم مـیالدي و ایجـاد حکومـت امامـان،       

اشاره  یقرمطتوان به قیام عبداهللا بن حمدان  می نقش اساسی داشتند؛ مثالً عماندر ایرانیان 

تـا حجـاز    خـود را  اقتـدار  در سراسر خلیج فارس حکومتی ایرانـی بـر پـا سـاخت و      کرد که

سراسـر   .م 977. / ق 339در دهـه   مـی وله دیلالدعزدر دوره امیر منیز آل بویه  .گسترش داد
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هـاي   . در فاصـله سـال  ه قلمرو خود کردندمیمخلیج فارس از جمله عمان را ضي ها سرزمین

اتابکـان   ،کرمـان، خوارزمشـاهیان   حاکمیـت سـالجقه  ، میالدي ماواخر قرن پانزدهتا  1063

ي جنـوبی خلـیج فـارس اسـتمرار     ها ي دیگري از کرانهها بر عمان و بخش ،فارس و ایلخانیان

ات و عمـان تـابع ملـوك ایرانـی هرمـز بودنـد کـه از        مـ یی از این دوران، قلها یافت. در بخش

ـله سـال    میمرکزي ایران فرمانبرداري فارس یا حاکمیت ي ها حکومت هـاي   کردنـد. در فاص

عمان کمابیش خراج  ،  حاکمان اباضی مذهبها ل قرن شانزدهم و ورود پرتغالیتا اوای 1256

.)114 :1387 ،عمان فارس بودند (کتاب سبز حکومت گذار و تابع

، بـه سـبب   از آغاز قرن شانزدهم، عمان نیـز هماننـد دیگـر منـاطق راهبـردي جهـان        

در واقـع   کـه  را ي استعمارگر اروپاییها توجه قدرت ،در دهانه تنگه هرمزموقعیت استراتژیک 

، 1507در سـال   ابع و ثـروت سرشـار هندوسـتان بودنـد، جلـب کـرد.      من در پی دستیابی به

عیل افرمانده نیروهاي دریایی پرتغال با استفاده از درگیري شاه اسـم ، 1آلفونسو دي آلبوکرك

 کشتی شهرهاي مسقط و صحار و قلمات را تصـرف  ایران با شماري در مناطق شمالیصفوي 

عمـان و سـواحل آن و    بـر سـال   150از این زمان به مـدت   ها و به آتش کشید. پرتغالی کرد

 ).114: 1387 کتاب سبز عمان،( .حکومت کردند ،منطقه رنگبار که جزء حاکمیت عمان بود

حکومـت   ضـعف داخلـی   بـه سـبب   )،م.1507ـ   1650بر عمان ( ها در دوران سلطه پرتغالی

سـاختار   دري ملوك الطوایفی در ایران، عمـان نقـش و جایگـاه خاصـی     ها و حکومت مرکزي

بـه منطقـه و تشـکیل     هـا  رود پرتغالیوظهور شاه اسماعیل همزمان با  .نداشتحکومت ایران 

به دوران طوالنی نفوذ سـران محلـی در فـارس و بنـادر و      گرچه، ).م 1501سلسله صفوي (

ي هـا  در کرانـه  ها از گسترش نفوذ پرتغالیران خاتمه داد، اما واقع در سواحل جنوبی ای  جزایر

، زیرا جلوگیري نکرد و حتی دست اندازي به برخی از سواحل شمالی آن جنوبی خلیج فارس

                                                            
1 Alfonso de Albuquerque
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درگیري با ترکان  ، به سببمدت یک قرن و جانشینانش تا برآمدن شاه عباس به شاه صفوي

نوظهـور  با یک قدرت استعماري  توانستند میني محلی، ها عثمانی و ازبکان و سرکوب شورش

، با آلبـوکرك  ها به ویژه براي مقابله با عثمانیعیل ا. تا آنجا که شاه اسماروپایی رو در رو شوند

و فرستاده ویژه او به هنـد در سـال    برآمد و حکومت هند شرقی پرتغال از در مصالحه و اتحاد

از  اي نماینـده در پـی آن،   .کـرد  حاکم پرتغالی هنـد دیـدار   ،با آلبوکرك 1در شهر گوا 1510

براي پیگیري اتحاد میان دو امپراتـوري بـه دربـار شـاه      م.1513سوي آلبوکرك نیز در سال 

شـاه اسـماعیل   با  از طریق آلبوکرك  تاپرتغال به دنبال آن بود  یاسماعیل اعزام شد. پادشاه

حکومـت   .)63 :1393 ،اینـ کو تلش اي( یابددست مصر  نمملوکا به اتحادي علیه عثمانی و

بلکه هرمز و بسـیاري از شـهرهاي سـواحل     ،تنها عمان و مسقطهند در این زمان نه  یپرتغال

 :1387 اسدپور،( بود در اختیار گرفته مبرون (بندرعباس) راگجنوبی و شمالی مثل بحرین و 

اخـر قـرن   با به قدرت رسیدن شاه عباس کبیر در آغاز قـرن یـازدهم هجـري ـ او     .)25ـ  35

آنکـه اتحـادي    بـی  ،در خلیج فارس به پایان رسـید  ها یدوران نفوذ پرتغال - شانزدهم میالدي

 شـالوده  .)64 :1393 ا،ینـ کو (تلش اياستراتژیک میان دو کشور شکل گرفته باشد پایدار و 

و  شاه عباس در برقراري روابط باکشورهاي اروپایی، همانا رقابت بـا عثمـانی  خارجی سیاست 

و گسترش تجـارت ایـران از    ایرانی از دست اشغالگران عثمانی و پرتغالی يها سرزمینرهایی 

خلـیج  ، مسائل مربـوط بـه   خویش او برخالف اسالف ود. به همین سببطریق خلیج فارس ب

 در این منطقه بود. ها که پیامد آن زوال قدرت پرتغالی کرد میرا به طور جدي پیگیري فارس 

انگلیسـی هـا کـه در    یـاري  و در مراحـل بعـد بـا     حکام محلی تدریج و با یاريه ب عباس شاه

برسر تسلط بر هندوستان وارد منطقه شده بودند، به ترتیـب   اسپانیاو  با پرتغال نزاعچارچوب 

                                                            
1 Guova
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 1)1651ژانویـه  عمان () و سرانجام 1622)، جزیره هرمز (1612( مبرونگ)، 1602(بحرین 

تحـت  در آورد. عمـان   هـا  سـردار صـفوي از سـلطه پرتغـالی     ،امام قلی خـان را به فرماندهی 

 ر عمـان قـرار گرفـت   نیانگذار سلسله یعربی و امام مقتـد حاکمیت سلطان بن سیف الیعربی ب

.)114: 1387 کتاب سبز عمان، /43 – 44 :1387 ،(اسدپور

 7) و اشـغال  1660ـ   1722صفویه در دوران شاه سلطان حسـین (  با آغاز فروپاشی  

رهبـري و فرمانـدهی   تحـت  ، )، امامان مسـقط 1722 – 1729( ها افغان ایران به دستساله 

 درو  کردنـد ي ایرانی خلیج فارس را آغاز ها زمینسر خاندان یعاربه، تهدید و دست اندازي به 

 بحـرین را بـه تصـرف درآوردنـد     و جزایر قشم، الرك، هرمز تا بر آمدن نادر، 1716ي ها سال

 دوره ،در 1729تـا   1700ي هـا  در فاصله سالطور کلی، ه ب .)117 :1393 کوینا، (تلش اي

کـه بـه    آمـد پدیـد   اي خلیج فارس شرایط ویـژه در ، حاکمیت مرکزي در ایران ضعف و زوال

 ،در منطقـه انجامیـد. در ایـن دوره   آنان  ز دایره حاکمیت ایران و اقتدارخروج امامان مسقط ا

تسلط اعراب عمان بـر تجـارت و دریـانوردي خلـیج فـارس، دریـاي عمـان، شـرق آفریقـا و          

امـا حاکمیـت ایـران بـر ایـن      . )136 :1387 (اسـدپور، ، گسترش یافت ي هند غربیها کرانه

اعـاده شـد. نـادر بـا تحکـیم      قرن هیجدهم اواسط نادر شاه افشار در  در دورهمنطقه بار دیگر 

نیـروي   تان، تشـکیل ي از دست رفته ایـران و فـتح هندوسـ   ها قدرت خود بر سراسر سرزمین

 در مرکـز   رونق تجارت ایـران در ایـن منطقـه   در خلیج فارس، همراه با  را يدریایی قدرتمند

خـود در خلـیج   بحري ي ها استمرکز جغرافیایی سیعنوان به توجه قرار داد و بندر بوشهر را 

                                                            
هـاي عمـان منجـر     نکته مهم در این تحول ژئوپلیتیکی که به احیاي قدرت و تسلط مجدد ایران در خلیج فارس و سرزمین 1

هـا   خصوص انگلیسیو تجاري منطقه است. به  ها در عرصه مسائل سیاسی، نظامی ها و هلندي شد، آغاز حضور جدي انگلیسی

اي در  ها بسیار کارساز بود، به طـور فزاینـده   گیري جزیره هرمز از پرتغالی که مساعدت و همکاري آنها با شاه عباس در بازپس

درصد در آمد گمرکی گمبرون را به آنها بخشید. این سـرآغازي   50مناسبات منطقه شراکت داده شدند و حکومت صفویه تا 

استعمارگر اروپایی به منطقه در هاي  در منطقه خلیج فارس و باز شدن پاي دیگر قدرت بر استمرار حضور استعماري انگلیس

  .)47: 1387 هاي بعد بود (اسدپور، قرن
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اي و جهـانی تبـدیل کنـد و     قـدرت بـزرگ منطقـه   قصد داشت ایران را بـه   اوفارس برگزید. 

). 161، هماندانست ( اي می مقدمات الزم و ضروري چنین برنامهتشکیل ناوگان دریایی را از 

و  یناوگان دریای در زمینه تشکیل و تجهیز ،لطیف خان ،داقدامات نادر از طریق دریاساالر خو

ایران را به مهم بار دیگر هاي امن در مناطق مختلف خلیج فارس،  ایجاد استحکامات و پایگاه

 نادر بود که براي همین منظور جدهم تبدیل کرد.یترین قدرت دریایی خلیج فارس در قرن ه

) بـراي  از طایفـه حنـاوي   (امـام مسـقط   نطالامام سیف بـن سـ   ه درخواست یاريدر پاسخ ب

بـه فرمانـدهی    دریـایی خـود را   مینیروهاي نظـا  ،فکانرسرکوب نیروهاي شورشی خوارج خو

ن امـام  آنها با سـرکوب مخالفـا   کرد.روانه عمان  1743الر کلبعلی خان افشار در سال اسدریا

این تاریخ آوردند. از  در سندم و استان ظفار را به تصرفشبه جزیره م ،ها یعنی غافري ،مسقط

بـه   1747نادر در سال  تا آنکه ،گرفتندل عمان را در اختیار ایرانیان به مدت چند سا ،به بعد

از هـم  دریایی ایران  و ناوگان تنها قواي ایران از عمان خارج شدندنه  در این زمانقتل رسید. 

به تـدریج  نیز ي جنوبی خلیج فارس ها ي کرانهها پاشید، بلکه عمان و بحرین و دیگر سرزمین

تجاري ایـران در   سیاسی و ي پیوندها پیش گرفتند و آخرین رشتهاي در  سیاسی جداگانهراه 

با کشته شدن تنها رقیب قبیله غـافري یعنـی امـام     1749در سال  رفت. این منطقه از میان

سیف بن سلطان که تحت حمایت دولت مرکزي ایران قـرار داشـت، طرفـداران سـلطنت بـه      

سیاسـی  از این تاریخ ضمن جدائی قدرت  .د بن سعید به پیروزي رسیدندرهبري سلطان احم

کتـاب  (تداوم یافته اسـت  از مذهبی در عمان، سلسله آل بوسعید بنیان نهاده شد که تاکنون 

بین ایران و حکـام   منعقد شدهبر اساس قراردادهاي  ،با این حال). 114: 1387  سبز عمان،

حکمرانـان   رفـت. در واقـع   میایران به شمار  قلمرومسقط در زمان نادر، عمان هنوز جزئی از 

ادامـه  نیز مدتی پس از دوره نادر  از وابستگی سیاسی به ایران را میشکل مبه عمان و بحرین

  .)6 :1373 دادند (مجتهدزاده،
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  پهلوي)دوره نفوذ انگلستان (از زندیه تا آغاز  انروابط در دور - 2- 1

) و 1747ـ   1760کریم خان زند و سـران ایـل قاجـار (    میاندر دوره کشمکش   

 ،اشاره شـد . چنانکه ه بودایران خارج شد حوزه نفوذاز  زندیه، عمان عمالً مقارن حکومت

را در مسـقط   سلسـله آل بوسـعید  احمـد بـن سـعید،     1749در این دوره یعنی از سال 

برنـده   ،. در واقعبر سرزمین عمان پایان دادبه دوره طوالنی امامت یعاربه  کرد وسیس تأ

شرایط ناشی از ضـعف حکومـت مرکـزي ایـران در دوره پـس از قتـل نـادر و         در واقعی

رکود  موجبي طوایفی (زندیه، قاجاریه، افشاریه) خاندان آل بوسعید بودند که ها درگیري

مسقط بـه یکـی از مراکـز اصـلی تجـارت در       ،در عوض و دندوردي ایران شبنادر و دریان

در نتیجه طغیان آل بوسـعید   نخستین ضربه .)215 :1387 د (اسدپور،شمنطقه تبدیل 

ه کنـونی) و اسـتقرار   مـ فـار (رأس الخی تخلیه پادگان ایرانی جل ، به منافع ایران،در عمان

 ایرانـی داشـتند.   هرچنـد کـه آنهـا تبـار     ین منطقه بود،جواسم در ابنی یا  میقاس اعراب

احمد بن سعید بـراي   همزمان با مرگ 1776کوشش سردار زند، زکی خان زند در سال 

تدبیري  یاما این فرصت تاریخی با برسید،  میعمان قرین موفقیت به نظر  مجدد تصرف

، 1779در سال  پس از درگذشت کریم خان 1.از دست ایرانیان به در رفت فرمانده زندي

ه طور کلی غافـل شـد و قـدرت حاکمـان     له عمان و خلیج فارس بأحکومت زندیه از مس

نهاد و عالوه بر ابعـاد تجـاري، کشـتیرانی و     افزایشمسقط و عمان در خلیج فارس رو به 

تحـت حکومـت    1793آل بوسـعید از سـال   . فـت نیز یا میصادي، ابعاد سیاسی و نظااقت

هرمز، بندرعباس، چابهار،  :هم خلیج فارس از جملهمو جزایر به تدریج بنادر  ،سیدسلطان

این تحرکات همزمان با گسـترش نفـوذ    نگه و قشم را در تصرف خود گرفتند وبحرین، ت

دانست و  میمطابق مصالح خود   تحوالت را با دولت انگلیس این انگلستان در منطقه بود.

                                                            
  ر خود.یوي در مأموریت خط  براي ناکامی اشاره به ماجراي مشکوك دلبستگی او به دختر امیر قشم و تبدیل آن به دامی 1
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آبهـاي خلـیج   باشـد و بـر    مستقردر ایران، دولت مقتدري همانند روزگار نادر مایل نبود 

م مسقط را با نظر مساعد ي حاکها تحرکات و دست اندازي فارس حکمرانی کند. بنابراین،

این روابـط   .)25 :1388 ندر،ی(بابا وي برقرار کرد  میمحکتدریج روابط ه و ب نگریست می

میـان   1789بـا امضـاي قـرارداد    کـه  ، چنـدان  گرفت حمایگیرنگ تحت ال اندك اندك

امـارات   عمـالً  جـدهم یاز اواخر قرن ه، انگلستان سلطان بن احمد و حکومت هند شرقی

خـود را در مسـقط دایـر     نمایندگی بعدسال  ودرآورد و دمسقط و عمان را تحت اختیار 

بر منطقه خلیج فارس و دریاي عمان آغاز  این زمان دوره طوالنی سلطه انگلستاناز . کرد

اعراب جواسم و شیوخ بنـی  بر  به تدریج ،استعمار انگلیسي نفوذ سیاسی و به تعبیرد. ش

.سایه افکندنیز  طربحرین و ق ،عتوب در کویت

 ،، سیدسـلطان بـن احمـد   1794در سال  محمدخان قاجارقابا به قدرت رسیدن آ  

س احسـا  ،داشـت  ج فارس را در دسـت امام مسقط که مناطق وسیعی از بنادر ایرانی خلی

مـدخان ایـن   محقاخواستار اجاره مناطق اشغالی شـد. آ  والی فارس خطر کرد و از طریق

سال در  75بندرعباس و جزایر هرمز و قشم را به مدت  ،فرمانی پیشنهاد را پذیرفت و در

 ،عمـان  قبال سالی شش هزار تومان به سید سلطان و اوالد او واگذار کـرد (کتـاب سـبز   

ت شـبه جزیـره بـه    وهابیـ   میامواج نظاکه  میهنگا ،در اوایل قرن نوزدهم .)115 :1387

. شاهزاده حسن میرزا فتحعلی شاه قاجار یاري خواستامام مسقط از ساحل عمان رسید، 

 بـه  کم فارس و فرزند شاه قاجار سپاهی را به فرماندهی صـادق خـان دولّـو   حا ،فرمانفرما

د و تمامیـت و  شکسـت دا  1811وهابیـان مهـاجم را در سـال     د. این سـپاه فرستاعمان 

در ایـن   .)6 :1373 (مجتهـدزاده،  کردتضمین  ها وهابی تهاجماستقالل عمان را در برابر 

و خـود را تـابع دولـت ایـران      عقد ازدواج بسـت  سیدسعید با دختر شاهزاده قاجار، زمان

بر اساس قراردادهـایی  آل سعید  ،1820در دهه  .)106: 1370 دانست (سدیدالسلطنه،
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ي هـا  ي تحـت حاکمیـت ایـران در کرانـه    ها یی از سرزمینها بخشار فتحعلی شاه، با درب

یکی از دوران پر رونـق و اقتـدار حکومـت آل     .ره کردشمالی و جنوب خلیج فارس را اجا

در دوره سـید سـعید فرزنـد    و  سلطنت ناصرالدین شاه ي آغازها سال بهسعید در عمان، 

به مدت بیش از نیم قرن بر این سرزمین  1856تا  1804 سال از گردد: او میباز سلطان

جاور بسط و گسترش ي مها فرمانروایی کرد و نفوذ خود را در عمان و سواحل و سرزمین

برخی تحرکات سیدسعید بـن   یی بست. در پیها رانسه، انگلیس و آمریکا پیمانبا ف داد و

و اشـغال بنـدرعباس بـه    سلطان مقتدر مسقط علیه بنادر ایرانـی خلـیج فـارس     ،سلطان

وي را  در نبردهـاي سـختی  ، مؤید الدوله حاکم فارس 1845-46در  ها تحریک انگلیسی

 برآمـد  با دولت ایران از در دوستی . وي پس از آنکردو از بندرعباس بیرون  شکست داد

در قالب صدور فرمانی از سوي  ماده 16ي در طی قرارداد م.1846ق./ 1272 در سالو 

میناب و جزایر قشـم و هرمـز    ،اي بندرعباسه، شهراب به سید سعیدناصرالدین شاه خط

ه از دهزار تومان به اجاره وي درآمـد. در نخسـتین مـا   16سال از قرار سالی  20به مدت 

سـلطان   شـد. فرمان ناصرالدین شاه، سیدسعید رعیت و دست نشانده دولت ایران اعـالم  

خود را تابع دولت ایران  ،به دربار قاجار  میسر اي نامه در فرمان ط هم در پی همینمسق

، میرزا 1854هشت سال پس از این واقعه در سال  .)7: 1373 (مجتهدزاده، معرفی کرد

صدراعظم به جنگ با سلطان مسقط و حامیـان انگلیسـی وي    آقاخان اعتمادالدوله نوري

میناب و توابع سرنگون ساخت  ،مسقطیان را در بندرعباسداري  شتافت و حکومت اجاره

بـا مـرگ سـلطان سـعید،      و این مناطق را به حاکمیت مستقل دولـت ایـران بازگردانـد.   

دو فرزنـدش تقسـیم و دوران ضـعف حاکمیـت آل      ي تحت حاکمیت او میانها زمینسر

بـا   ،، سـید فیصـل بـن ترکـی، سـلطان مسـقط و عمـان       1891در سال  سعید آغاز شد.

با  .الحمایه انگلستان شد تحت ، این سرزمین عمالًکه بر اساس آن پیمانی بست انگلستان
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جانشـین او و قبایـل داخلـی     هفت ساله داخلی میاني ها جنگ ،1913مرگ فیصل در 

دو طـرف در   داد سـیب میـان  به امضاي قرار ها یسیبا وساطت انگل یطرفدار امامت سنتّ

 سـلطنت  وجـود  بـا  را زنـدگی در صـلح   ،انجامیـد و طوایـف عمـان داخلـی     1920سال 

سال پس از این تاریخ و با مرگ امام محمد بـن عبـداهللا الخلیلـی در     35پذیرفتند. تنها 

  .)33 – 34: 1383چمنکار، ( ، ساختار امامت سنتی در عمان از میان رفت1954سال 

    

دوران بویژه در تشاشات داخلی (غو اقتدار دولت ایران در اثر انفوذ از که درست آنگاه 

شد  می خلیج فارس کاسته سهل انگاري سلسله قاجار در منطقه ر اثردپس از نادر) و بعدها 

تا نفوذ خود را نیز  ها آمد، انگلیسی میو بنادر پررونق تجاري ایران به اجاره حکام مسقط در 

آخرین رویدادي  .)25: 1388 ندر،ی(باکیم بخشیدند تحدر منطقه پیدایش سلطنت پهلوي 

، ان را یـک بـار دیگـر نشـان داد    که وابستگی تاریخی و روابط سیاسی نزدیک عمـان و ایـر  

در منطقه ظفار عمان بود که به شکسـت   1970اوایل دهه  ارتش ایران در  میعملیات نظا

   انجامید. 1975جنبش چریکی کمونیستی جدایی طلب ظفار در سال 

 تحـوالت جغرافیایی و مالحظات ژئـوپلتیکی،   يها بر پیوستگیعالوه  حاصل آنکه،

ایـران  سـرزمین اصـلی   عمان از دوران باستان تاکنون همواره با تحوالت سیاسی تاریخی 

عمـان بـا    ز این تاریخ پرفراز و نشیب، روابـط پیوندي نزدیک داشته و در مقاطع طوالنی ا

  است. سیار عمیق بودهمرکزي یا محلی ایرانیان ب حاکمیت

  

روابط ایران و عمان در دوران معاصر - 2

  مؤثر بر روابط در دوران جدید المللی بینو  اي تحوالت منطقه - 1- 2
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شد، سلطنت نشین عمان و مسـقط از اواخـر قـرن هیجـدهم عمـالً       چنانچه مالحظه  

تحت نفوذ و سلطه بریتانیا قرار گرفت و استقالل کامل عمان به مفهوم امروزي، طـی قـرارداد   

). از 116: 1387 (کتـاب سـبز،   بـه دسـت آمـد    1951دسـامبر   20انگلستان در دوستی با 

ساله سلطان سعید بن تیمـور   37مداري ه دوران زماب باید حکومت خاندان آل بوسعید دوران

بـه   1970جانشین پدرش شد. او تا سـال   1932پدر سلطان قابوس اشاره کرد که در سال 

کامـل اداره کـرد. در ایـن سـال و بـا حمایـت        ، کشـورش را در انـزواي  اي رت سرسختانهصو

منطقه بودند، که آماده خروج از منطقه خلیج فارس و نگران آینده منافع خود در  ،ها انگلیسی

فرزند سی ساله سلطان سعید در کودتایی بدون خونریزي پدر را کنار زد و به  ،سلطان قابوس

  قدرت رسید.  

هاي پایانی سلسـله   ارتباطات سیاسی و تجاري ایران و عمان در سالبه طور کلی   

ي هـا  ضـعف دولـت   بسیار محدود بـود؛ بـه سـبب   قاجار و روي کار آمدن خاندان پهلوي 

ایران و ناتوانی در اعمال حاکمیت بر منطقه خلیج فارس و دریاي عمان، استمرار  مرکزي

انگلـیس،   ویـژه ه بـ ي جهـانی  هـا  حضور و نفوذ انگلیس در منطقه و تشدید رقابت قدرت

هاي قبل و پس از  در سال ،و آلمان در منطقه و ایران ، عثمانیشوروي)سپس و (روسیه 

استراتژي انزواگرایی کامل سیاست خارجی عمان در زمان جنگ جهانی دوم از یک سو و 

، اما پس از )124: 1383(آسایش زارچی،  از سوي دیگر سلطنت سلطان سعید بن تیمور

در جغرافیـاي سیاسـی    ،1960هـاي پایـانی دهـه     یژه در سـال جنگ جهانی دوم و به و

بـه بازگشـت    اتفاقـاتی روي داد کـه  منطقه خلیج فارس و سیاست داخلی ایران و عمـان  

ي هـا  در یکی از خونین ترین جنـگ  مینظا ایران به صحنه سیاسی عمان و مداخله دوباره

رونـد تحـوالت روابـط ایـران و       پیگیـري ین پیش از زمین انجامید. بنا بر اداخلی این سر

  رسد.  می، اشاره به شرایط مذکور الزم به نظر در دوران معاصر عمان
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بـراي  مـیالدي   19و  18اسـتعماري بریتانیـا در قـرون     خلیج فارس در سیاسـت   

 ي اهداف تجاري حائز اهمیـت خـاص  گیرپیو ور در هندوستان کشحفاظت از منابع این 

ـ     يها تد. کشف نفت و نیاز روزافزون دولبو ویـژه در  ه اروپایی به منـابع انـرژي منطقـه ب

حضـور انگلسـتان در    رو به استمرا بر اهمیت آن افزود جهانی مودو جنگ اول و دفاصله 

 هاي پس از جنگ دوم و پس از خاتمه بحران کانال سوئز در . اما در سالمنطقه انجامید

ویلسـون   ب کارگر انگلیس بـه رهبـري هارولـد   در حز تدریج این اندیشهه ، ب1956سال 

ضـرورت  ي جنگ، ها ي مالی اقتصادي ناشی از خرابیها قوت گرفت که با توجه به بحران

پس از آغاز جنـگ   مییدادهاي سیاسی و نظاار و رودر ماوراء بح میي نظااه اهش هزینهک

آسیا و شرق کانال سوئز خاتمه و مستقیم خود در  میبه حضور نظا باید میسرد، انگلستان 

با . )37 :1383خود در اروپا بپردازد (چمنکار،  میبه تحکیم موقعیت سیاسی و نظا دهد و

ور کار دولت ویلسون قرار گرفت دستاین موضوع در  ،1964سال  ب کارگر درحزپیروزي 

فراخـوانی نیروهـاي   دولـت را مبنـی بـر     تصمیم ،مادر مجلس عو 1968ویه انو وي در ژ

 .(Long, 1978: 70) اعـالم کـرد   1971تـا سـال    نگلیسی از شرق دور و خلیج فارسا

یی را برانگیخت، ها مخالفت در جهان غرب، اعالم خروج نیروهاي انگلیسی از خلیج فارس

ایجـاد خـالء قـدرت     ت به این برنامه واکنش نشان داد، زیرا از ویژه دولت آمریکا نسببه 

رشـد و گسـترش    موجـب  نگـران بـود و آن را   انگلسـتان  میناشی از خروج نیروهاي نظـا 

بایـد توجـه    .(Ibid, 139) دانسـت  مـی ش در منطقه خلیج فارس ي آزادي بخها جنبش

ثیر ي بخش ظفار تحت تـأ نام جبهه آزاد باجنبش چریکی ظفار  ،که در این زمان داشت

ل و جـدایی  مائو و شـوروي، شـعار اسـتقال   افکار از  الگوپذیري تی ویسسي مارکها اندیشه

و با برگزاري نخستین کنگره خود در سـال   ه بودز مسقط را در دستور کار قرار دادظفار ا

  :1383 ، انقالب مسلحانه علیه حکومت مرکزي عمان را رسماً اعالم کرد (چمنکار،1965
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آورد و با در اطق وسیعی از ظفار را به تصرفمناین جبهه توانست در مدت اندکی  .)139

 میاقتصادي و نظا، تحت حمایت مستقیم 1967پیروزي و استقالل یمن جنوبی در سال 

در چنین شرایطی، ایاالت متحده به عنوان پرچمدار جدیـد دنیـاي   این کشور قرار گیرد.  

خالء خروج انگلستان از منطقه را خود  گرفت تصمیم ،غرب و نیروي مقابل اتحاد شوروي

پیامـدهاي سیاسـی و اقتصـادي     ، بـه سـبب  رغم نگرانـی  . البته آمریکا نیز علیرفع کند

ي دست نشـانده  ها را از طریق قدرت یتنام، در پی آن بود که منافع خودجنگ و سنگین

نـوین  راهبـرد   1969ریچـارد نیکسـون در ژوئیـه     در همـین زمینـه،   د.کنمین محلی تأ

 زیر امور خارجه دولـت او طراحـی کـرده   هنري کسینجر، و سیاست خارجی آمریکا را که

 ،ه طور کلیب .)104  (همان، اعالم کرد ،بر مبناي نظریه مشارکت ملی یا جایگزینی ،بود

با تکیه بر  باید میاي در جهان سوم  چین شدهکشورهاي دستبر مبناي دکترین نیکسون، 

نقـش فعـال سیاسـی و     در منطقـه ، امکانـات و منـابع خـود و پشـتوانه حمایـت آمریکـا      

سیاسـت  منطقه خلیج فارس بـا  دکترین نیکسون در  داشته باشند. با این توصیف، مینظا

 ي ایران و عربستان به عنوان دوها نشان داده شد. بر اساس این سیاست، دولت 1ستون دو

در منطقه خلـیج فـارس و    ین آمریکا وظیفه رفع خالء قدرتستون مرکزي در راهبرد نو

 بنـابراین،  .)86: 1373 فـولر،  /96: 1370 (الهـی، شـدند   مـی عهـده دار  را دریاي عمان 

 ،به این دو کشور  میي همه جانبه اقتصادي و نظاها کمکآمریکا تصمیم گرفت با اعطاي 

منافع خود در کل منطقه تقویت اي و  مین امنیت منطقهنان را به عنوان ابزار و وسیله تأآ

و اقتدار سیاسـی ایـران    باال میتوان نظا این دو ستون، انتخاب اول به سبب از میان د.کن

ي امنیتی مورد توجه ها مالی برنامه تأمینبود و عربستان در درجه دوم و بیشتر از دیدگاه 

حکومت پهلوي بـه عنـوان سـتون اصـلی دکتـرین       .)105: 1383 (چمنکار، قرار گرفت

                                                            
1 Two pillar policy.



1392 زمستان، 57، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ162

د خـو نطقه خلیج فـارس و دریـاي عمـان بـه     م را در  میقدرت برتر نظانیکسون، جایگاه 

فرصـتی  تانیـا،  ، عقـب نشـینی بری  به این ترتیـب  .)119: 1377(محمدي، اختصاص داد 

و در  1967 – 69هاي  طی سال ایران شاه .)86: 1373(فولر،  ثنائی براي ایران بوداست

براي پر کردن خالء امنیتی ناشـی از خـروج بریتانیـا در     ،هماهنگی با انگلستان و آمریکا

اجازه نخواهـد داد هـیچ کشـور     تأکید گفت که آمادگی کرد و بابارها اعالم خلیج فارس 

در صـورتی کـه   ، حتـی  خارجی در امور این منطقه دخالت کند و جاي بریتانیا را بگیـرد 

دولت ایران  ،کشورهاي عربی منطقه براي برقراري امنیت در خلیج فارس همکاري نکنند

 (محمـدي،  خواهـد گرفـت   هو ثبات منطقه را بـر عهـد   حفظ امنیتبه تنهایی مسئولیت 

براي اجراي دکترین نیکسون،  اي البته در کنار موضوع ایفاي نقش منطقه .)120 :1377

حضور فعال در خلیج فارس و توسعه روابـط   ران برايیا ادلّه دیگري نیز در تصمیم دولت

:بودند از برخی از این عوامل عبارتثیر داشت؛ ورهاي منطقه از جمله عمان تأبا کش

ي هـا  تشکیل کشورهاي مستقل جدید در منطقه پس از خـروج شـیخ نشـین   .1

 بحـرین (بـا اسـتقالل از ایـران)،    رس از تحت الحمایگی انگلستان ماننـد  حاشیه خلیج فا

.امارات متحده عربی، قطر و کویت

سـابقه   اقتصادي با این کشورها به سبب نیاز ایران به برقراري روابط سیاسی و.2

ي که توانسـته بـود   حضور تاریخی ایرانیان در منطقه و جلوگیري از گسترش نفوذ شورو

د.کنظفار حمایت  جنبشو از یمن جنوبی را  پایگاه خود در منطقه قرار دهد 

با اعالم سیاسـت خـروج از    1970به سلطنت رسیدن سلطان قابوس در سال .3

طوریکه ایران ه ویژه همسایگان، به شورها بانزوا و گشودن باب مراوده و ارتباط با دیگر ک

کشوري بود که حکومت وي را به رسمیت شناخت. بعد از آمریکا و انگلیس، سومین 
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ي قـوي توسـغه طلبـی و حاکمیـت سیاسـی و      ها ثبات سیاسی ایران و انگیزه.4

.)109: 1392(چمنکار، بر مناطق پیرامونی در سیاست خارجی محمد رضا شاه  مینظا

  

  

  میان ایران و عمان میبرقراري روابط رس - 2- 2

از طرد سـلطان سـعید از    سپم. همزمان با تحوالت جدید 1970ش./1349در سال   

ن و عمان براي ایرا یی میانها ، تماسصحنه سیاست عمان و به قدرت رسیدن سلطان قابوس

تلگرافـی بـه شـاه     در 1349لطان قابوس در شهریور سـال  سبرقرار شد. رابطه مجدد  تمهید

دولـت   زمین رفاه و امنیت اهالی عمان آغاز کرده اسـت، ا ن با اشاره به اقداماتی که براي تأایرا

در  .)258: 1350 ي جنـوبی خلـیج فـارس،   ها (سرزمین د و پشتیبانی کردأییایران تقاضاي ت

موریت یافت تا پیام دوستی و حمایت شاه را أسفیر ایران در کویت م سال، همانمهر ماه  13

آمادگی دولت ایران براي برقراري روابـط   ،این سفر د. درکنالله تسلیم سبه سلطان قابوس در 

شاه ایران  1350سیاسی با سلطان نشین عمان به مقامات آن کشور اعالم شد. در مرداد ماه 

گفت (گزارش سالیانه وزارت امور تبریک   میپیا ین سالگرد جلوس سلطان قابوس را درنخست

قرار گرفت و  شدن روابط دو کشور به سرعت در مسیر عاديدر پی آن . )53: 1351خارجه، 

اوت  26/ 1350شـهریور   4در   میرسـ  اي بیانیـه  برقراري روابط سیاسی بـا صـدور  سرانجام 

در 1972/ آوریـل  1351سپس بهمن زند اولین سفیر ایـران در فـروردین    اعالم شد. 1971

 به عنوان سـفیر عمـان   1972/ فوریه 1352یل خلیل الرصاصی نیز از بهمن و اسماع مسقط

سلطان  1350در سال  .)124 :1383 (آسایش زارچی،ند آغاز کرد در تهران فعالیت خود را

بـه   در جریان سفر دوم وي .یران سفر کردساله به ا 2500ي ها قابوس براي شرکت در جشن

 در سال ي دو جانبه انتشار یافت.ها در باره همکاري یاعالمیه مشترک ،1352اسفند در  ایران
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و خصوصی تکرار   میرسبوس به تهران هر چند به صورت غیرهاي بعد نیز سفرهاي سلطان قا

سفر کـرد. در جریـان سـفر    به ایران  1356و خرداد  1355تیر  ،1354در شهریور  د و اوش

(آرشـیو اسـناد وزارت    آن توافـق شـد   شاه از عمان نیز بررسی و در باره ي دیدارها آخر زمینه

ــال ســوم در  .)ش1356- 15- 221- 9 امورخارجــه، ــرداد س  1974جــوالي  25/ 1353م

وزراي خارجه دو کشور در تهـران بـه    میانوافقتنامه تحدید حدود فالت قاره ایران و عمان م

اسـناد معاهـدات   ( مبادله شـد  1975  می 28/  1354خرداد  7آن در و اسناد  امضاء رسید

 میي نظـا هـا  این اقدام که در اوج همکاري .)368- 371: 1379 دوجانبه ایران با سایر دول،

ي تحـت نفـوذ   هـا  منفی برخی از رهبـران عـرب و رسـانه   و عمان انجام گرفت، واکنش  رانای 

در گـزارش   ،عنـوان مثـال  ه ي چپ عربی را به همراه داشت. بـ رون تندیاملی گراي ها جریان

تبلیغات "به وزارت امور خارجه، به موضوع  1353سفیر شاه در عمان در شهریور  ،بهمن زند

در انتقاد از همکـاري عمـان بـا     "و بیروتی اي ي مزدور عراقی، سوریهها سوء بعضی از روزنامه

دو کشـور اشـاره شـده     مضاء قرارداد مشترك فالت قـاره میـان  دولت ایران در تنگه هرمز و ا

خارجـه عمـان، از قـول وي نوشـته     امور است. سفیر شاه با اشاره به طرح این موضوع با وزیر 

 "ما باید کاروان خود را به سالمتی به منزل برسانیم، بگذارید سگها پـارس نماینـد  "است که: 

 نـوامبر / 1356آذر مـاه  در  .ش)1353- 14- 205- 181 خارجـه، امـور  وزارت  (آرشیو اسناد

بـراي  در جنگ ظفار و به دعوت سلطان قابوس ایران  ارتش پیروزي در پی شاه ایران 1978

براي اولـین   ،ي ملی عمانها و شرکت در جشن نیروهاي ایرانی مستقر در این منطقه دیدار با

  .)262 :1383 ،چمنکارسفر کرد ( این کشورو آخرین بار به 
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 شاهحکومت  میدوران جدید روابط ایران و عمان، به مداخله نظادر ترین فصل  مهم  

روزي انقالب شود. از این تاریخ تا پی میمربوط  1351در سال در جنگ داخلی این کشور 

به طـور کلـی   . یر قرار دادتحت تأث شور را کامالًک له ظفار روابط دودر ایران، مسأ  میاسال

: نقش امنیتی ایران بود ثیر دو عاملدوران جدید تحت تأروابط خارجی ایران با عمان در 

در جریـان سـفر    در ظفار. درخواسـت مداخلـه   میه مستقیم نظادر خلیج فارس و مداخل

در دیدار با و  1351 تیر 25مستشار عالی سلطان قابوس به تهران در  ،وینی بن شهابث

(نشریه  و ایران آن را پذیرفتشد ایران مطرح وقت خارجه امور  وزیر ،خلعتبريعباسعلی 

 اي وي موافقتنامـه  ،جریان این دیدار شش روزهدر .)1351اخبار و اسناد وزارت خارجه، 

ــري ــی   س ــات ایران ــا مقام ــراي ب ــب ــا اع ــاي نظ ــان   میزام نیروه ــه عم ــران ب ــاء ای امض

دولت ایـران   در پی این توافق، .)49: 1389جعفري ولدانی،  /215: 1383(چمنکار،کرد

و کـرد  اعالم  رسمارا به درخواست پادشاه این کشور  خود در عمان میمراتب دخالت نظا

بـه عمـان    14/10/1351در تاریخ  و برخی ادوات جنگی  میي نظاها اناولین گروه از یگ

عوامـل، شـرایط و    اي مجموعه ، برآمده ازدر ظفار میمداخله نظا ،این حال . باشدنداعزام 

المللی بود که بدون  و بین اي در سطوح ملی و منطقه میتحوالت سیاسی، اقتصادي و نظا

  درستی از ماهیت تصمیم ایران به دست داد.توان تصویر  میاطالع از آنها ن

  

  بحران ظفاردالیل داخلی بروز  - 1- 3

ترین  جنوبی، از شمال به جنوب کشور عمان در کنار دریاي عمان نوار ساحلی باطنه،

شهر بندري آن صالله یـا سـالله  نـام دارد     است واستان ظفار  این کشور در بخش خاك 

شمال با عربستان،  ازاستان ظفار  ).197- 198: 1350 ي جنوبی خلیج فارس،ها (سرزمین

 ازشرق با صحراي پهناور جده الحراسیس و  از ،از جنوب با خلیج کوریا موریا و اقیانوس هند
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و موقعیـت خـاص جغرافیـایی کـه       میمنطقه ظفار با تنوع اقلیغرب با یمن هم مرز است. 

 داردي جمعیتی و اجتماعی خاصـی  ها ویژگی ی و ساحلی،از مناطق کوهستاناست ترکیبی 

مردم ظفار خـود را از   کند. به همین سبب میالعرب متمایز  هجزیررا از دیگر نواحی  که آن

هـیچ گونـه   به دانند و  میاز دیگر مردم عمان متمایز  میراث نیاکان،نظر فرهنگی و دینی و 

 باور ندارندي عمان ها با دیگر بخش ، میان خودتاریخی و ، اقتصادياي پیوند فرهنگی، قبیله

ي هـا  بنا بر روایـت  ،دانند. از لحاظ نژادي میپیوند با سرزمین عمان تنها نقطه جغرافیا را و 

سـبت  اولیه ظفار را به حضرموت بن قحطان از اعقاب سام بن نـوح ن  کهن تاریخی، ساکنان

که ساکنان اولیه سیالن و جنوب  ار از تیره ودایی هستندبیشتر طوایف کنونی ظفدهند.  می

 :1383 انـد (چمنکـار،   هند پیش از هجوم اقوام آریایی در قرن ششم قبـل از مـیالد بـوده   

ـ       .)102 ویـژه  ه مردم ظفار از نظر مذهبی اهل تسنن هسـتند، امـا اسـالم در میـان آنهـا ب

از لحاظ دینی بـا دیگـر منـاطق عمـان      بنابراین،، ي کوهستانی ضعیف مانده استها بخش

ـ  ،بر حفظ سنن فرهنگی قبل از اسـالم  دارند. آنها عالوه ي عمده ها اوتتف ه زبـانی سـخن   ب

جنوبی جزیره العرب قبل از رسوخ زبان عربی رایج بوده است گویند که در سراسر ناحیه  می

زندگی مردمان ظفـار سـخت تحـت تـأثیر آداب و سـنن      . )28 :1387 ،عمان (کتاب سبز

یژه و قرا از قبایل شاخص ظفار، در تحوالت این منطقه به و دو قبیله کثیري است و اي قبیله

.اند داشته  مینقش مه 1960ه ي دهها شورش

نشـان  بررسی تاریخ چند هزار ساله ظفار از دوران کهن تا قرن نـوزدهم مـیالدي     

در حالتی نیمه مستقل به رهبري رؤساي مختلف  منطقه ،این مدت  میدهد که در تما می

اسـر  نهایی توان اداره و حاکمیـت بـر سر  شد و هیچ حکومتی به ت میقبایل اداره  اتحادیه

 م.1870مذهب مسقط نیز تا سال  انروایان اباضیه است. حتی کوشش فرمظفار را نداشت

ي گریز از مرکز و بافت سنتی ها ویژگی ن بود، به جایی نرسید.که ظفار تحت مالکیت آنا
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و شرایط ناشی از عملکرد استعمار بریتانیا و اسـتبداد خشـن دوران   متصلّب منطقه ظفار 

مردم ناتوان  سنگین بر وضع مالیات با -تیمور در نیمه اول قرن بیستمحکومت سعید بن 

ي استقالل طلبانه و ضد حکومتی بیش ها براي رشد جنبش این منطقه -و عقب ماندگی 

 -20ي هـا  سـال  ي داخلیها جریان درگیريآمادگی داشت، از جمله  نقاط عمان از دیگر

م. مقـارن  1965تـا   1950 سال هايدر فاصله  د.ش منتهی به پیمان سیبم. که 1913

دیگري نیـز بـر    اي ، عوامل داخلی و منطقهش ظفاراولین کنگره جنبش آزادیبخ ريابرگز

د که از رکزي در این منطقه تأثیر داشتني اعتراضی علیه حکومت مها گیري حرکت شکل

ري اشاره کرد: سرکوب جبهه انقالبی عمـان بـه رهبـ    این مواردتوان به  میترین آنها  مهم

کمک بریتانیا، شکل گیري ناسیونالیسم عربی به  بهم. 1957امام غالب بن علی در سال 

چپ گراي ي ها ش در جهان عرب (نظیر جنبشي آزادیبخها بري ناصر و ظهور جنبشره

فلسطینی)، کشف نفت در عمان و عملیات اکتشاف و استخراج نفت در منطقـه ظفـار از   

توسـعه  و  آمدهاي سرشـار نفتـی  ژه درموزون درآمدهاي ملی، به وی، توزیع نا1937سال 

از ي در منطقـه کـه اسـتقالل یمـن جنـوبی      شـورو  تحریکات و نفوذ نیافتگی و سرانجام،

  .)115-135: 1383(چمنکار،  پیامدهاي آن بود

ري گروهـی از رهبـران قبایـل ظفـا     1960اوایل دهـه  با توجه به این شرایط، در   

بـا  هـاي بعـد    در سال ظفار آغاز کردند و  با هدف استقاللرا علیه سلطان سعید مبارزه 

بـا   1965ل جبهه آزادیبخش ظفار را تشکیل دادند. این جبهه در سـا  ،حمایت عربستان

انه علیـه  حو تعیین کادر رهبري و ساختار نظامی، انقـالب مسـل   تشکیل نخستین کنگره

بـا وجـود مشـکالت بسـیار      نفتی خارجی را اعالم کـرد و  يها شرکتو حکومت مرکزي 

ی جریان مارکسیستدرآورد.  از ظفار را به تصرف اي عمده طقمنا اندك مدتی، توانست در

سـازمان آزادیـبخش   "را بـه   خـود نام  ي نخستین،ها پس از پیروزي ،جبهه غالب در این
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ي حاشیه خلیج فارس از ها رژیمر داد و هدف خود را سرنگونی تغیی "عمان و خلیج عربی

فتوحات گسترده  به توجه با .)137 :1387 ،عمان عمان تا کویت اعالم کرد (کتاب سبز

در دسـت   طقـه ظفـار را  درصد من 90که بیش از  م.1970تا اوایل سال  ، کهجبهه ظفار

سـناریوي  ، متوقـف کـرده بـود    ي نفتـی را در منطقـه کـامالً   ها و فعالیت شرکت داشتند

و به اجـرا در آمـد    ها براي برکناري سلطان سعید از سوي انگلیسی 1970 کودتاي ژوئن

همـان ابتـداي   کـه از   سلطان قابوس سلطان قابوس زمام امور را در دست گرفت. پسرش

خصـوص  ه عرب منطقه بـ کشورهاي  دید و از یاري میود را در خطر سقوط خ ،زمامداري

 یس و در چـارچوب دکتـرین   بـه توصـیه آمریکـا و انگلـ     ،امیـد شـده بـود   هم ناعربستان 

ایران، مسیر نبردها  میورود نیروهاي نظا با د.ششاه ایران   مینیکسون، خواستار کمک نظا

 ،ان کـه در الك دفـاعی فـرو رفتـه بـود     به سود نیروهاي دولتی تغییر کرد و ارتـش عمـ  

سوي  هببه تدریج  ها چریکا پاکسازي مناطق شرقی ب .در پیش گرفت  میي تهاجها شیوه

به این ترتیـب،   .)155 :1383 (چمنکار، بخش غربی و مرزهاي یمن جنوبی رانده شدند

. در فراز و نشیب جبهه خلق ظفـار بـود  در مبارزات پر ایران نقطه عطفی   میمداخله نظا

 مناطق بیشتري را از دست دادند و عمـده نبردهـا   ها چریک م.1974 - 1975ي ها سال

 1354آذر خرین مقاومت آنان در . سرانجام آدر مجاورت مرز یمن جنوبی جریان داشت

ي ها با قدردانی عمیق از یاريو سلطان قابوس  ایران در هم شکسته شدحمایت ارتش با 

(آرشیو  ساله و شکست جنبش ظفار را اعالم کرد 10پایان نبردهاي  ،بی دریغ شاه ایران

  .).ش1354-14-205-20 خارجه، امور اسناد وزارت

  علل مداخله ایران در جنگ ظفار - 2- 3
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بر اسـاس   نخست بایدسلطنت عمان را  درخواست یاريمثبت شاه ایران به پاسخ 

طقـه از  من قـدرت در چارچوب دکترین نیکسون و ایفاي نقش قرارداد امنیتی فیمابین و 

کید کردند دولت ایران بارها بر این مسأله تأمقامات  البته  ایران ارزیابی کرد. دولتسوي 

است و هـر  ته لت عمان صورت گرفوکه مداخله ایران در بحران ظفار تنها به درخواست د

 همـان، ایران بالفاصله خاك این کشور را ترك خواهد کـرد (  ،خواهندب ها زمان که عمانی

 باره در يو عوامل دیگراین همه الزم است به ادلّه  با .).ش205-14-1354- 125-123

  :این تصمیم نیز اشاره کرد

  و نقش عمان ژئوپلتیک تنگه هرمز و اقیانوس هند-1

در ایـن  یی از آنهـا  ها که به بخشم. 1970اي از تحوالت دهه  به مجموعهبا توجه 

خود را بر گسترش حریم امنیت ملی ایران  اي اشاره شد، شاه ایران سیاست منطقهمقاله 

 آشـکارا  و ه بـود یعنی در اقیانوس هند قرار داد ،در آن سوي خلیج فارس و دریاي عمان

ـ  .)48 :1389ولـدانی، جعفـري  این سیاست را اعالم کرد ( طـور کلـی در اعـالم ایـن     ه ب

اهمیت راهبردي تنگه هرمز که تنهـا راه آبـی    .1 :، به چند مسأله توجه شده بودسیاست

ست. ایران در سال د براي صادرات نفت و تجارت کاالقابل دسترسی ایران به دریاهاي آزا

از طریق این تنگـه بـه بازارهـاي     ي خود رامیلیون بشکه نفت تولید 5روزانه  ش.1354

نـاتوانی عمـان از سـرکوب جنـبش      .2 .)192: 1383(چمنکـار،   کـرد  مـی جهانی صادر 

توانست براي منافع حکومـت ایـران و جهـان     میچریکی ظفار و خطراتی که این جنبش 

وزیـر امـور    در ایـن زمینـه  . در خلیج فارس داشته باشـد از جمله جریان آزاد نفت غرب 

ي دریـافتی از  هـا  به نقل از گزارش ،به شرکت ملی نفتکش ایران اي خارجه ایران در نامه

گلـف نیـوز و   ي هـا  روزنامـه و بر مبناي اخبـار   ي ایران در بحرین و کویتها سفارت خانه
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یی در اطراف تنگـه هرمـز خبـر    از احتمال کشتی ربا ،به نقل از منابع آمریکایی هالسیاس

  ). .ش1355-6-88-21(آرشیو اسناد وزارت امور خارجه،  داده است

و جهـانی پـس از جنـگ سـرد، اهمیـت       اي در معـادالت منطقـه   ،به ایـن ترتیـب  

 بـه سـبب   ،ي جنوبی تنگه هرمزها استراتژیکی عمان عالوه بر شبه جزیره مسندم و کرانه

تر مربـع  کیلـوم  1700موقعیت ویژه این کشور در غرب اقیانوس هنـد و برخـورداري از   

شبه جزیره مسندم بر تنگه هرمز و  .استکمربند ساحلی از خلیج فارس تا اقیانوس هند 

و یکی از نقـاط حسـاس و سـوق    در این ناحیه مسلط است  المللی بینخطوط کشتیرانی 

دور  مام بنادر عمان در دریاي عمان ووجود ت ،عالوهه آید. ب میشی جهان به حساب یالج

(کتـاب سـبز    شود میمحسوب  امتیازي خاص براي این کشور ،ي خلیج فارسها از تنش

خارج از حـوزه خلـیج فـارس و     يکشور عمان را باید ،بدین لحاظ .)147: 1387 عمان،

کـه در اجـراي    محسـوب کـرد  با ایران، هند و شمال شرق آفریقا ویژه برخوردار از روابط 

  ه است.کردایفا  میایران و ژئوپلتیک منطقه نقش مه اي سیاست منطقه

  

  ي عرب منطقه به درخواست کمک سلطان قابوس ها بی اعتنایی دولت-2

م. 1970آنکه در سـال  ان قابوس پس از طسلبه گواهی اسناد وزارت امور خارجه، 

ه ویـژه  بعربی ي ها دست یاري به سمت دولت براي مبارزه با جبهه ظفار به قدرت رسید،

 بـه   مینیروي نظانشدند حاضر  ،استثناي اردناما هیچ یک از آنها به عربستان دراز کرد، 

، مسـتقیم  ل عراق، یمن جنوبی و لیبیمثاز آنها  برخیحتی بلکه  .اعزام کنند؛ کشوراین 

-123-125رشیو اسناد وزارت امور خارجه، آغیر مستقیم از شورشیان حمایت کردند( و

ثر حمایـت مـؤ  ه عمان پس از ناامیـدي از  پادشا .)91 :1373فولر، /.ش205-14-1353
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 بـود و  مینظا به ایران گرایش یافت که داراي  قابلیت و توانایی چشمگیرکشورهاي عربی 

  و امنیتی در منطقه عالقه داشت.  مینقش نظابه ایفاي 

  

  ي سلطنتی محافظه کار جدید و شکننده در منطقهها حمایت از نظام -3

 گـراي انقالبـی  چپ  گروه، چندین در آستانه خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس

عـرب یعنـی مصـر، عـراق و یمـن جنـوبی،        يحمایت کشورهاي تنـدرو  ،در خلیج فارس

کردنـد. حکومـت    مـی تهدیـد  را سخت ي سلطنتی محافظه کار جدید ها ساختار حکومت

به سایر  ظن ایرانیانبه رغم سوء بنا بر این و  ،کرد میایران از این بابت نیز احساس خطر 

که باید با کشورهاي جدید منطقه کنار بیاید  دانست می، شاه ایران ارسبازیگران خلیج ف

شاه تصمیم گرفـت اسـتقالل    یاري رساند. به همین سبببه حفظ استحکام آنها حتی و 

بحرین را به رسمیت بشناسد و بـا تشـکیل امـارات عربـی متحـده و تشـکیل امیرنشـین        

 را در منطقه حاکم کند "ح ایرانیصل"به تعبیر روح اله رمضانی مستقل قطر کنار بیاید و 

  .)88 و 96:  1373 (فولر،

  

  مبارزه با توسعه نفوذ شوروي و کمونیسم در خلیج فارس -4

شـاه ایـران را بـه وحشـت      ،گسترش اقدامات شوروي در حمایـت از جبهـه ظفـار   

  اي جنوبی ایران نیز بود.در مرزه استقرار  شوروي ، زیرا نگرانانداخت

  

  ارتش شاه  مینظاکسب تجارب  .5

ي هـا  ترین ماشین به یکی از پیشرفته ی به سرعتکوتاه ارتش ایران در مدت زمان

 به جز ،برخورداري از تجهیزات مدرنه بود. اما این ارتش با وجود جهان تبدیل شد مینظا

 1962 – 70ي ها ي داخلی یمن در سالها ي محدود در غرب با عراق، جنگها درگیري
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جنـگ   بـراي نبـرد در   )پاکسـتان ( جدایی طلب بلوچ در بلوچسـتان  يها و انهدام چریک

نداشت. نبرد ظفار میدان مناسبی براي کسب تجارب نظامی، واقعی به اندازه کافی تجربه 

و اطالع از قابلیت و توانایی تجهیزات پیشرفته ارتش بود   میي نظاها اجراي عملی آموزش

  .)290 :1375 (سولیوان و پارسونز،

  

  مسئولیت ناشی از روابط تاریخی حساسا .6

تاریخی  عی احساس مسئولیت ناشی از پیوندهاينقش تاریخی ایران در عمان و نو

 ی مهـم و مـؤثر  عـامل  به عنـوان توان  میو فرهنگی با مردمان آن سوي تنگه هرمز را نیز 

همواره عمـان را بخشـی از حـوزه     در دوران باستان، پادشاهان حاکم بر ایراناضافه کرد. 

ي هـا  حکومت بر آنجا را در دست داشتند. در سـده  و عمالًکردند  میحاکمیت خود تلقی 

در  ها از جمله در جریان بیرون راندن پرتغالی ها عمانی ایرانیان به درخواست یارينیز  بعد

ان و مقابلـه بـا تهدیـدات وهـابی در زمـ      1743، سرکوب شورشیان در سال 1650سال 

 ، پاسـخ مثبـت ایـران بـه درخواسـت     بنابراین .مثبت داده بودندسخ فتحعلی شاه قاجار پا

به  ي تاریخی ایرانیان براي یاريها باید در استمرار کوششرا نیز در جنگ ظفار  ها عمانی

ي هـا  سرزمین در مقابل هجـوم بیگانگـان یـا آشـوب    حفظ استقالل و تمامیت ارضی این 

  تلقی کرد.داخلی 

  

  منطقه اي مشارکت ایران در نبرد ظفار ارزیابی نتایج و آثار - 3- 3

آن و  جایگاه طور شایانیبه توانست موفقیت ارتش ایران در سرکوب جنبش ظفار   

شرایط را بـراي توسـعه    د. این مسألهکن را تثبیت اي منطقه قدرت سیاست ایفاي نقش 

ثیر ایـن  ، فـوري تـرین تـأ   با این همه .کرد راوایران در منطقه هم  میقدرت نظا روزافزون
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در حوزه روابط  دار تهران و مسقط دانست. توان در تحکیم دوباره روابط ریشه میاقدام را 

 میاز اولین نتایج و پیامدهاي همکاري ایران و عمان پس از برقراري روابط رس ،دو جانبه

رهاي عربـی و  رغم بی مهري و سـکوت برخـی از کشـو    در دوران جدید این بود که علی 

ان تمامیت ارضـی  دشمن یاري دولت ایران، هدولت عمان توانست ب، 1اعتراض برخی دیگر

اي براي ایجـاد   عامل شتاب دهنده ي استراتژیکید. این همکارکنکن این کشور را ریشه 

مین امنیـت تنگـه هرمـز    براي تأ ها ، همکاريدر پی آن میان دو کشور بود و پایدار روابط

آبـراه دریـایی توسـعه    ایـن   دربـراي امنیـت    را یافت و ایران تحرکات خـود ترش نیز گس

 دشـ  ءدو کشـور امضـا   نامه همکاري میان تفاهم ی، چندینکوتاه بخشید. در مدت زمان

تحدید حـدود فـالت قـاره ایـران و      ،توافقنامه ترین مهم .)124 :1383 ،زارچی (آسایش

مداخله  نکته مهم در زمینهبه امضاء رسید. 1974جوالي / 1354 مردادعمان بود که در 

 میارتش ایران در عملیات ظفـار، رفتـار مثبـت و انسـانی سـربازان ایرانـی بـا مـردم بـو         

و  تاریخی دو کشور داشـت  ی و پیوندهايریشه در فرهنگ و تمدن ایرانبود که  مینظاغیر 

در  هـا  حضور آمریکـائی همانند هنگام مداخله،  دیگر کشورها در میآنها را از نیروهاي نظا

سبب خشـم   تا ر عمان تقریبا محتاطانه بودنیروهاي ایرانی درفتار . کرد مییتنام متمایز و

جه مرتکـب قتـل   به هیچ و، مردم ظفار نشوند. آنها از همان آغاز ورود به عمان و آزردگی

، هـا ایـن گونـه رفتار   .)50 :1389 ولـدانی، جعفـري  نشـدند (  ، غارت و چپاولعام، تجاوز

اي ایران را تقویـت   و اقتدار منطقه در منطقه برجاي گذاشت از ارتش ایرانخاطره خوبی 

ازجمله اقـدامات ارتـش ایـران در ظفـار پـس از آزادسـازي منـاطق تحـت اشـغال           د.کر

 مین حداقل نیازهاي اساسـی مـردم از قبیـل   ان، رسیدگی به وضعیت زندگی و تأشیشور

                                                            
ایی مثل لیبی، سوریه، عراق، کویت، لبنان و حتی کویت دهد که کشوره در این باره اسناد وزارت امورخارجه ایران نشان می1

ایران در یک کشور عربی منطقه برآشفته بودند و پیوسته در این بـاره بـه دولـت عمـان اعتـراض       و عربستان از حضور نظامی

  پرداختند و خواستار خروج نیروهاي ایران از ظفار بودند. یا در رسانه هاي خود به این مسأله می کردند، می



1392 زمستان، 57، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ174

در دستور کـار قـرار    "مردم یاري"که تحت عنوان بهداشت بود  و راهسازيمواد غذایی، 

  .ش)1353-14-205-65 و 69 زارت امور خارجه،(آرشیو اسناد و گرفت

ي و کشورها ياز سوي دیگر، شکست جنبش ظفار با توجه به گرایش آن به شورو  

سوسیالیسم و  یي جهانها سیاست شوروي براي تحکیم پایه ، ضربه سختی بهکمونیستی

نگرانـی   ،. ایـن موضـوع همچنـین   ن در منطقـه خلـیج فـارس وارد آورد   گسترش نفـوذ آ 

زمینـی و فکـري   انون خطر را در مجاورت مرزهـاي  ککه  را کار عربی محافظهي ها دولت

ي ها و نتایج جنگ ظفار براي تحکیم همکاري آثار .، بر طرف کردکردند میخود احساس 

قه نسبت به نقـش  وپاي منطن عمدتاًمنطقه اي در بلند مدت نیز وسیع  بود و کشورهاي 

تـوان بـه    مـی  زمینـه در همـین   .ایران در زمینه تأمین امنیت در منطقه اطمینان یافتند

اشاره کـرد.   1354در دي ماه سال  مصاحبه وزیر دفاع بحرین با خبرگزاري فرانس پرس

در عمـان  ایـران   میاستمرار حضور نظـا ي ناشی از ها نگرانی باره درالی ؤبه س سخدر پا او

نیست و در این مـورد   میندان مهایران دیگر موضوع چ میحضور قواي نظا" ر داشت:اظها

برخی دیگـر از   ،با این حال .)ش1354-14-205-20،همان( "له زمان مطرح استمسأ

ذ و اقدامات ایـران  توسعه نفو منطقه به سبب سوءظن تاریخی و هراس از ي عربها دولت

ابه اشـغال یـک سـرزمین عربـی تلقـی      ثحضور نیروهاي ایران در ظفار را به م در منطقه

در اوایـل مـاه مـارس    نامـه شـدیداللحن معمـر قـذافی      توان به میدر این باره  کردند. می

 اشـاره کـرد  با اشغالگران ایرانی   میقابله نظابه سلطان قابوس و تهدید وي به مم. 1975

، اقدام ایـران  ران سیاسیبه همین سبب، تحلیلگ .ش)1354-14-205-52-59، همان(

 در م.1976خود از خـاك ظفـار در سـال     میبخش عمده اي از نیروهاي نظا را در خروج

ـ    يها تراستاي سیاست تهران براي کاهش نگرانی دول ویـژه عربسـتان   ه عربـی منطقـه ب

تفسیري به نقـل از منـابع    در کویتچاپ  ي العامالرأروزنامه  در این باره تفسیر کردند.
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نیروهایش از عمان و نقش  ي محرمانه به منظور اقناع ایران براي خروجها ، از تماسموثق

ــر داد   ــه خب ــن زمین ــتان ســعودي در ای ــارز عربس ــان( ب  .)ش1354-14-205-22،هم

ها سرباز ایرانـی از ظفـار آن را حاصـل     کویت نیز با اعالم خروج دهچاپ  القضیهروزنامه

در ایـن زمینـه    .).ش1355-21-ش پ ،همـان ( یمن جنوبی و عربستان دانستتوافقات 

ر ایـن  این بود که نیروهاي ایرانی تنها به درخواست حکومت عمـان د موضع دولت ایران 

هنـد  بالفاصله خاك عمان را ترك خوا کشور حضور دارند و با اعالم آمادگی این حکومت،

در سفیر شاه در عمان  ،بهمن زند کردند. یمهم این موضوع را تأیید مقامات عمانی  کرد.

 رسـاند و  مـی را بـه اطـالع    با سلطان قـابوس  ، حاصل دیدارخارجهامور به وزارت گزارش 

کشـور   ]آنهـا [روي شاهنشاهی مستغنی بدانـد  هر آن سلطنت عمان خود را از نی" اینکه

  .).ش1353-14-205-123-125 ،همان( "کرد عمان را ترك خواهند

در پیشـنهاد خـود    بـر  Tدر منطقـه  میاي استمرار حضور نظـا ایران بر حال، با این  

م مکشورهاي ساحلی خلیج فارس مص ایجاد شوراي همکاري امنیتی با حضور همه زمینه

ا امـ  ،مطرح کردنیز خارجه کشورهاي ساحلی  امور بود و این موضوع را در نشست وزراي

ــنهاد در ــن پیش ــدا ای ــا   میاق ــوي تم ــگ از س ــد   میهماهن ــه رد ش ــرب منطق ــیوخ ع ش

/ ژانویـه  1354ي عربـی منطقـه در دي مـاه    ها حال آنکه دولت .)405 :1383(چمنکار،

سیس أو ت "خلیج عربیخبرگزاري "ا عنوان خبرگزاري مشترك ب در زمینه ایجاد 1975

عی ایران را برانگیخت و آن را نـو شاه . این موضوع خشم ده بودندکربانک مشترك توافق 

در مبارزه با جنبش ظفار  ایراني سودمند و سازنده ها انت در برابر کوششناسپاسی و خی

سفراي خود از همه کشـورهاي عـرب حـوزه خلـیج      با فراخواندن دولت ایران .تلقی کرد

عباسـعلی   نشـان داد.  اقـدام واکـنش سـختی    نسبت به آن ،براي مشورت و رایزنی فارس

 :ي ایـران اعـالم کـرد   هـا  اي با رسـانه  ایران در مصاحبهامور خارجه وقت  وزیر ،خلعتبري
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ول بـراي خبرگـزاري   عمجچنانچه کشورهاي همسایه ایران در خلیج فارس بر کاربرد نام 

ند، ایران در سیاست خود نسبت به این کشورها کناصرار  "خلیج فارس"جاي مذکور به 

یس گرچه با سـفر قـ   .)Kayhan International،10/1/1976(تجدید نظر خواهد کرد 

نیـز از   هـا  ها فرونشست و عـرب  این تنش ،عمان به تهرانوقت خارجه  وزیر امور ،الزواوي

جمعـی   يي همکـار هـا  ، امـا رونـد برنامـه   موضع تشکیل خبرگزاري عقب نشینی کردنـد 

در  میم یافت و بـا پیـروزي انقـالب اسـال    وکشورهاي عرب منطقه بدون شرکت ایران تدا

  .دشایران به تشکیل عملی شوراي همکاري منتهی 

 ایران در ظفار میمداخله نظاو تلفات  ها از هزینه ددر کنار همه این موضوعات، نبای  

تـاریخی، ایـران   مختلـف   قـاطع مبراي ارتش و ملت ایران نیز غافل بود. در واقع هماننـد  

از نثـار جـان    ،هـم پیمانـان منطقـه اي خـود     تمامیت ارضـی نشان داد که براي دفاع از 

بـه   ها کشتهو  ها اینکه حکومت شاه آمار دقیقی از هزینه با ورزد. میفرزندانش نیز دریغ ن

 خارجـه در اواخـر آبـان   امور سفارت ایران به وزارت  دست نداد، اما به موجب گزارشی از

است (آرشیو اسناد  هزینه شرکت ایران در جنگ ظفار میلیاردها تومان ذکر شده 1353

زمینه تلفات نیز بر اساس مدارك و شواهد  در .).ش1353-18-294، خارجهامور وزارت 

ات رژیم شاه، ارتـش ایـران از   خارجه و اظهارات مقام امور موجود در آرشیو اسناد وزارت

درجه  25در مجموع  1354تا پایان سال  1352آذر  25عملیات خود در ظفار در  آغاز

ي منطقه بـراي  ها رسانهبرخی از  .)300: 1383،چمنکارسرباز از دست داد ( 186دار و 

لیـغ  م بـا تب آمارهاي متناقض توأپیوسته اعمال فشار بر ارتش ایران براي خروج از عمان، 

-72و136،وزارت امـور خارجـه  (آرشـیو اسـناد    کردند میشکست ایران در ظفار منتشر 

و منفی این دخالت نظامی، در آثار مثبت  و علی رغم در هر حال .).ش205-14-1353

آخرین نیروهاي ارتش ایران که پس از سرکوب جنبش ظفار  ،پیروزي انقالب اسالمی پی
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وزیـر دولـت    اندکی پس از انقالب به دستور نخست ،همچنان در عمان باقی مانده بودند

خللی در اسـتمرار روابـط دوسـتانه و اسـتراتژیک      این موضوع موقت به کشور بازگشتند.

  عمان و ایران در دوران پس از انقالب ایجاد نکرد.

  

  

  

  

  عوامل تاریخی و ژئوپلیتیکیمان أتوثیر أت ؛روابط در دوران پس از انقالب - 4

  بر روابط عوامل مؤثر - 1- 4

بر روابط دو کشـور در  ظفار  ایران در  میناپذیر مداخله نظاانکارنظر از تأثیر  صرف  

ـ  دیگري نیـز  ، عواملدر بررسی سیر تحوالت تاریخ روابط ایران و عمان دوران معاصر، ه ب

ي هـا  تـوان در زمینـه   مـی بـوده انـد. ایـن عوامـل را     صورت مستمر بر روند روابـط مـؤثر   

 ،در زمینه عامل جغرافیایی و روانشناختی دسته بندي کرد. تمدنی -جغرافیایی، فرهنگی

ي جاودانـه  عنصر ،ه پیوستگی سرزمینی (ارضی و آبی) و همسایگی، مسألها در طول قرن

، تنگـه اسـتراتژیک هرمـز    . از ایـن روي ایران و عمان بوده است و عمیقا مؤثر بر تعامالت

، این تنگهوصل دو کشور بوده و ، موجب جدا کننده دو سرزمین باشدبیش از آنکه عامل 

ایران و  المللی بیني منطقه اي و ها مین منافع مشترك دو کشور و همکاريهمواره در تأ

 ، از حیـث هـا  به طور کلـی، تنگـه هرمـز در گـذر سـده     . است داشتهعمان جایگاه واالیی 

 است.ایفا کرده نظامی، میان دو سرزمین نقش ارتباطی  -، استراتژیکی و امنیتیاقتصادي

م. میـان دو  1974در سـال   موافقتنامه تحدید حـدود دریـایی   ، بر اساسبه همین سبب

به طـور مشـترك    ،بر این آبراه دریاییتردد دفاع از تنگه هرمز و نظارت  ، مسئولیتدولت



1392 زمستان، 57، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ178

ز همواره کومت شاه نیح .)41: 1389جعفري ولدانی، ( بر عهده ایران و عمان قرار گرفت

عامـل   .)20/6/1355روزنامه پرچم خاورمیانه، / 49(همان، کرد میبر این موضوع تأکید 

مردم ایران مؤثر دیگر در روابط دو کشور، عنصر فرهنگی و تمدنی است. پیوندهاي پایدار 

گونـه اي از درهـم آمیختگـی     ،و سرزمین عمان در دو سوي تنگه هرمز در طـول تـاریخ  

با هیچ عامـل دیگـري قابـل     که است پدیده آوردهمشترکات در آداب و سنن فرهنگی و 

، هـا  ترکیبـی از اعـراب، ایرانـی    ،ن امروزي عمانو نژادي ساکنا  میبافت قو .قیاس نیست

دو جریان اقلیـت شـیعه حیـدرآبادي و     ست. مدارا و تساهل خاصها و آفریقایی ها هندي

نسبت بـه دیگـر ادیـان و مـذاهب، حـاکی از       در این سرزمین،ی اباضی مذهب اکثریت سنّ

مذهبی و ناسیونالیسـتی جهـان    و آنها را از دیگر جریانات افراطیاعتدال و میانه روي بوده 

ي مشترك ها ارزشفرهنگی و تمدنی با  روابط  می. در دوران اسالنگاه داشته است دور عرب

علیـرغم دوران  تبدیل شـد.  در روابط دو سرزمین  يو به عنصر پایدار دینی نیز پیوند یافت

در این کشـور   دیگر اقوام در تاریخ عمان، اکنوناهل سنت، اباضیه و  طوالنی درگیري میان

و اقـوام مختلـف (بـا ریشـه عربـی،       )%3( ، شـیعه )%2( ی، سنّ)%75پیروان مذهب اباضی (

  کنند. می، هندي و ایرانی) در کمال آرامش و صلح در کنار هم زندگی یآفریقای

تـاریخ روابـط دو کشـور دیـده     دیگري نیـز در   پایدار و مؤثر نصرعاز سوي دیگر،   

را بـه یکـدیگر   نگاه دو ملت کله اصلی شا، که جنبه روانشناختی دارد ،د. این عنصرشو می

احسـاس   اسـت کـه از   "اعتمـاد متقابـل و حسـن ظـن تـاریخی     " دهـد و آن  میتشکیل 

(آسـایش   گیـرد  مـی نیان نسبت به حوزه تمدنی خویش سرچشمه مسئولیت تاریخی ایرا

اسـالم، تـاریخ روابـط دو    از  در دوران قبل گذشته از نوع پیوندها .)123:  1383زارچی،

در راسـتاي دفـاع   دیـک  ي بسیار نزها ، گویاي همکاريویژه در قرون معاصره ب ،سرزمین

اسـت. همکـاري و    منطقـه بـوده  جوم بیگانگـان در  یا مقابله با ه میان اسالکیمشترك از 
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 و عمـان در دوره صـفوي و  خلیج فـارس  از منطقه  ها الیغدر اخراج پرت یانمساعدت ایران

ظن تـاریخی  حسن ّ مهمي ها از جلوه ،مقابله مشترك با موج وهابی گري در قرن نوزدهم

ایـران بـه دولـت     ساس مشترك تاریخی در جریان یـاري نمونه بارز و اخیر این اح .است

ي هـا  براي سرکوب جدائی طلبان ظفار و حفظ تمامیت ارضی این کشـور در سـال   عمان

ثیر این واقعیت قرار دارند کـه  أعمیقاً تحت ت ها عمانی ،به تعبیر فولرم. بود. 1972 – 75

طلبان مارکسیسـت در دهـه    قه بود که در مبارزه با شورش جداییران تنها کشور منطیا

ایـن   .)91 :1373 (فـولر،  کـرد  میپشتیبانی نظـا به صورت جدي از این کشور م. 1970

دولـت   میرس بارها تأیید کرده اند، از جمله در بیانیهنیز واقعیتی است که مقامات عمانی 

، بـه موضـوع   م. پـس از سـفر هیـأت میـانجیگري اتحادیـه عـرب      1974عمان در سـال  

پاسخ مثبت آنها اشاره و عدم م. 1971ي عربی در سال ها درخواست کمک عمان از دولت

، در همـین زمینـه   .).ش1353-21-3-7، وزارت امـور خارجـه  آرشیو اسناد ( شده است

امـور خارجـه ایـن     وزیـر  ،با قیس زواويشاه در عمان در گزارش دیدار  سفیر ،بهمن زند

ارتـش   اتحادیه عـرب در بـاره احتمـال جـایگزینی      ت میانجیگريکشور پس از سفر هیأ

بـرادران عـرب   ...:«ر از قـول زواوي نوشـته اسـت   متحد عرب به جاي ارتش ایران در ظفا

سـت کـه   جاي عمل حرف بزنند.کدامیک از کشورهاي عربی قـادر ا همیشه خوش دارند ب

  .).ش1353-14-205-62 ،همان(» مثل ارتش شاهنشاهی عمل کند

  

  تحوالت روابط پس از انقالب اسالمی - 2- 4

 اسـت  دهش تاریخی و عامل جغرافیایی موجبهاي پیوندقوي از  اي پشتوانه وجود  

بـر شـاکله    ي سیاسـی نیـز تـأثیري   ها تیکی و تغییر نظامحتی تغییر و تحوالت ژئوپلیکه 

و جنـگ تحمیلـی     میپیروزي انقالب اسـال  . به همین سبب،باشدنداشته  روابط دو ملت
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و تکـرار    مـی عج -جنگ عربی به عنوان ها ، که با تبلیغات گسترده رسانهعراق علیه ایران

د. بـر ایـن اسـاس، در    توانست روابط دو کشور را متوقف کننجلوه داده شد،  نبرد قادسیه

روابـط سیاسـی    در ایران،  میسیس نظام جمهوري اسالو تأ  میب اسالدوران پس از انقال

ي مختلف ها زمینهوابط در تحکیم و توسعه رسه دوره رکود اولیه، بازسازي و  دو کشور در

و خـروج  م.  1979در سال   می. دوره رکود روابط با پیروزي انقالب اسالادامه یافته است

ادامـه یافـت.   م. 1985شد و تا سـال  باقیمانده نیروهاي ارتش ایران از منطقه ظفار آغاز 

وزیر مشاور در امور خارجی  ،با سفر قیس الزواوي عراق علیه ایران قبل از جنگ تحمیلی

ي جدائی طلب حمایت مالی و تسـلیحاتی  ها که در جنگ ظفار از چریک ،عمان به بغداد

ان بی طرفی دولت عم ،آنها رو به بهبودي نهاد. با آغاز جنگمیان روابط خصمانه ، کرد می

شـور در نحـوه انعکـاس اخبـار و     وسـایل ارتبـاط جمعـی ایـن ک     خود را اعالم کرد، امـا  

ارس بـه  کشورهاي شوراي همکاري خلـیج فـ  با دیگر ي مربوط به جنگ همسو ها گزارش

در ایـن   .)163 :1387،عمـان  رژیم صدام پرداختند (کتـاب سـبز   جانبداري و حمایت از

دولت عمان اما از ایران فراخواند،  م.1981در سال  دولت عمان سفیر خود راحتی  ،دوره

 خرمشـهر  ایـران پـس از فـتح     میهمزمان با تغییر آهنگ جنگ به سود جمهـوري اسـال  

و بـا اعـالم    برداشـت  غییحمالت تبلدست از  کرد،مواضع خود را نسبت به ایران تعدیل 

  را جلب کند. ایران  میجمهوري اسال ، کوشید بار دیگر نظربیطرفی

فارس در خصوص جنگ ر عمان در تعدیل مواضع شوراي همکاري خلیج نقش مؤث  

 ،در مسقط م.1985شورا در سال  ماي عمان بر اجالس پنج ریاست دورهتحمیلی، هنگام 

. از آن زمان، عمان با ادامه سیاست بیطرفی است سرآغاز دوران بازسازي روابط دو کشور

زمینه را براي بهبـود روابـط دو    ،پیروي از سیاست پایان دادن به جنگ ،الح و در همان

ر امـور  وزیـر مشـاور د   ،د. روند بازسازي روابط با سفر یوسـف بـن علـوي   آورجانبه فراهم 
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 يهـا  و امضاي اولین یادداشت تفـاهم همکـاري   1987خارجی عمان به تهران در آوریل 

از خارجـه وقـت ایـران     امـور  والیتـی وزیـر  علی اکبر سیاسی و اقتصادي و دیدار متقابل 

بـا   ).124 :1383،زارچـی  سال وارد مرحله جدیدي شد (آسـایش  در اوت همان ،مسقط

موافقت دو کشور براي ارتقاء سطح روابط سیاسی، مبادله سفیر و تشکیل کمیته مشترك 

بـا اعـزام سـفراي ایـران و عمـان در       تحکیم و توسـعه روابـط   هسال، دوراین سیاسی در 

از روابط دوستانه،  فصلی جدیداز آن پس دو کشور آغاز شد و  م.1988-1989ي ها سال

 بیدر همین حال، موضع کمابیش  .کردند متقابل را آغاز صلح طلبانه و مبتنی بر احترام

و  خلیج فـارس از یـک سـو    طرفانه عمان در میانه روابط پر تنش ایران و کشورهاي منطقه

به شایعات مربوط  ،از سوي دیگر روابط خصومت آمیز غرب با ایران بر سر پرونده هسته اي

میان طرفین بـراي رفـع     میرسغیري ها به مشارکت احتمالی این کشور در برخی از تماس

مذاکرات  نهماز برگزاري دور  سویژه په این موضوع ب دامن زده است.در این زمینه  ها تنش

قـوت بیشـتري یافـت     طمسـق در  1393آبان مـاه سـال   در  5+1هسته اي ایران و جامع 

  ).1393آبان  15مورخ  ،مصاحبه با سفیر پیشین ایران در عمان، روزنامه ایران(

  

  نتیجه  

تمـدنی،   -ی و فرهنگیثیر عوامل جغرافیایی، ژئوپلتیکأروابط ایران و عمان تحت ت  

که نـوعی سـوء ظـن     در حالیگر کشورهاي عربی منطقه بوده است: متمایز از دیهمواره 

، هماننـد جنـگ   افکنده و در مقاطعی نیـز  وابط ایرانیان و اعراب منطقه سایهتاریخی بر ر

نجامیده است، ایران و عمان مشـکالت بسـیار   ا  میی مستقیم نظایرویاروبه  ایران و عراق 

بـط نزدیـک   ـ حتی روا اند و هیچ عامل ژئوپلتیکی یا سیاسی در روابط خود داشتهاندکی 

با رژیم صهیونیسـتی نتوانسـته اسـت     کشور آنیا روابط دوستانه امنیتی عمان و آمریکا 
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طرفی ناشی  بی سببه کشور کوچکی است که بعمان  د.کنرا خدشه دار  روابط دو کشور

ت در مسـائل منطقـه نیازمنـد ائـتالف بـا      براي ایفاي نقـش مثبـ   ،از موقعیت ژئوپلتیکی

امنیتی ناشی از سقوط  در خالء عمان .منطقه اي بوده و هستمنطقه اي و فراي ها قدرت

و این  ي آوردسیاسی و امنیتی با آمریکا رو به توسعه روابط براي حفظ امنیت رژیم شاه،

ثمریت به آمریکـا و انگلـیس     میپایگاه نظا ویژه با اعطايه ب ،روابط را در دو دهه گذشته

توسعه  ی بر سرتهدید و مانعاین موضوع را همچون ایران  کرده است. با این همه،تقویت 

آمریکا از این پایگاه استفاده نکرد. از سـوي   ،در واقعه طبس ندانسته است، چنانکه روابط

اسـت و در سـال   دیگر، عمـان از کشـورهاي طرفـدار امنیـت منطقـه اي خلـیج فـارس        

کرد که با مخالفـت   را با حضور ایران پیشنهاد شوراي امنیت منطقه ايایجاد  ش.1375

شد  مالحظات ژئوپلتیکی و امنیتی موجب بنابراین،رو شد. ه ب کشورهاي عرب منطقه رو

و  لیج فارس و دریاي عمان معطوف شودبه منطقه خ توجه خاص حکومت پهلوي دومتا 

از  ي سیاسـی و اقتصـادي  هـا  براي ایفاي نقش قدرت برتر منطقه به حمایـت کوشش  در

وجه بفرستد. با این حال، ت  مینیروي نظا عمانه ببپردازد و حتّی منطقه  برخی کشورهاي

 سـرکوب  بـراي کشـور  چنـد سـاله در خـاك ایـن      میویژه ایران به عمـان و حضـور نظـا   

جـان سـربازان و افسـران ایرانـی، تنهـا      به قیمت از دست دادن  ،طلب هاي جدایی چریک

تواند از احساس مسئولیت تاریخی و پیوندهاي عمیق فرهنگـی و تمـدنی سرچشـمه     می

پـس از انقـالب و در چـارچوب    قبـل و  در ارزیابی روابط دو کشور در دوران  گرفته باشد.

بـر  ي مهم مؤثر ها ابعاد و جنبه ،فرهنگی، تاریخی و روانشناختی عوامل پایدار جغرافیایی،

  جمع بندي کرد:توان  میروابط دو کشور را در موارد زیر 

دیـدگاه   کنـار ایـران در   طرفانه و تعدیل کننده خود در برابر عمان به نقش بی.1

ادامـه داده اسـت. بـه    در منطقـه   ایراننیات کلی همراه با سوءظن جهان عرب نسبت به 
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جزایـر   در موضـوع  کشورهاي حوزه خلـیج فـارس   نوان نمونه، این کشور برخالف دیگرع

ي تنـد و افراطـی در پـیش    هـا  سـت نه تنها سیا ،ایرانی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

امارات  ي عربستان یاها ضع دیگران نیز پرداخته و مانع تندرويبلکه به تعدیل موا نگرفته،

.)53: 1389 ولدانی،جعفري شده است (علیه ایران 

ندارند. مرزهاي دریـایی دو   یاختالفات مرزي و سرزمینبا یکدیگر ایران و عمان .2

تعیـین و از  بر اسـاس خـط منصـف    ژوئیه  20دید حدود حبه موجب موافقت نامه ت ،کشور

پس از امضـاي ایـن    سال ها ومان ههرچند در  .)57، همان( به اجرا گذاشته شد م.1975

در زمینه دست برتـر ایـران در   ي جهان عرب انتقاداتی ها رسانهسیاستمداران و  ،موافقتنامه

- 14- 205- 180و187، خارجـه  امـور  (آرشـیو اسـناد وزارت   ابـراز داشـتند   این توافقنامه

.).ش1353

در  ایـران  میمهـوري اسـال  ي روابط جهان عرب بـا ج ها رغم فراز و نشیب علی.3

در سـطح رسـانه   نیـز  منفی  يها مواردي بازتابکه در  ،زمان جنگ تحمیلی و پس از آن

و اتخاذ مواضع سیاسی علیه ایران بـه همـراه داشـته اسـت، در سـطح        میاي، افکار عمو

هاي اول جنگ هیچ گاه فضاي تبلیغاتی منفی علیه ایران  داخلی عمان به استثناي سال

 راه نیفتـاده  بـه علیه ایران در ایـن کشـور    تظاهرات و اعتراضی شکل نگرفته و هیچ گونه

عـرب   يها تاز دول ه اي موضع برخیستله هر اختالفات ایران و غرب بر سر مسأاست. د

و نسبت به ادامـه برنامـه    هبسیار منفی بود علیه ایران ،منطقه از جمله عربستان و امارات

زدیـک  رغم روابـط بسـیار ن   اي ایران ابراز نگرانی کرده اند، دیدگاههاي عمان علی هسته

و گاه در جهت باقی مانده بی طرفانه نسبت به ایران  همچنانسیاسی و امنیتی با آمریکا 

است.نیز بوده حل اختالفات  براي کوشش
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متعلق به منطقه دریاي عمان و و تاریخی، کشوري  عمان به دالیل ژئوپلیتیکی.4

است. این  ورهاي عرب منطقه خلیج فارساقیانوس هند و تا حدودي خارج از اردوگاه کش

دهـد،   میبخش اصلی مبادالت تجاري و نفتی خود را از طریق دریاي عمان انجام  کشور،

نیـز   دانـد و ایـران   مـی  ناپـذیر  زیستن در کنار ایران در آنسوي تنگه هرمز را اجتنـاب اما 

توان به اظهارات سلطان قابوس  می خصوصدارد. در همین  دیدگاه متقابلی در این زمینه

به گزینه دیگري جـز   کرد که گفته بود: در بلند مدتدر زمان جنگ ایران و عراق اشاره 

 ولدانی،جعفري ( ن ایران و کشورهاي خلیج فارس باور نداردهمزیستی مسالمت آمیز میا

باره منابع تهدید  ي متفاوت درها رغم نگرش ، دو کشور علیبه همین سبب .)54 :1389

کـاري  همضـرورت   ، مواضع مشـترکی در بـاره  ي برقراري امنیت در منطقهها و استراتژي

ه ویژه تنگه هرمز دارند؛ تا آنجا کـه عمـان بارهـا    منطقه اي براي حفظ امنیت منطقه و ب

 یران براي حفظ امنیت تنگه هرمزبا حضور ا را مشترك منطقه اي  مینیروي نظا تشکیل

به شوراي همکاري خلیج فارس پیشنهاد کرده است. از سوي دیگر، ایران نیز نسـبت بـه   

ي امنیتی عمان و آمریکا و اسـتفاده از تسـهیالت بنـدري و پایگاههـاي     ها ادامه همکاري

تمریـت در اسـتان ظفـار     ودریایی و هوایی این کشور از جمله در جزایر مصیره، مسندام 

به تعبیـر دیگـر، از آنجـا کـه روابـط       .)56، همان(ه استحساسیت و مخالفتی نشان نداد

ثیر عامـل جغرافیـایی (ژئوپلتیـک تنگـه     عمان بیش از هر عامل دیگري تحت تـأ ایران و 

روابط نزدیک نظامی، امنیتی عمـان بـا   و حسن ظن تاریخی قرار دارد، بنا بر این،  هرمز)

در اکتبـر  (صهیونیسـتی  رژیـم  بـا    میروابط سیاسی رسـ نوعی از آمریکا و حتی برقراري 

    ثیر چندانی بر روابط ایران با عمان نداشته است. تأ )م.1995
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  و مآخذمنابع 

  اسناد

، گـزارش بهمـن زنـد    2، پرونده 7، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

از  عمـان بـر درخواسـت رسـمی    کید دولت تأسفیر ایران در عمان به عباسعلی خلعتبري وزیر امورخارجه،

.14/9/1354-/س 264ایران براي مداخله، شماره و تاریخ 

دولت  ، بیانیه رسمی3، پرونده 21، کارتن 1350 – 55خارجه، مسقط و عمان،  امور آرشیو اسناد وزارت

.3/8/1974، مورخ 90عمان به نقل از روزنامه عمان، شماره 

، گزارش سفارت 205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55عمان، آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و 

ایران در مسقط به وزارت خارجه در مورد اظهارات قیس الزواوي به سفیر ایران در انتقاد از موضع اعراب 

.12/8/1353نسبت به مداخله ایران در ظفار، مورخ 

، گزارش بهمن 205پرونده  ، 14،  کارتن1350 – 55خارجه، مسقط و عمان، امور آرشیو اسناد وزارت 

.27/8/1353زند سفیر ایران در مسقط به عباسعلی خلعتبري وزیر خارجه، 

، گـزارش مقالـه   205 ، پرونده14 ، کارتن1350 – 55خارجه، مسقط و عمان، امور آرشیو اسناد وزارت 

.26/9/1353روزنامه معاریو در مورد تلفات نیروهاي ایرانی، 

، پرونده بدون شماره با عنوان 21، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، مسقط و عمان، 

و  9/10/1355منطقه دماوند و ظفار، گزارش نیروهاي عملیاتی دماوند در مورد اقـدامات مـردم یـاري،    

29/12/1355.(

، گـزارش بهمـن   294پرونده ، 18، کارتن 1350 – 55خارجه، مسقط و عمان،  امور آرشیو اسناد وزات

.27/8/1353زند سفیر ایران در مسقط به وزارت امور خارجه، 

، بیانیـه وزارت  221، پرونـده  15، کـارتن  1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

.20/6/1376امورخارجه عمان در مورد سفر سلطان قابوس به تهران، 

، گـزارش بهمـن   205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55سقط و عمان، آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، م

هـاي عراقـی و    زند سفیر ایران در مسقط به وزارت امورخارجه(اداره نهم سیاسی) در مورد انتقاد روزنامه

.23/6/1353 -99سوریه اي از امضاي قرارداد فالت قاره، شماره و تاریخ 

، تلگراف سفارت 205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55، آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان

قـابوس از حـق حاکمیـت     "ایران در مسقط به وزارت امورخارجه، خبر روزنامه بیروت المساء با عنـوان:  

.23/5/1353، "ملی خود به نفع ایران گذشت
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ش بهمـن  ، گـزار 205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

خیر در مورد نگرانی مقامات عمان از تأزند سفیر ایران در مسقط به عباسعلی خلعتبري وزیر امورخارجه 

-312/53عربستان، شماره و تـاریخ   در اعزام نیروهاي جایگزین و مخالفت عمان با هرگونه کمک نظامی

27/8/1353.

، گـزارش بهمـن   205، پرونده 14تن ، کار1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

زند به عباسعلی خلعتبري وزیر امورخارجـه در مـورد اظهـارات قـیس الـزواوي در مصـاحبه مطبوعـاتی        

.3/8/1353 -/س80پیرامون عقب نشینی نیروهاي ایرانی از ظفار، شماره و تاریخ 

، گزارش سفارت 205 ، پرونده14، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

ایران در بغداد در مورد اظهارات سفیر عمان در عراق در مـورد حضـور نیروهـاي ارتـش شاهنشـاهی در      

.6/12/1354-11978/م/9ظفار، شماره 

، مطلـب روزنامـه   88، پرونـده  6، کـارتن  1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمـان،  

.14/12/1354 -3190فار ادامه دارد، شماره و تاریخ بیروت المساء تحت عنوان: انقالب ظ

، مصـاحبه وزیـر   205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

 -/م9898/9مبنی بر بی اهمیت بودن ادامه حضور ایران در عمان، شماره و تـاریخ   AFPدفاع بحرین با 

6/10/1354.

، گزارش سفارت 205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55ورخارجه، مسقط و عمان، آرشیو اسناد وزارت ام

ها براي متقاعد ساختن ایران به  ایران در کویت در مورد مطلب روزنامه الراي العام کویت در زمینه تالش

.13/3/1354 -9/3810خروج نیروهایش از عمان، شماره و تاریخ 

، گـزارش بهمـن   205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55مان، آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و ع

زند سفیر ایران در مسقط به وزیر خارجه در مورد عملیات مردم یاري ارتش شاهنشاهی در منـاطق آزاد  

.27/10/1353 -/ م 289شده، شماره و تاریخ 

، مطلب روزنامـه  205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

.20/9/1353 -9/3184السفیر لبنان در مورد تلفات نیروهاي ایرانی در عمان، شماره و تاریخ 

، گـزارش بهمـن   205، پرونده 14، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

ی) راجع به اظهارات خبرنگار روزنامه اسرائیلی معاریو زند سفیر شاه به وزارت خارجه (اداره هشتم سیاس

.25/10/1353 -/م392در مورد تلفات نیروهاي ایرانی، شماره و تاریخ 

، ترجمـه مقالـه   205، پرونـده  14، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

.24/9/1353، "ایرانی را شکست دادند شورشیان عمان واحدهاي "روزنامه معاریو اسرائیل با عنوان: 
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، نامـه  215، سندش88، پرونده 6، کارتن 1350 – 55آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، مسقط و عمان، 

وزیر امور خارجه به شرکت ملی نفتکش ایران در مورد خطر کشتی ربایی در تنگه هرمز.  

  اسناد منتشر شده

  ، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.9)، ج1379دول(اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر 

  

  روزنامه ها

.8/1/1352، اطالعات، "اظهارات شاهنشاه در مورد انعقاد پیمان دفاع منطقه اي "

.31/3/1355، کیهان، "شود سلطان قابوس وارد تهران می "

.7/6/1355، 1162، شماره پرچم خاورمیانه، "کمک ایران به عمان "

.20/6/1353، 1172، شماره پرچم خاورمیانه، "امنیت خلیج فارس بدست ماست "

.31/3/1355، کیهان، "یادداشت صادق جواد سلیمان سفیر عمان در تهران "

  .15/8/1393، ایران، "مصاحبه با سفیر پیشین ایران در عمان"

“Iran troops to stay on in Oman by request”, Keyhan International, No. 5723, 
26/8/1976.
“Iran’s Persian Gulf envoys back–meet tomorrow”, Kayhan International, 
No.5542, 10/1/1976.

  و مقاالت فارسی ها کتاب

، "سیاست خارجی ج.ا.ا و نگرش آن بـه همسـایگان بـویژه سـلطنت عمـان     "آسایش زارچی، محمد جواد

  .115 – 127، صص 203/ 204، شماره 1383، سال هجدهم ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادي

 پایگـاه اطـالع رسـانی مرکـز مطالعـات خلـیج فـارس       ، "اقتصاد دنیا در دسـت تنگـه هرمـز   "آقایی، س.

1392)www.persiangulfstudies.com(.  

، تهران: موسسه تحقیقـات و توسـعه   تاریخ اقتصادي و سیاسی خلیج فارس)، 1387اسدپور، حمید(

نی.علوم انسا

، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر     جغرافیاي تاریخی دریـاي پـارس  )، 1376افشارسیستانی،ایرج(

اسالمی.

المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین، نام خلیج فارس)، 1386(_____________

، تهران: قومس.خلیج فارس و مسائل آن)، 1370الهی، همایون(

، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار.خلیج فارس)، 1388بایندر، غالمعلی(
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نگاهی به امپراتوري با شکوه پارس، روابط ایران و پرتغال در عصـر  )، 1393تلش ایکوینا، ژوئائو(

المللـی وزارت   هـاي بـین   میترا شهابی، تهران: مرکز آموزش و پژوهش :ترجمه ،)1507 – 1750جدید(

خارجه.امور 

 ،1389 ،پژوهشنامه علوم سیاسی، "هرمز و روابط ایران و عمانژئوپلتیک تنگه "جعفري ولدانی،اصغر، -

.35 – 67سال پنجم، شماره سوم، صص 

فصـلنامه تـاریخ   ، "بحران ظفار در واپسین دهه روابط خارجی ایران عصر پهلـوي "چمنکار، محمد جعفر

.207 – 225، صص 6و  5سال دوم، شماره ، 1379 -1380، روابط خارجی

، تهـران: موسسـه مطالعـات تـاریخ معاصـر      بحران ظفار و رژیم پهلوي)،1383(_____________

ایران.

، "جایگاه خلیج فارس و دریاي عمان در سیاست خارجی ایران عصر هخامنشی"، _____________

.1 – 20، صص 41سال یازدهم، شماره ، 1388، فصلنامه تاریخ روابط خارجی

فصـلنامه تـاریخ   ، "امنیت خلیج فارس و دریاي عماننقش دولت پهلوي دوم در "،_____________

.  101-122، صص 54سال چهاردهم، شماره ، 1392، روابط خارجی

تاریخ مسقط و عمان، بحرین و قطـر و روابـط آنهـا بـا     )، 1370سدید السلطنه، محمدعلی خـان( 

، تهران: انتشارات دنیاي کتاب.نایرا

خاطرات دو سفیر، اسـراري از سـقوط شـاه و نقـش     )، 1375(آنتونی پارسـونز   سولیوان، ویلیام و

، ترجمه: محمود طلوعی، تهران: انتشارات علم.پنهان آمریکا و انگلیس در ایران

، ترجمه: عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.قبله عالم؛ ژئوپلتیک ایران)، 1373فولر، گراهام(

)، تهران: نشر وزارت امورخارجه.1387(کتاب سبز عمان

، تهران: نشر میزان.مروري بر سیاست خارجی ایران در دوران پهلوي)، 1377( هرمحمدي، منوچ

/  80ش ، 1373اردیبهشت ، اطالعات سیاسی و اقتصادي، "ایرانیان در خلیج فارس"مجتهدزاده، پیروز،

  .4-9، صص 79

، اداره اطالعات و مطبوعات.نشریه اخبار و اسناد)، 1351وزارت امور خارجه(-

اداره اطالعات و مطبوعات.، روابط خارجی ایران گزارش سالیانه)، 1351(_____________

  .هاي جنوبی خلیج فارس و سلطان نشین عمان سرزمین، )1350(شهریور _____________

Long, David.(1978), The Persian Gulf, An Introduction to Its People, Politics, 
and economics, West View Press, Boulder, Colorado.
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تأثیر ارتباطات تاریخی و فرهنگی بر روابط ایران و عمان

(با تأکید بر دلایل تاریخی مداخله ایران در ظفار)

مرتضی دامن پاک جامی[footnoteRef:1] [1: تاریخ دریافت مقاله:  14/7/1392                     تاریخ پذیرش مقاله:  15/11/1392  
 معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهشهای بینالمللی وزارت امور خارجه
morteza.jami63@gmail.com] 




· چکیده

ارتباط عمان با ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و بخشهای گستردهای از این سرزمین، از زمان هخامنشیان تا ساسانیان و پس از اسلام، همواره در قلمرو امپراتوری ایران بوده است. پیوستگیهای سیاسی و تجاری در دوران اسلامی فراز و نشیبهایی داشت و در دوره ورود استعمار به منطقه خلیج فارس، به جدایی تدریجی آن سرزمین از قلمرو حاکمیت ایران منجر شد. بنابراین، روابط ایران و عمان تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، ژئوپلتیکی و فرهنگی ـ تمدنی، همواره رابطهای متمایز از دیگر کشورهای عربی منطقه بوده است. به همین سبب، دولت ایران در سالهای 55 – 1351ش. با اعزام نیروهای نظامیخود به منطقه آشوب زده ظفار در عمان بر اساس درخواست این کشور، نقش مهم و تعیین کنندهای در حفظ استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین ایفاء کرد. آیا مسائل مربوط به ژئوپلتیک و ملاحظات امنیتی، سبب مداخله ایران در بحران ظفار و استمرار روابط متقابل در دوران معاصر بوده است؟ در این مقاله علاوه بر نقش عوامل جغرافیایی و ژئوپلتیکی، تأثیر چشمگیر پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و عمان نیز بر روابط دو کشور بررسی خواهد شد. 



· واژگان کلیدی: 

ایران، عمان، روابط تاریخی و فرهنگی، مداخلات

مقدمه 

عمان، سرزمینی مهم و استراتژیک در آن سوی تنگه هرمز، که به صورت کمربندی از خشکی، سراسر سواحل جنوبی دریای عمان را در برگرفته، با وسعت 310 هزار کیلومتر مربع، در منتهی الیه شرق و جنوب شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است. تا اوایل قرن نوزدهم این نام بر سراسر نواحی شرقی شبه جزیره عربستان، در حد فاصل ربع الخالی و دریای عمان، اطلاق میشد. این سرزمین بعدها به تدریج به دو بخش عمان متصالح تقسیم گردید: شبه جزیره مسندام و شیخ نشینهای هفت گانه امارات متحده و سرزمین اصلی عمان. 

ارتباط عمان با ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و بخشهای گستردهای از این سرزمین از زمان هخامنشیان تا ساسانیان و پس از اسلام در قلمرو امپراتوری ایران بوده است. این پیوستگی سیاسی و تجاری، در دوران اسلامی فراز و نشیبهایی داشت و در دوره ورود استعمار به منطقه خلیج فارس، سرانجام به جدایی تدریجی آن سرزمین از قلمرو حاکمیت ایران منجر شد. در مدت بیش از دو قرن حاکمیت سلسله قاجار، همانند بسیاری از دیگر مراکز حوزه تمدنی ایران، ارتباط سیاسی و تجاری ایران و عمان بسیار محدود ماند: ضعف دولتهای مرکزی ایران و ناتوانی در اعمال حاکمیت بر منطقه خلیج فارس و دریای عمان از یک سو و استمرار حضور و نفوذ انگلستان و تشدید رقابت قدرتهای جهانی در این منطقه از سوی دیگر، از ادلّه این وضعیت است. تحولات سالهای پایانی دهه 1960م. در سیاست قدرتهای جهانی نسبت به جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس و اتفاقاتی که در سیاست داخلی ایران و عمان در این سالها روی داد، راه را برای بازگشت مجدد ایران به صحنه سیاسی عمان و مداخله نظامیدر یکی از خونین ترین جنگهای داخلی این سرزمین هموار کرد. دولت ایران در سالهای 55– 1351ش. با اعزام نیروی نظامی به منطقه آشوب زده ظفار در عمان بر اساس درخواست این کشور، نقش مهم و تعیین کنندهای در حفظ استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین ایفاء کرد. اکنون بیش از 40 سال از آن دوران میگذرد و در ذهن مردم دو کشور، تنها خاطرهای از این موضوع باقی مانده است، اما هیچ صاحب نظر منصفی نمیتواند تأثیر عمیق این اتفاق را بر روابط سیاسی دو کشور در دوران جدید نادیده بگیرد. پرسش این است که آیا مسائل ژئوپلتیک و ملاحظات امنیتی، تنها دلیل مداخله ایران در بحران ظفار و استمرار روابط متقابل در دوران معاصر بوده است؟ هرچند در آثار گوناگون به روابط ایران و عمان در دوران معاصر، به ویژه علل مداخله نظامیایران در بحران ظفار از جنبههای مختلف امنیتی و ژئوپلتیکی پرداخته اند، اما تأثیر ارتباطات تاریخی- فرهنگی بر روابط دو کشور در دوران جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شده که علاوه بر نقش عامل جغرافیایی و ژئوپلتیکی، ارتباطات تاریخی و فرهنگی ایران و عمان نیز تأثیر قابل چشمگیری بر روابط دو کشور داشته است. در واقع، فرض تحقیق این است که احساس مسئولیت تاریخی ایرانیان نسبت به سرزمین عمان نقش مهمی در مشارکت ایران در جنگ ظفار و گسترش مناسبات کنونی داشته است.



1-  روابط تاریخی ایران و عمان؛ سوابق حضور و نفوذ ایرانیان در عمان

1-1- دوران باستان

	به نظر برخی از باستان شناسان، سابقه تمدنی منطقه عمان حداقل به 5 هزار سال قبل باز میگردد. ساکنان اولیه عمان، هامیها یا نژاد سیاه آفریقایی بودند که با نفوذ قبایل سامی به سمت انقراض و نابودی رفتند. نام باستانی عمان در 2000 سال قبل از میلاد، ماگان یا ماجان یا مازون بود که پادشاهان مقتدری از جمله حمیریان بر آن حکومت میکردند. پایتخت آنها شهر ربدان بود که نام قدیم شهر ظفار است. در کتیبههای آشوری و عیلامی به سرزمین ماجان و رونق کشتی سازی در بنادر آن اشاره شده است. در سراسر دورههای تاریخی عمان، تأکید بر دادوستد و حرفه تجارت، محور ارتباطات آن با دیگر مناطق اطراف بوده است. کلمه "ماجان" در زبان بومی آن زمان به معنای معادن مس است که تولید و تجارت پر رونقی در این منطقه داشته است. همچنین کلمه مزون یا مازون به معنی آبهای جاری است. در تاریخ بازرگانی عمان، صادرات کندر که در گذشته با ارزشتر از طلا شمرده میشد، پرسودترین و مهم ترین صادرات این سرزمین به شمار میآمد. در قرن دوم میلادی سالانه 3 هزار تن کندر از طریق دریا به یونان، رم و سایر شهرهای مدیترانه حمل میشد؛ تجارتی که در قرون میانه جای خود را به برده و سپس در دوران معاصر به نفت داده است (کتاب سبز عمان، 1387: 42- 41).

	گذشته از سوابق و ریشههای باستانی و پیش از تاریخ در باره سکونت اقوام و نژادها در سواحل جنوبی خلیج فارس اعم از بابلیها، سومریها، فینیقیها، عیلامیها و عربهای سامینژاد، تاریخ هزاره پیش از میلاد در سواحل جنوبی خلیج فارس نشان میدهد که سراسر این منطقه جناح جنوبی امپراتوری هخامنشی (559-330 ق.م) بود. هخامنشیان از موقعیت استراتژیک تنگه هرمز برای گسترش نفوذ در منطقه و به کارگیری ناوگانهای خود برای کشف و تسلط بر مناطق جدید در هند و مصر بهره بردند.کورش بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، مرزهای طبیعی جنوبی سرزمین گسترده خود را که بیش از پنجاه میلیون نفر از ملتهای گوناگون در آن زندگی میکردند، در امتداد کرانههای خلیج فارس و دریای عمان قرار داد (چمنکار، 1388: 7). لشکریان کورش در سال 565 ق.م مناطق شرقی و جنوبی شبه جزیره عربستان را تصرف کردند و بر تنگه هرمز مسلط شدند.در متون کهن یونانی، از جمله هرودت و گزنفون، نام دریای ارتیره، شامل خلیج فارس و دریای عمان، از نام فرمانروای پارسی به نام "ارثیراس" گرفته شده است که بر شماری از جزایر منطقه حکمرانی میکرد. پس از آنکه داریوش کبیر به تخت سلطنت نشست، حاکمیت  ایران هخامنشی بر کرانههای شمالی و جنوبی خلیج فارس و دریای عمان تکمیل شد؛ تا آنجا که هرودت، عمان را بخشی از ساتراپ (استان) چهاردهم امپراتوری هخامنشی ثبت کرده است. به نظر سیلاک یا اسکیلاس، دریانورد آزموده یونانی و دریاسالار هخامنشی در عصر داریوش، که به همراه گروهی از دریانوردان ایرانی مأموریت یافت با سفر به رود سند و خلیج فارس و دریای سرخ به جاهای ناشناخته این دریاها برود و از سرزمینهای کرانه دریاها آگاهیهای درست به دست آورند (افشار سیستانی، 1386: 36)، هر کشوری که برسه نقطه کلیدی تسلط یابد، بر جهان حکومت خواهد کرد: عمان، بحرین و یمن. بر این اساس و بر خلاف ادعای نویسندگانی چون گراهام فولر که نسبت به "سلطه تاریخی مسلّم ایرانیان" بر خلیج فارس تردید دارند، استراتژی بحری ایرانیان به مدت بیش از 23 قرن یعنی از قرن ششم پیش از میلاد تا اواسط قرن هجدهم و برآمدن نادر شاه، حاکمیت بر این نقاط بود (جعفری ولدانی، 1388: 45). سیاست ایرانیان، تسلط و نظارت تنگه هرمز و به تبع آن، در اختیار داشتن سواحل دو طرف تنگه بود. این استراتژی ایجاب میکرد که عمان همواره بخشی از قلمرو ایران و تنگه هرمز جزئی از ایران باشد. در راستای این استراتژی، داریوش در سال 536 ق.م با استفاده از نیروی دریایی در جزیره قشم و با هدف تسلط بر بخشهای جنوبی تنگه هرمز، سرزمین استراتژیک عمان را فتح کرد. نتیجه تسلط هخامنشیان بر عمان، بهرهمندی از توانایی ساکنان این مناطق در امر دریانوردی و کشتی سازی و اسکان گسترده ایرانیان در این مناطق بود (چمنکار، 1388: 10).

		بر اساس منابع رسمیدولت عمان، مردم عمان و ایران در دوران باستان، از حیث نژادی ریشه واحد  داشته اند و سرزمینهای عمان شمالی (شامل امارات و بحرین) در عصر هخامنشی تحت حاکمیت یک ایرانی به نام دارا پسر بهمن بودهاند (مجتهدزاده، 1373: 45). کشف سنگ نوشتههای میخی ایران باستان در روستای نزوای عمان و وجود سیستم قنات در مناطقی از عمان امروزی که اکنون آنها را فلج یا افلاج مینامند، حاکمیت هخامنشیان را بر جزایر و بنادر جنوب تنگه هرمز به خوبی نشان میدهد (سدیدالسطنه، 1370: 18). ایرانیان در روزگار اشکانیان یا پارتیان (224م.- 275ق.م) نیز پیشرفت چشمگیری در کار دریانوردی داشتهاند و بندرهای پر رونقی در کرانههای شمالی و جنوبی خلیج فارس برپا کرده بودند. در این زمان، به سبب افزایش تجاوز برخی اقوام به سواحل خلیج فارس، پارتیان به آنجا لشکر کشیدند و عمان را به تصرف کامل خود درآوردند. در دوره ساسانیان (651 ـ 224 م.)، حکومت ایرانیان بر کرانههای جنوبی خلیج فارس و عمان  استوار شد. در دوره اردشیر بابکان سر سلسله ساسانی، گروهی از اعراب به سوی خلیج فارس روی آوردند و کرانههای جنوبی  را تسخیر کردند، اما از شاه ساسانی به سختی شکست خوردند. شاهپور دوم نیز توانست برای مدتی از یورش و دست اندازی عربها جلوگیری کند. با این همه، این روند متوقف شد و به تدریج موج مهاجرت عربها گسترش یافت. در اوایل قرن ششم میلادی، اعراب شنوئه[footnoteRef:2] از شبه جزیره وارد مسندم و عمان داخلی شدند و در بخشهای کوهستانی آن از جمله رأس المسندم سکنی گزیدند. در این دوران، قبادیان ساسانی بر سرزمین عمان و مسندم حکومت میکردند. گروه مهاجران عرب از قبایل قحطانی، اتحادیه قبایل ازد را در بخش بیابانی و مناطق سرحدی عربستان به وجود آوردند (مجتهدزاده، 1373: 5 / چمنکار، 1383: 3). در این دوران، عربهای مهاجر در بخشهای شمالی عمان و کرانههای دریای عمان و سرحدات بیابانی، گونهای خودمختاری از حکومت ساسانی  به دست آوردند و بندر بازرگانی فعالی بنام دیبا[footnoteRef:3] را ایجاد کردند که امروز در حاکمیت شارجه است. ایرانیان نیز حکومت بر بخش داخلی عمان و بخش کرانهای خلیج فارس (امارات و بحرین امروزی) را ادامه دادند. در این زمان، بر اساس نظام نوینی که خسرو انوشیروان برای استحکام حاکمیت تاریخی ایرانیان در کرانههای جنوبی خلیج فارس پدید آورد، دو طبقه اسواران (نظامیان) و مرزبانان (زمین داران) در برابر فرماندار مستقر در رستاق ـ واقع در بخش داخلی عمان ـ مسئول بودند. از رستاق دسترسی به بندر بازرگانی اومانا (صحار کنونی) آسان بود و در قلب منطقه سکونت مهاجران شنوئه قرار داشت؛ به همین سبب، رستاق  مرکز حکومت ایران در مازون شد. پذیرش موجودیت مهاجران عرب و اعطای خود مختاری به آنان، فرماندار ایرانی مازون- یا همان عمان باستانی- شیخ اتحادیه قبایل مهاجر عرب را به عنوان مأمور پذیرفت و به او عنوان "جلودار" داد که اکنون نیز در عمان به نام "جولانده" خوانده میشود. او وظیفه جمع آوری مالیات از عربهای مهاجر را نیز بر عهده داشت (مجتهدزاده، 6:1373). [2: .Shanua]  [3: . Debah] 


	پس از ظهور اسلام، پیوند سیاسی میان سرزمین عمان و دیگر مناطق کرانههای جنوبی خلیج فارس با ایران به صورتهای گوناگون ادامه یافت؛ به ویژه آنکه ساکنان ایرانی الاصل عمان شمالی زندگی در آن دیار را ادامه دادند و برخی اصالت ایرانی خود را تاکنون حفظ کردهاند. از میان این گروه، ریشه قوم ایرانی کمازره[footnoteRef:4] از اتحادیه قبایل مسندم بیش از همه قابل تشخیص است. پس از ظهور و گسترش اسلام، عمان جزء نخستین مناطقی بود که به قلمرو اسلام پیوست. پیامبر اسلام در ذی القعده سال هشتم هجری قمری، عمر وبن عاص را برای اعلام رسالت آسمانی خود به نزد حاکم عمان و برادرش ایاد ازدی فرستاد و آن دو نیز اسلام را پذیرفتند و زکات پرداختند (چمنکار، 1383: 30). خلیفه دوم، عثمان بن ابی العاص را در سال 15 هجری به حکومت عمان گمارد و حضرت علی (ع) نیز نخستین رهبر اسلامیبود که با توجه به جغرافیای سیاسی و بافت قومیعمان، یکی از سران قبیله ازد را به عنوان حاکم عمان تعیین فرمود. پس از نبرد نهروان گروهی از خوارج به رهبری عبدالله بن فدیک به عمان گریختند و به تدریج فرقه اباضیه را در آنجا گسترش دادند. این فرقه در کوشش برای ترویج مذهب خود، سراسر سرزمینهای خلیج فارس را دچار آشوب کردند و در مقاطع مختلف، از جمله در دوران عبدالملک بن مروان در سال 65 هجری و منصور عباسی سرکوب شدند، اما به تدریج گونهای جنبش استقلال طلبی با رنگ مذهب اباضیه در آن منطقه شکل گرفت. در سال 134ق./751 م. مردم این سرزمین با جلندی بن مسعود به عنوان اولین پیشوای بر حق بیعت کردند و به این ترتیب استقلال خود را از خلافت اسلامی رسمیت بخشیدند.  [4: 2. Komazarah] 


	به طور کلی، در طول دوران اسلامی، عمان صحنه برخوردهای خونین میان طوایف سنی، اباضیه و سلاطین و به عبارتی درگیری میان سلاطین و امامان بود. هرکدام از آنها در دورههای مختلف به قدرت میرسیدند و افول میکردند. از زمان بیعت با اولین امام در سال 751 تا اواخر قرن 18 م. به استثناء حدود 5/2 قرن سیطره طایفه بنی نبهان، حکومت عمان با اقتدار کامل نظامی، سیاسی و مذهبی در دست امامان بوده است که غالبا از بین طوایف ازدی، کندی و یعاربه برگزیده میشدند (همان، 31). در دوران خلافت اسلامی تا استقلال مذهبی سرزمین عمان در اواسط قرن هشتم میلادی و ایجاد حکومت امامان، ایرانیان در عمان نقش اساسی داشتند؛ مثلاً میتوان به قیام عبدالله بن حمدان قرمطی اشاره کرد که در سراسر خلیج فارس حکومتی ایرانی بر پا ساخت و  اقتدار خود را تا حجاز گسترش داد. آل بویه نیز در دوره امیر معزالدوله دیلمیدر دهه 339 ق. / 977 م. سراسر سرزمینهای خلیج فارس از جمله عمان را ضمیمه قلمرو خود کردند. در فاصله سال های 1063 تا اواخر قرن پانزدهم میلادی، حاکمیت سلاجقه کرمان، خوارزمشاهیان، اتابکان فارس و ایلخانیان، بر عمان و بخشهای دیگری از کرانههای جنوبی خلیج فارس استمرار یافت. در بخشهایی از این دوران، قلمات و عمان تابع ملوک ایرانی هرمز بودند که از حکومتهای فارس یا حاکمیت مرکزی ایران فرمانبرداری میکردند. در فاصله سال های 1256 تا اوایل قرن شانزدهم و ورود پرتغالیها،  حاکمان اباضی مذهب عمان کمابیش خراج گذار و تابع حکومت فارس بودند (کتاب سبز عمان، 1387: 114).

		از آغاز قرن شانزدهم، عمان نیز همانند دیگر مناطق راهبردی جهان، به سبب موقعیت استراتژیک در دهانه تنگه هرمز، توجه قدرتهای استعمارگر اروپایی را که در واقع در پی دستیابی به منابع و ثروت سرشار هندوستان بودند، جلب کرد. در سال 1507، آلفونسو دی آلبوکرک[footnoteRef:5]، فرمانده نیروهای دریایی پرتغال با استفاده از درگیری شاه اسماعیل صفوی در مناطق شمالی ایران با شماری کشتی شهرهای مسقط و صحار و قلمات را تصرف کرد و به آتش کشید. پرتغالیها از این زمان به مدت 150 سال بر عمان و سواحل آن و منطقه رنگبار که جزء حاکمیت عمان بود، حکومت کردند. (کتاب سبز عمان، 1387: 114). در دوران سلطه پرتغالیها بر عمان (1650 ـ 1507م.)، به سبب ضعف داخلی حکومت مرکزی و حکومتهای ملوک الطوایفی در ایران، عمان نقش و جایگاه خاصی در ساختار حکومت ایران نداشت. ظهور شاه اسماعیل همزمان با ورود پرتغالیها به منطقه و تشکیل سلسله صفوی (1501 م.)، گرچه به دوران طولانی نفوذ سران محلی در فارس و بنادر و جزایر  واقع در سواحل جنوبی ایران خاتمه داد، اما از گسترش نفوذ پرتغالیها در کرانههای جنوبی خلیج فارس و حتی دست اندازی به برخی از سواحل شمالی آن جلوگیری نکرد، زیرا شاه صفوی و جانشینانش تا برآمدن شاه عباس به مدت یک قرن، به سبب درگیری با ترکان عثمانی و ازبکان و سرکوب شورشهای محلی، نمیتوانستند با یک قدرت استعماری نوظهور اروپایی رو در رو شوند. تا آنجا که شاه اسماعیل به ویژه برای مقابله با عثمانیها، با آلبوکرک و حکومت هند شرقی پرتغال از در مصالحه و اتحاد برآمد و فرستاده ویژه او به هند در سال 1510 در شهر گوا[footnoteRef:6] با آلبوکرک، حاکم پرتغالی هند دیدار کرد. در پی آن، نمایندهای از سوی آلبوکرک نیز در سال 1513م. برای پیگیری اتحاد میان دو امپراتوری به دربار شاه اسماعیل اعزام شد. پادشاهی پرتغال به دنبال آن بود تا از طریق آلبوکرک  با شاه اسماعیل به اتحادی علیه عثمانی و مملوکان مصر دست یابد (تلش ای کوینا، 1393: 63). حکومت پرتغالی هند در این زمان نه تنها عمان و مسقط، بلکه هرمز و بسیاری از شهرهای سواحل جنوبی و شمالی مثل بحرین و گمبرون (بندرعباس) را در اختیار گرفته بود (اسدپور، 1387: 35 ـ25). با به قدرت رسیدن شاه عباس کبیر در آغاز قرن یازدهم هجری ـ اواخر قرن شانزدهم میلادی- دوران نفوذ پرتغالیها در خلیج فارس به پایان رسید، بی آنکه اتحادی پایدار و استراتژیک میان دو کشور شکل گرفته باشد (تلش ای کوینا، 1393: 64). شالوده سیاست خارجی شاه عباس در برقراری روابط باکشورهای اروپایی، همانا رقابت با عثمانی و رهایی سرزمینهای ایرانی از دست اشغالگران عثمانی و پرتغالی و گسترش تجارت ایران از طریق خلیج فارس بود. به همین سبب او برخلاف اسلاف خویش، مسائل مربوط به خلیج فارس را به طور جدّی پیگیری میکرد که پیامد آن زوال قدرت پرتغالیها در این منطقه بود. شاه عباس به تدریج و با یاری حکام محلی و در مراحل بعد با یاری انگلیسی ها که در چارچوب نزاع با پرتغال و اسپانیا برسر تسلط بر هندوستان وارد منطقه شده بودند، به ترتیب بحرین (1602)، گمبرون (1612)، جزیره هرمز (1622) و سرانجام عمان (ژانویه 1651)[footnoteRef:7] را به فرماندهی امام قلی خان، سردار صفوی از سلطه پرتغالیها در آورد. عمان تحت حاکمیت سلطان بن سیف الیعربی بنیانگذار سلسله یعربی و امام مقتدر عمان قرار گرفت (اسدپور، 1387: 44 – 43/ کتاب سبز عمان، 1387: 114). [5:  Alfonso de Albuquerque]  [6:  Guova]  [7:  نکته مهم در این تحول ژئوپلیتیکی که به احیای قدرت و تسلط مجدد ایران در خلیج فارس و سرزمینهای عمان منجر شد، آغاز حضور جدی انگلیسیها و هلندیها در عرصه مسائل سیاسی، نظامیو تجاری منطقه است. به خصوص انگلیسیها که مساعدت و همکاری آنها با شاه عباس در بازپسگیری جزیره هرمز از پرتغالیها بسیار کارساز بود، به طور فزایندهای در مناسبات منطقه شراکت داده شدند و حکومت صفویه تا 50 درصد در آمد گمرکی گمبرون را به آنها بخشید. این سرآغازی بر استمرار حضور استعماری انگلیس در منطقه خلیج فارس و باز شدن پای دیگر قدرتهای استعمارگر اروپایی به منطقه در قرنهای بعد بود (اسدپور، 1387: 47).] 


		با آغاز فروپاشی صفویه در دوران شاه سلطان حسین (1722 ـ 1660) و اشغال 7 ساله ایران به دست افغانها (1729 – 1722)، امامان مسقط، تحت رهبری و فرماندهی خاندان یعاربه، تهدید و دست اندازی به  سرزمینهای ایرانی خلیج فارس را آغاز کردند و در سالهای 1716 تا بر آمدن نادر، جزایر قشم، لارک، هرمز و بحرین را به تصرف درآوردند (تلش ای کوینا، 1393: 117). به طور کلی، در فاصله سالهای 1700 تا 1729 در، دوره ضعف و زوال حاکمیت مرکزی در ایران، در خلیج فارس شرایط ویژهای پدید آمد که به خروج امامان مسقط از دایره حاکمیت ایران و اقتدار آنان در منطقه انجامید. در این دوره، تسلط اعراب عمان بر تجارت و دریانوردی خلیج فارس، دریای عمان، شرق آفریقا و کرانههای هند غربی گسترش یافت، (اسدپور، 1387: 136). اما حاکمیت ایران بر این منطقه بار دیگر در دوره نادر شاه افشار در اواسط قرن هیجدهم اعاده شد. نادر با تحکیم قدرت خود بر سراسر سرزمینهای از دست رفته ایران و فتح هندوستان، تشکیل نیروی دریایی قدرتمندی را در خلیج فارس، همراه با رونق تجارت ایران در این منطقه در مرکز  توجه قرار داد و بندر بوشهر را به عنوان مرکز جغرافیایی سیاستهای بحری خود در خلیج فارس برگزید. او قصد داشت ایران را به قدرت بزرگ منطقهای و جهانی تبدیل کند و تشکیل ناوگان دریایی را از مقدمات لازم و ضروری چنین برنامهای میدانست (همان، 161). اقدامات نادر از طریق دریاسالار خود، لطیف خان، در زمینه تشکیل و تجهیز ناوگان دریایی و ایجاد استحکامات و پایگاه های امن در مناطق مختلف خلیج فارس، بار دیگر ایران را به مهم ترین قدرت دریایی خلیج فارس در قرن هیجدهم تبدیل کرد. برای همین منظور بود که نادر در پاسخ به درخواست یاری امام سیف بن سلطان (امام مسقط از طایفه حناوی) برای سرکوب نیروهای شورشی خوارج خورفکان، نیروهای نظامیدریایی خود را به فرماندهی دریاسالار کلبعلی خان افشار در سال 1743 روانه عمان کرد. آنها با سرکوب مخالفان امام مسقط، یعنی غافریها، شبه جزیره مسندم و استان ظفار را به تصرف در آوردند. از این تاریخ به بعد، ایرانیان به مدت چند سال عمان را در اختیار گرفتند، تا آنکه نادر در سال 1747 به قتل رسید. در این زمان نه تنها قوای ایران از عمان خارج شدند و ناوگان دریایی ایران از هم پاشید، بلکه عمان و بحرین و دیگر سرزمینهای کرانههای جنوبی خلیج فارس نیز به تدریج راه سیاسی جداگانهای در پیش گرفتند و آخرین رشتههای پیوند سیاسی و تجاری ایران در این منطقه از میان رفت. در سال 1749 با کشته شدن تنها رقیب قبیله غافری یعنی امام سیف بن سلطان که تحت حمایت دولت مرکزی ایران قرار داشت، طرفداران سلطنت به رهبری سلطان احمد بن سعید به پیروزی رسیدند. از این تاریخ ضمن جدائی قدرت سیاسی از مذهبی در عمان، سلسله آل بوسعید بنیان نهاده شد که تاکنون تداوم یافته است (کتاب سبز عمان،  1387: 114). با این حال، بر اساس قراردادهای منعقد شده بین ایران و حکام مسقط در زمان نادر، عمان هنوز جزئی از قلمرو ایران به شمار میرفت. در واقع حکمرانان عمان و بحرین شکل مبهمیاز وابستگی سیاسی به ایران را مدتی پس از دوره نادر نیز ادامه دادند (مجتهدزاده، 1373: 6).

1-2- روابط در دوران نفوذ انگلستان (از زندیه تا آغاز دوره پهلوی)

		در دوره کشمکش میان کریم خان زند و سران ایل قاجار (1760 ـ 1747) و مقارن حکومت زندیه، عمان عملاً از حوزه نفوذ ایران خارج شده بود. چنانکه اشاره شد، در این دوره یعنی از سال 1749 احمد بن سعید، سلسله آل بوسعید را در مسقط تأسیس کرد و به دوره طولانی امامت یعاربه بر سرزمین عمان پایان داد. در واقع، برنده واقعی در شرایط ناشی از ضعف حکومت مرکزی ایران در دوره پس از قتل نادر و درگیریهای طوایفی (زندیه، قاجاریه، افشاریه) خاندان آل بوسعید بودند که موجب رکود بنادر و دریانوردی ایران شدند و در عوض، مسقط به یکی از مراکز اصلی تجارت در منطقه تبدیل شد (اسدپور، 1387: 215). نخستین ضربه در نتیجه طغیان آل بوسعید در عمان، به منافع ایران، تخلیه پادگان ایرانی جلفار (رأس الخیمه کنونی) و استقرار اعراب قاسمییا بنی جواسم در این منطقه بود، هرچند که آنها تبار ایرانی داشتند. کوشش سردار زند، زکی خان زند در سال 1776 همزمان با مرگ احمد بن سعید برای تصرف مجدد عمان قرین موفقیت به نظر میرسید، اما این فرصت تاریخی با بی تدبیری فرمانده زندی از دست ایرانیان به در رفت.[footnoteRef:8] پس از درگذشت کریم خان در سال 1779، حکومت زندیه از مسأله عمان و خلیج فارس به طور کلی غافل شد و قدرت حاکمان مسقط و عمان در خلیج فارس رو به افزایش نهاد و علاوه بر ابعاد تجاری، کشتیرانی و اقتصادی، ابعاد سیاسی و نظامینیز یافت. آل بوسعید از سال 1793 تحت حکومت سیدسلطان، به تدریج بنادر و جزایر مهم خلیج فارس از جمله: هرمز، بندرعباس، چابهار، بحرین، تنگه و قشم را در تصرف خود گرفتند و این تحرکات همزمان با گسترش نفوذ انگلستان در منطقه بود. دولت انگلیس این تحولات را با  مصالح خود مطابق میدانست و مایل نبود در ایران، دولت مقتدری همانند روزگار نادر مستقر باشد و بر آبهای خلیج فارس حکمرانی کند. بنابراین، تحرکات و دست اندازیهای حاکم مسقط را با نظر مساعد مینگریست و به تدریج روابط محکمیبا وی برقرار کرد (بایندر، 1388: 25). این روابط اندک اندک رنگ تحت الحمایگی گرفت، چندان که با امضای قرارداد 1789 میان سلطان بن احمد و حکومت هند شرقی، انگلستان از اواخر قرن هیجدهم عملاً امارات مسقط و عمان را تحت اختیار درآورد و دو سال بعد نمایندگی خود را در مسقط دایر کرد. از این زمان دوره طولانی سلطه انگلستان بر منطقه خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد. نفوذ سیاسی و به تعبیری استعمار انگلیس، به تدریج بر اعراب جواسم و شیوخ بنی عتوب در کویت، بحرین و قطر نیز سایه افکند. [8:  اشاره به ماجرای مشکوک دلبستگی او به دختر امیر قشم و تبدیل آن به دامیبرای ناکامی وی در مأموریت خطیر خود.] 


		با به قدرت رسیدن آقامحمدخان قاجار در سال 1794، سیدسلطان بن احمد، امام مسقط که مناطق وسیعی از بنادر ایرانی خلیج فارس را در دست داشت، احساس خطر کرد و از طریق والی فارس خواستار اجاره مناطق اشغالی شد. آقامحمدخان این پیشنهاد را پذیرفت و در فرمانی، بندرعباس و جزایر هرمز و قشم را به مدت 75 سال در قبال سالی شش هزار تومان به سید سلطان و اولاد او واگذار کرد (کتاب سبز عمان، 1387: 115). در اوایل قرن نوزدهم، هنگامیکه امواج نظامی وهابیت شبه جزیره به ساحل عمان رسید، امام مسقط از فتحعلی شاه قاجار یاری خواست. شاهزاده حسن میرزا فرمانفرما، حاکم فارس و فرزند شاه قاجار سپاهی را به فرماندهی صادق خان دولّو به عمان فرستاد. این سپاه وهابیان مهاجم را در سال 1811 شکست داد و تمامیت و استقلال عمان را در برابر تهاجم وهابیها تضمین کرد (مجتهدزاده، 1373: 6). در این زمان، سیدسعید با دختر شاهزاده قاجار عقد ازدواج بست و خود را تابع دولت ایران دانست (سدیدالسلطنه، 1370: 106). در دهه 1820، آل سعید بر اساس قراردادهایی با دربار فتحعلی شاه، بخشهایی از سرزمینهای تحت حاکمیت ایران در کرانههای شمالی و جنوب خلیج فارس را اجاره کرد. یکی از دوران پر رونق و اقتدار حکومت آل سعید در عمان، به سالهای آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و در دوره سید سعید فرزند سلطان بازمیگردد: او از سال 1804 تا 1856 به مدت بیش از نیم قرن بر این سرزمین فرمانروایی کرد و نفوذ خود را در عمان و سواحل و سرزمینهای مجاور بسط و گسترش داد و با فرانسه، انگلیس و آمریکا پیمانهایی بست. در پی برخی تحرکات سیدسعید بن سلطان، سلطان مقتدر مسقط علیه بنادر ایرانی خلیج فارس و اشغال بندرعباس به تحریک انگلیسیها در 46-1845، مؤید الدوله حاکم فارس در نبردهای سختی وی را شکست داد و از بندرعباس بیرون کرد. وی پس از آن با دولت ایران از در دوستی برآمد و در سال 1272ق./ 1846م. طی قراردادی در 16 ماده در قالب صدور فرمانی از سوی ناصرالدین شاه خطاب به سید سعید، شهرهای بندرعباس، میناب و جزایر قشم و هرمز به مدت 20 سال از قرار سالی 16هزار تومان به اجاره وی درآمد. در نخستین ماده از فرمان ناصرالدین شاه، سیدسعید رعیت و دست نشانده دولت ایران اعلام شد. سلطان مسقط هم در پی همین فرمان در نامه ای رسمی به دربار قاجار، خود را تابع دولت ایران معرفی کرد (مجتهدزاده، 1373: 7). هشت سال پس از این واقعه در سال 1854، میرزا آقاخان اعتمادالدوله نوری صدراعظم به جنگ با سلطان مسقط و حامیان انگلیسی وی شتافت و حکومت اجاره داری مسقطیان را در بندرعباس، میناب و توابع سرنگون ساخت و این مناطق را به حاکمیت مستقل دولت ایران بازگرداند. با مرگ سلطان سعید، سرزمینهای تحت حاکمیت او میان دو فرزندش تقسیم و دوران ضعف حاکمیت آل سعید آغاز شد. در سال 1891، سید فیصل بن ترکی، سلطان مسقط و عمان، با انگلستان پیمانی بست که بر اساس آن، این سرزمین عملاً تحتالحمایه انگلستان شد. با مرگ فیصل در 1913، جنگهای هفت ساله داخلی میان جانشین او و قبایل داخلی طرفدار امامت سنتّی با وساطت انگلیسیها به امضای قرارداد سیب میان دو طرف در سال 1920 انجامید و طوایف عمان داخلی، زندگی در صلح را با وجود سلطنت پذیرفتند. تنها 35 سال پس از این تاریخ و با مرگ امام محمد بن عبدالله الخلیلی در سال 1954، ساختار امامت سنتی در عمان از میان رفت (چمنکار، 1383: 34 – 33).  	

	درست آنگاه که از نفوذ و اقتدار دولت ایران در اثر اغتشاشات داخلی (بویژه در دوران پس از نادر) و بعدها در اثر سهل انگاری سلسله قاجار در منطقه خلیج فارس کاسته میشد و بنادر پررونق تجاری ایران به اجاره حکام مسقط در میآمد، انگلیسیها نیز نفوذ خود را تا پیدایش سلطنت پهلوی در منطقه تحکیم بخشیدند (بایندر، 1388: 25). آخرین رویدادی که وابستگی تاریخی و روابط سیاسی نزدیک عمان و ایران را یک بار دیگر نشان داد، عملیات نظامی ارتش ایران در اوایل دهه 1970 در منطقه ظفار عمان بود که به شکست جنبش چریکی کمونیستی جدایی طلب ظفار در سال 1975 انجامید. 

حاصل آنکه، علاوه بر پیوستگیهای جغرافیایی و ملاحظات ژئوپلتیکی، تحولات تاریخی عمان از دوران باستان تاکنون همواره با تحولات سیاسی سرزمین اصلی ایران پیوندی نزدیک داشته و در مقاطع طولانی از این تاریخ پرفراز و نشیب، روابط عمان با حاکمیت مرکزی یا محلی ایرانیان بسیار عمیق بوده است.



2- روابط ایران و عمان در دوران معاصر

2-1- تحولات منطقهای و بینالمللی مؤثر بر روابط در دوران جدید

		چنانچه ملاحظه شد، سلطنت نشین عمان و مسقط از اواخر قرن هیجدهم عملاً تحت نفوذ و سلطه بریتانیا قرار گرفت و استقلال کامل عمان به مفهوم امروزی، طی قرارداد دوستی با انگلستان در 20 دسامبر 1951 به دست آمد (کتاب سبز، 1387: 116). از دوران حکومت خاندان آل بوسعید باید به دوران زمامداری 37 ساله سلطان سعید بن تیمور پدر سلطان قابوس اشاره کرد که در سال 1932 جانشین پدرش شد. او تا سال 1970 به صورت سرسختانهای، کشورش را در انزوای کامل اداره کرد. در این سال و با حمایت انگلیسیها، که آماده خروج از منطقه خلیج فارس و نگران آینده منافع خود در منطقه بودند، سلطان قابوس، فرزند سی ساله سلطان سعید در کودتایی بدون خونریزی پدر را کنار زد و به قدرت رسید. 

		به طور کلی ارتباطات سیاسی و تجاری ایران و عمان در سال های پایانی سلسله قاجار و روی کار آمدن خاندان پهلوی بسیار محدود بود؛ به سبب ضعف دولتهای مرکزی ایران و ناتوانی در اعمال حاکمیت بر منطقه خلیج فارس و دریای عمان، استمرار حضور و نفوذ انگلیس در منطقه و تشدید رقابت قدرتهای جهانی به ویژه انگلیس، روسیه (و سپس شوروی)، عثمانی و آلمان در منطقه و ایران، در سال های قبل و پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و استراتژی انزواگرایی کامل سیاست خارجی عمان در زمان سلطنت سلطان سعید بن تیمور از سوی دیگر (آسایش زارچی، 1383: 124)، اما پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در سال های پایانی دهه 1960، در جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس و سیاست داخلی ایران و عمان اتفاقاتی روی داد که به بازگشت دوباره ایران به صحنه سیاسی عمان و مداخله نظامیدر یکی از خونین ترین جنگهای داخلی این سرزمین انجامید. بنا بر این پیش از پیگیری روند تحولات روابط ایران و عمان در دوران معاصر، اشاره به شرایط مذکور لازم به نظر میرسد. 

		خلیج فارس در سیاست استعماری بریتانیا در قرون 18 و 19 میلادی برای حفاظت از منابع این کشور در هندوستان و پیگیری اهداف تجاری حائز اهمیت خاص بود. کشف نفت و نیاز روزافزون دولتهای اروپایی به منابع انرژی منطقه به ویژه در فاصله دو جنگ اول و دوم جهانی بر اهمیت آن افزود و به استمرار حضور انگلستان در منطقه انجامید. اما در سال های پس از جنگ دوم و پس از خاتمه بحران کانال سوئز در سال 1956، به تدریج این اندیشه در حزب کارگر انگلیس به رهبری هارولد ویلسون قوت گرفت که با توجه به بحرانهای مالی اقتصادی ناشی از خرابیهای جنگ، ضرورت کاهش هزینههای نظامیدر ماوراء بحار و رویدادهای سیاسی و نظامیپس از آغاز جنگ سرد، انگلستان میباید به حضور نظامیو مستقیم خود در آسیا و شرق کانال سوئز خاتمه دهد و به تحکیم موقعیت سیاسی و نظامیخود در اروپا بپردازد (چمنکار، 1383: 37). با پیروزی حزب کارگر در سال 1964، این موضوع در دستور کار دولت ویلسون قرار گرفت و وی در ژانویه 1968 در مجلس عوام، تصمیم دولت را مبنی بر فراخوانی نیروهای انگلیسی از شرق دور و خلیج فارس تا سال 1971 اعلام کرد (Long, 1978: 70). اعلام خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس در جهان غرب، مخالفتهایی را برانگیخت، به ویژه دولت آمریکا نسبت به این برنامه واکنش نشان داد، زیرا از  ایجاد خلاء قدرت ناشی از خروج نیروهای نظامیانگلستان نگران بود و آن را موجب رشد و گسترش جنبشهای آزادی بخش در منطقه خلیج فارس میدانست (Ibid, 139). باید توجه داشت که در این زمان، جنبش چریکی ظفار با نام جبهه آزادی بخش ظفار تحت تأثیر اندیشههای مارکسیستی و الگوپذیری از افکار مائو و شوروی، شعار استقلال و جدایی ظفار از مسقط را در دستور کار قرار داده بود و با برگزاری نخستین کنگره خود در سال 1965، انقلاب مسلحانه علیه حکومت مرکزی عمان را رسماً اعلام کرد (چمنکار، 1383: 139). این جبهه توانست در مدت اندکی مناطق وسیعی از ظفار را به تصرف درآورد و با پیروزی و استقلال یمن جنوبی در سال 1967، تحت حمایت مستقیم اقتصادی و نظامی این کشور قرار گیرد. در چنین شرایطی، ایالات متحده به عنوان پرچمدار جدید دنیای غرب و نیروی مقابل اتحاد شوروی، تصمیم گرفت خلاء خروج انگلستان از منطقه را خود رفع کند. البته آمریکا نیز علی رغم نگرانی، به سبب پیامدهای سیاسی و اقتصادی سنگین جنگ ویتنام، در پی آن بود که منافع خود را از طریق قدرتهای دست نشانده محلی تأمین کند. در همین زمینه، ریچارد نیکسون در ژوئیه 1969 راهبرد نوین سیاست خارجی آمریکا را که هنری کسینجر، وزیر امور خارجه دولت او طراحی کرده بود، بر مبنای نظریه مشارکت ملی یا جایگزینی، اعلام کرد (همان،  104). به طور کلی، بر مبنای دکترین نیکسون، کشورهای دستچین شدهای در جهان سوم میباید با تکیه بر امکانات و منابع خود و پشتوانه حمایت آمریکا، در منطقه نقش فعال سیاسی و نظامیداشته باشند. با این توصیف، دکترین نیکسون در منطقه خلیج فارس با سیاست دو ستون[footnoteRef:9] نشان داده شد. بر اساس این سیاست، دولتهای ایران و عربستان به عنوان دو ستون مرکزی در راهبرد نوین آمریکا وظیفه رفع خلاء قدرت در منطقه خلیج فارس و دریای عمان را عهده دار میشدند (الهی، 1370: 96/ فولر، 1373: 86). بنابراین، آمریکا تصمیم گرفت با اعطای کمکهای همه جانبه اقتصادی و نظامی به این دو کشور، آنان را به عنوان ابزار و وسیله تأمین امنیت منطقهای و منافع خود در کل منطقه تقویت کند. از میان این دو ستون، انتخاب اول به سبب توان نظامیبالا و اقتدار سیاسی ایران بود و عربستان در درجه دوم و بیشتر از دیدگاه تأمین مالی برنامههای امنیتی مورد توجه قرار گرفت (چمنکار، 1383: 105). حکومت پهلوی به عنوان ستون اصلی دکترین نیکسون، جایگاه قدرت برتر نظامی را در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به خود اختصاص داد (محمدی، 1377: 119). به این ترتیب، عقب نشینی بریتانیا، فرصتی استثنائی برای ایران بود (فولر، 1373: 86). شاه ایران طی سال های 69 – 1967 و در هماهنگی با انگلستان و آمریکا، برای پر کردن خلاء امنیتی ناشی از خروج بریتانیا در خلیج فارس بارها اعلام آمادگی کرد و با تأکید گفت که اجازه نخواهد داد هیچ کشور خارجی در امور این منطقه دخالت کند و جای بریتانیا را بگیرد، حتی در صورتی که کشورهای عربی منطقه برای برقراری امنیت در خلیج فارس همکاری نکنند، دولت ایران به تنهایی مسئولیت حفظ امنیت و ثبات منطقه را بر عهده خواهد گرفت (محمدی، 1377: 120). البته در کنار موضوع ایفای نقش منطقهای برای اجرای دکترین نیکسون، ادلّه دیگری نیز در تصمیم دولت ایران برای حضور فعال در خلیج فارس و توسعه روابط با کشورهای منطقه از جمله عمان تأثیر داشت؛ برخی از این عوامل عبارت بودند از: [9:  Two pillar policy.] 


1. تشکیل کشورهای مستقل جدید در منطقه پس از خروج شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس از تحت الحمایگی انگلستان مانند بحرین (با استقلال از ایران)، امارات متحده عربی، قطر و کویت.

2. نیاز ایران به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها به سبب سابقه حضور تاریخی ایرانیان در منطقه و جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی که توانسته بود یمن جنوبی را  پایگاه خود در منطقه قرار دهد و از جنبش ظفار حمایت کند.

3. به سلطنت رسیدن سلطان قابوس در سال 1970 با اعلام سیاست خروج از انزوا و گشودن باب مراوده و ارتباط با دیگر کشورها به ویژه همسایگان، به طوریکه ایران بعد از آمریکا و انگلیس، سومین کشوری بود که حکومت وی را به رسمیت شناخت. 

4. ثبات سیاسی ایران و انگیزههای قوی توسغه طلبی و حاکمیت سیاسی و نظامی بر مناطق پیرامونی در سیاست خارجی محمد رضا شاه (چمنکار،1392: 109).





2-2- برقراری روابط رسمیمیان ایران و عمان

		در سال 1349ش./1970م. همزمان با تحولات جدید پس از طرد سلطان سعید از صحنه سیاست عمان و به قدرت رسیدن سلطان قابوس، تماسهایی میان ایران و عمان برای تمهید رابطه مجدد برقرار شد. سلطان قابوس در شهریور سال 1349 در تلگرافی به شاه ایران با اشاره به اقداماتی که برای تأمین رفاه و امنیت اهالی عمان آغاز کرده است، از دولت ایران تقاضای تأیید و پشتیبانی کرد (سرزمینهای جنوبی خلیج فارس، 1350: 258). در 13 مهر ماه همان سال، سفیر ایران در کویت مأموریت یافت تا پیام دوستی و حمایت شاه را به سلطان قابوس در سلاله تسلیم کند. در این سفر، آمادگی دولت ایران برای برقراری روابط سیاسی با سلطان نشین عمان به مقامات آن کشور اعلام شد. در مرداد ماه 1350 شاه ایران نخستین سالگرد جلوس سلطان قابوس را در پیامی تبریک گفت (گزارش سالیانه وزارت امور خارجه، 1351: 53). در پی آن روابط دو کشور به سرعت در مسیر عادی شدن قرار گرفت و سرانجام برقراری روابط سیاسی با صدور بیانیهای رسمی در 4 شهریور 1350/ 26 اوت 1971 اعلام شد. سپس بهمن زند اولین سفیر ایران در فروردین 1351/ آوریل 1972در مسقط و اسماعیل خلیل الرصاصی نیز از بهمن 1352/ فوریه 1972 به عنوان سفیر عمان در تهران فعالیت خود را آغاز کردند (آسایش زارچی، 1383: 124). در سال 1350 سلطان قابوس برای شرکت در جشنهای 2500 ساله به ایران سفر کرد. در جریان سفر دوم وی به ایران در اسفند 1352، اعلامیه مشترکی در باره همکاریهای دو جانبه انتشار یافت. در سال های بعد نیز سفرهای سلطان قابوس به تهران هر چند به صورت غیررسمی و خصوصی تکرار شد و او در شهریور 1354، تیر 1355 و خرداد 1356 به ایران سفر کرد. در جریان سفر آخر زمینههای دیدار شاه از عمان نیز بررسی و در باره آن توافق شد (آرشیو اسناد وزارت امورخارجه، 9-221-15-1356ش). در سوم مرداد سال 1353/ 25 جولای 1974 موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره ایران و عمان میان وزرای خارجه دو کشور در تهران به امضاء رسید و اسناد آن در 7 خرداد 1354 / 28 می 1975 مبادله شد (اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول، 1379: 371-368). این اقدام که در اوج همکاریهای نظامی ایران و عمان انجام گرفت، واکنش منفی برخی از رهبران عرب و رسانههای تحت نفوذ جریانهای ملی گرایان تندروی چپ عربی را به همراه داشت. به عنوان مثال، در گزارش بهمن زند، سفیر شاه در عمان در شهریور 1353 به وزارت امور خارجه، به موضوع "تبلیغات سوء بعضی از روزنامههای مزدور عراقی، سوریهای و بیروتی" در انتقاد از همکاری عمان با دولت ایران در تنگه هرمز و امضاء قرارداد مشترک فلات قاره میان دو کشور اشاره شده است. سفیر شاه با اشاره به طرح این موضوع با وزیر امور خارجه عمان، از قول وی نوشته است که: "ما باید کاروان خود را به سلامتی به منزل برسانیم، بگذارید سگها پارس نمایند" (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 181-205-14-1353ش). در آذر ماه 1356/ نوامبر 1978 شاه ایران در پی پیروزی ارتش ایران در جنگ ظفار و به دعوت سلطان قابوس برای دیدار با نیروهای ایرانی مستقر در این منطقه و شرکت در جشنهای ملی عمان، برای اولین و آخرین بار به این کشور سفر کرد (چمنکار، 1383: 262).



3- مشارکت ایران در جنگ ظفار؛ دلایل و پیامدها

		مهمترین فصل در دوران جدید روابط ایران و عمان، به مداخله نظامیحکومت شاه در جنگ داخلی این کشور در سال 1351 مربوط میشود. از این تاریخ تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مسأله ظفار روابط دو کشور را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. به طور کلی روابط خارجی ایران با عمان در دوران جدید تحت تأثیر دو عامل بود: نقش امنیتی ایران در خلیج فارس و مداخله مستقیم نظامیدر ظفار. درخواست مداخله در جریان سفر ثوینی بن شهاب، مستشار عالی سلطان قابوس به تهران در 25 تیر 1351 و در دیدار با عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه وقت ایران مطرح شد و ایران آن را پذیرفت (نشریه اخبار و اسناد وزارت خارجه، 1351).در جریان این دیدار شش روزه، وی موافقتنامهای سری با مقامات ایرانی برای اعزام نیروهای نظامیایران به عمان امضاء کرد(چمنکار،1383: 215/ جعفری ولدانی، 1389: 49). در پی این توافق، دولت ایران مراتب دخالت نظامیخود در عمان را به درخواست پادشاه این کشور رسما اعلام کرد و اولین گروه از یگانهای نظامی و برخی ادوات جنگی در تاریخ 14/10/1351 به عمان اعزام شدند. با این حال، مداخله نظامیدر ظفار، برآمده از مجموعهای عوامل، شرایط و تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامیدر سطوح ملی و منطقهای و بینالمللی بود که بدون اطلاع از آنها نمیتوان تصویر درستی از ماهیت تصمیم ایران به دست داد.



3-1- دلایل داخلی بروز بحران ظفار

	باطنه، نوار ساحلی کشور عمان در کنار دریای عمان از شمال به جنوب، جنوبیترین بخش خاک  این کشور در استان ظفار است و شهر بندری آن صلاله یا سلاله  نام دارد (سرزمینهای جنوبی خلیج فارس، 1350: 198-197). استان ظفار از شمال با عربستان، از جنوب با خلیج کوریا موریا و اقیانوس هند، از شرق با صحرای پهناور جده الحراسیس و از غرب با یمن هم مرز است. منطقه ظفار با تنوع اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی که ترکیبی است از مناطق کوهستانی و ساحلی، ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی خاصی دارد که آن را از دیگر نواحی جزیره العرب متمایز میکند. به همین سبب مردم ظفار خود را از نظر فرهنگی و دینی و میراث نیاکان، از دیگر مردم عمان متمایز میدانند و به هیچ گونه پیوند فرهنگی، قبیلهای، اقتصادی و تاریخی، میان خود با دیگر بخشهای عمان باور ندارند و جغرافیا را تنها نقطه پیوند با سرزمین عمان میدانند. از لحاظ نژادی، بنا بر روایتهای کهن تاریخی، ساکنان اولیه ظفار را به حضرموت بن قحطان از اعقاب سام بن نوح نسبت میدهند. بیشتر طوایف کنونی ظفار از تیره ودایی هستند که ساکنان اولیه سیلان و جنوب هند پیش از هجوم اقوام آریایی در قرن ششم قبل از میلاد بودهاند (چمنکار، 1383: 102). مردم ظفار از نظر مذهبی اهل تسنن هستند، اما اسلام در میان آنها به ویژه بخشهای کوهستانی ضعیف مانده است، بنابراین، از لحاظ دینی با دیگر مناطق عمان تفاوتهای عمده  دارند. آنها علاوه بر حفظ سنن فرهنگی قبل از اسلام، به زبانی سخن میگویند که در سراسر ناحیه جنوبی جزیره العرب قبل از رسوخ زبان عربی رایج بوده است (کتاب سبز عمان، 1387: 28). زندگی مردمان ظفار سخت تحت تأثیر آداب و سنن قبیلهای است و دو قبیله کثیری و قرا از قبایل شاخص ظفار، در تحولات این منطقه به ویژه شورشهای دهه 1960 نقش مهمی داشتهاند.

		بررسی تاریخ چند هزار ساله ظفار از دوران کهن تا قرن نوزدهم میلادی نشان میدهد که در تمامی این مدت، منطقه در حالتی نیمه مستقل به رهبری رؤسای مختلف اتحادیه قبایل اداره میشد و هیچ حکومتی به تنهایی توان اداره و حاکمیت بر سراسر ظفار را نداشته است. حتی کوشش فرمانروایان اباضی مذهب مسقط نیز تا سال 1870م. که ظفار تحت مالکیت آنان بود، به جایی نرسید. ویژگیهای گریز از مرکز و بافت سنتی متصلّب منطقه ظفار و شرایط ناشی از عملکرد استعمار بریتانیا و استبداد خشن دوران حکومت سعید بن تیمور در نیمه اول قرن بیستم- با وضع مالیات سنگین بر مردم ناتوان و عقب ماندگی - این منطقه برای رشد جنبشهای استقلال طلبانه و ضد حکومتی بیش از دیگر نقاط عمان آمادگی داشت، از جمله جریان درگیریهای داخلی سالهای 20- 1913م. که به پیمان سیب منتهی شد. در فاصله سال های 1950 تا 1965م. مقارن برگزاری اولین کنگره جنبش آزادیبخش ظفار، عوامل داخلی و منطقهای دیگری نیز بر شکلگیری حرکتهای اعتراضی علیه حکومت مرکزی در این منطقه تأثیر داشتند که از مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: سرکوب جبهه انقلابی عمان به رهبری امام غالب بن علی در سال 1957م. به کمک بریتانیا، شکل گیری ناسیونالیسم عربی به رهبری ناصر و ظهور جنبشهای آزادیبخش در جهان عرب (نظیر جنبشهای چپ گرای فلسطینی)، کشف نفت در عمان و عملیات اکتشاف و استخراج نفت در منطقه ظفار از سال 1937، توزیع ناموزون درآمدهای ملی، به ویژه درآمدهای سرشار نفتی و توسعه نیافتگی و سرانجام، تحریکات و نفوذ شوروی در منطقه که استقلال یمن جنوبی از پیامدهای آن بود (چمنکار، 1383: 135-115).

		با توجه به این شرایط، در اوایل دهه 1960 گروهی از رهبران قبایل ظفاری مبارزه علیه سلطان سعید را با هدف استقلال ظفار آغاز کردند و  در سال های بعد با حمایت عربستان، جبهه آزادیبخش ظفار را تشکیل دادند. این جبهه در سال 1965 با تشکیل نخستین کنگره و تعیین کادر رهبری و ساختار نظامی، انقلاب مسلحانه علیه حکومت مرکزی و شرکتهای نفتی خارجی را اعلام کرد و با وجود مشکلات بسیار توانست در اندک مدتی، مناطق عمدهای از ظفار را به تصرف درآورد. جریان مارکسیستی غالب در این جبهه، پس از پیروزیهای نخستین، نام خود را به "سازمان آزادیبخش عمان و خلیج عربی" تغییر داد و هدف خود را سرنگونی رژیمهای حاشیه خلیج فارس از عمان تا کویت اعلام کرد (کتاب سبز عمان، 1387: 137). با توجه به فتوحات گسترده جبهه ظفار، که تا اوایل سال 1970م. که بیش از 90 درصد منطقه ظفار را در دست داشتند و فعالیت شرکتهای نفتی را در منطقه کاملاً متوقف کرده بود، سناریوی کودتای ژوئن 1970 برای برکناری سلطان سعید از سوی انگلیسیها به اجرا در آمد و پسرش سلطان قابوس زمام امور را در دست گرفت. سلطان قابوس که از همان ابتدای زمامداری، خود را در خطر سقوط میدید و از یاری کشورهای عرب منطقه به خصوص عربستان هم ناامید شده بود، به توصیه آمریکا و انگلیس و در چارچوب دکترین  نیکسون، خواستار کمک نظامی شاه ایران شد. با ورود نیروهای نظامیایران، مسیر نبردها به سود نیروهای دولتی تغییر کرد و ارتش عمان که در لاک دفاعی فرو رفته بود، شیوههای تهاجمی در پیش گرفت. با پاکسازی مناطق شرقی چریکها به تدریج به سوی بخش غربی و مرزهای یمن جنوبی رانده شدند (چمنکار، 1383: 155). به این ترتیب، مداخله نظامی ایران نقطه عطفی در مبارزات پر فراز و نشیب جبهه خلق ظفار بود. در سالهای 1975 - 1974م. چریکها مناطق بیشتری را از دست دادند و عمده نبردها در مجاورت مرز یمن جنوبی جریان داشت. سرانجام آخرین مقاومت آنان در آذر 1354 با حمایت ارتش ایران در هم شکسته شد و سلطان قابوس با قدردانی عمیق از یاریهای بی دریغ شاه ایران، پایان نبردهای 10 ساله و شکست جنبش ظفار را اعلام کرد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 20-205-14-1354ش.).



3-2- علل مداخله ایران در جنگ ظفار

	پاسخ مثبت شاه ایران به درخواست یاری سلطنت عمان را نخست باید بر اساس قرارداد امنیتی فیمابین و در چارچوب دکترین نیکسون و ایفای نقش قدرت منطقه از سوی دولت ایران ارزیابی کرد. البته  مقامات دولت ایران بارها بر این مسأله تأکید کردند که مداخله ایران در بحران ظفار تنها به درخواست دولت عمان صورت گرفته است و هر زمان که عمانیها بخواهند، ایران بلافاصله خاک این کشور را ترک خواهد کرد (همان، 125-123-205-14-1354ش.). با این همه لازم است به ادلّه و عوامل دیگری در باره این تصمیم نیز اشاره کرد:

1- ژئوپلتیک تنگه هرمز و اقیانوس هند و نقش عمان

	با توجه به مجموعهای از تحولات دهه 1970م. که به بخشهایی از آنها در این مقاله اشاره شد، شاه ایران سیاست منطقهای خود را بر گسترش حریم امنیت ملی ایران در آن سوی خلیج فارس و دریای عمان، یعنی در اقیانوس هند قرار داده بود و آشکارا این سیاست را اعلام کرد (جعفری ولدانی،1389: 48). به طور کلی در اعلام این سیاست، به چند مسأله توجه شده بود: 1. اهمیت راهبردی تنگه هرمز که تنها راه آبی قابل دسترسی ایران به دریاهای آزاد برای صادرات نفت و تجارت کالاست. ایران در سال 1354ش. روزانه 5 میلیون بشکه نفت تولیدی خود را از طریق این تنگه به بازارهای جهانی صادر میکرد (چمنکار، 1383: 192). 2. ناتوانی عمان از سرکوب جنبش چریکی ظفار و خطراتی که این جنبش میتوانست برای منافع حکومت ایران و جهان غرب از جمله جریان آزاد نفت در خلیج فارس داشته باشد. در این زمینه وزیر امور خارجه ایران در نامهای به شرکت ملی نفتکش ایران، به نقل از گزارشهای دریافتی از سفارت خانههای ایران در بحرین و کویت و بر مبنای اخبار روزنامههای گلف نیوز و السیاسه به نقل از منابع آمریکایی، از احتمال کشتی ربایی در اطراف تنگه هرمز خبر داده است (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 21-88-6-1355ش.). 

	به این ترتیب، در معادلات منطقهای و جهانی پس از جنگ سرد، اهمیت استراتژیکی عمان علاوه بر شبه جزیره مسندم و کرانههای جنوبی تنگه هرمز، به سبب موقعیت ویژه این کشور در غرب اقیانوس هند و برخورداری از 1700 کیلومتر مربع کمربند ساحلی از خلیج فارس تا اقیانوس هند است. شبه جزیره مسندم بر تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی بینالمللی در این ناحیه مسلط است و یکی از نقاط حساس و سوق الجیشی جهان به حساب میآید. به علاوه، وجود تمام بنادر عمان در دریای عمان و دور از تنشهای خلیج فارس، برای این کشور امتیازی خاص محسوب میشود (کتاب سبز عمان، 1387: 147). بدین لحاظ، باید عمان را کشوری خارج از حوزه خلیج فارس و برخوردار از روابط ویژه با ایران، هند و شمال شرق آفریقا محسوب کرد که در اجرای سیاست منطقهای ایران و ژئوپلتیک منطقه نقش مهمیایفا کرده است.



2- بی اعتنایی دولتهای عرب منطقه به درخواست کمک سلطان قابوس 

	به گواهی اسناد وزارت امور خارجه، سلطان قابوس پس از آنکه در سال 1970م. به قدرت رسید، برای مبارزه با جبهه ظفار دست یاری به سمت دولتهای عربی به ویژه عربستان دراز کرد، اما هیچ یک از آنها به استثنای اردن، حاضر نشدند نیروی نظامی به این کشور اعزام کنند؛. بلکه حتی برخی از آنها مثل عراق، یمن جنوبی و لیبی، مستقیم و غیر مستقیم از شورشیان حمایت کردند(آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 125-123-205-14-1353ش./ فولر،1373: 91). پادشاه عمان پس از ناامیدی از حمایت مؤثر کشورهای عربی به ایران گرایش یافت که دارای  قابلیت و توانایی چشمگیر نظامیبود و به ایفای نقش نظامی و امنیتی در منطقه علاقه داشت.



3- حمایت از نظامهای سلطنتی محافظه کار جدید و شکننده در منطقه

	در آستانه خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس، چندین گروه چپ گرای انقلابی در خلیج فارس، حمایت کشورهای تندروی عرب یعنی مصر، عراق و یمن جنوبی، ساختار حکومتهای سلطنتی محافظه کار جدید را سخت تهدید میکردند. حکومت ایران از این بابت نیز احساس خطر میکرد، بنا بر این و به رغم سوء ظن ایرانیان به سایر بازیگران خلیج فارس، شاه ایران میدانست که باید با کشورهای جدید منطقه کنار بیاید و حتی به حفظ استحکام آنها یاری رساند. به همین سبب شاه تصمیم گرفت استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد و با تشکیل امارات عربی متحده و تشکیل امیرنشین مستقل قطر کنار بیاید و به تعبیر روح اله رمضانی "صلح ایرانی" را در منطقه حاکم کند (فولر، 1373:  96 و 88).



4- مبارزه با توسعه نفوذ شوروی و کمونیسم در خلیج فارس

گسترش اقدامات شوروی در حمایت از جبهه ظفار، شاه ایران را به وحشت انداخت، زیرا نگران استقرار  شوروی در مرزهای جنوبی ایران نیز بود.



5. کسب تجارب نظامی ارتش شاه

ارتش ایران در مدت زمان کوتاهی به سرعت به یکی از پیشرفتهترین ماشینهای نظامیجهان تبدیل شده بود. اما این ارتش با وجود برخورداری از تجهیزات مدرن، به جز درگیریهای محدود در غرب با عراق، جنگهای داخلی یمن در سالهای 70 – 1962 و انهدام چریکهای جدایی طلب بلوچ در بلوچستان (پاکستان) برای نبرد در جنگ واقعی به اندازه کافی تجربه نداشت. نبرد ظفار میدان مناسبی برای کسب تجارب نظامی، اجرای عملی آموزشهای نظامی و اطلاع از قابلیت و توانایی تجهیزات پیشرفته ارتش بود (سولیوان و پارسونز، 1375: 290).



6. احساس مسئولیت ناشی از روابط تاریخی

نقش تاریخی ایران در عمان و نوعی احساس مسئولیت ناشی از پیوندهای تاریخی و فرهنگی با مردمان آن سوی تنگه هرمز را نیز میتوان به عنوان عاملی مهم و مؤثر اضافه کرد. در دوران باستان، پادشاهان حاکم بر ایران همواره عمان را بخشی از حوزه حاکمیت خود تلقی میکردند و عملاً حکومت بر آنجا را در دست داشتند. در سدههای بعد نیز ایرانیان به درخواست یاری عمانیها از جمله در جریان بیرون راندن پرتغالیها در سال 1650، سرکوب شورشیان در سال 1743 و مقابله با تهدیدات وهابی در زمان فتحعلی شاه قاجار پاسخ مثبت داده بودند. بنابراین، پاسخ مثبت ایران به درخواست عمانیها در جنگ ظفار را نیز باید در استمرار کوششهای تاریخی ایرانیان برای یاری به حفظ استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین در مقابل هجوم بیگانگان یا آشوبهای داخلی تلقی کرد.



3-3- ارزیابی نتایج و آثار منطقه ای مشارکت ایران در نبرد ظفار

		موفقیت ارتش ایران در سرکوب جنبش ظفار توانست به طور شایانی جایگاه آن و سیاست ایفای نقش  قدرت منطقه ای را تثبیت کند. این مسأله شرایط را برای توسعه روزافزون قدرت نظامی ایران در منطقه هموار کرد. با این همه، فوری ترین تأثیر این اقدام را میتوان در تحکیم دوباره روابط ریشه دار تهران و مسقط دانست. در حوزه روابط دو جانبه، از اولین نتایج و پیامدهای همکاری ایران و عمان پس از برقراری روابط رسمی در دوران جدید این بود که علی رغم بی مهری و سکوت برخی از کشورهای عربی و اعتراض برخی دیگر[footnoteRef:10]، دولت عمان توانست به یاری دولت ایران، دشمنان تمامیت ارضی این کشور را ریشه کن کند. این همکاری استراتژیکی عامل شتاب دهندهای برای ایجاد روابط پایدار میان دو کشور بود و در پی آن، همکاریها برای تأمین امنیت تنگه هرمز نیز گسترش یافت و ایران تحرکات خود را برای امنیت در این آبراه دریایی توسعه بخشید. در مدت زمان کوتاهی، چندین تفاهم نامه همکاری میان دو کشور امضاء شد (آسایش زارچی، 1383: 124). مهمترین توافقنامه، تحدید حدود فلات قاره ایران و عمان بود که در مرداد 1354/ جولای 1974به امضاء رسید. نکته مهم در زمینه مداخله ارتش ایران در عملیات ظفار، رفتار مثبت و انسانی سربازان ایرانی با مردم بومی غیرنظامیبود که ریشه در فرهنگ و تمدن ایرانی و پیوندهای تاریخی دو کشور داشت و آنها را از نیروهای نظامیدیگر کشورها در هنگام مداخله، همانند حضور آمریکائیها در ویتنام متمایز میکرد. رفتار نیروهای ایرانی در عمان تقریبا محتاطانه بود تا سبب خشم و آزردگی مردم ظفار نشوند. آنها از همان آغاز ورود به عمان، به هیچ وجه مرتکب قتل عام، تجاوز، غارت و چپاول نشدند (جعفری ولدانی، 1389: 50). این گونه رفتارها، خاطره خوبی از ارتش ایران در منطقه برجای گذاشت و اقتدار منطقهای ایران را تقویت کرد. ازجمله اقدامات ارتش ایران در ظفار پس از آزادسازی مناطق تحت اشغال شورشیان، رسیدگی به وضعیت زندگی و تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم از قبیل مواد غذایی، راهسازی و بهداشت بود که تحت عنوان "مردم یاری" در دستور کار قرار گرفت (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 69 و 65-205-14-1353ش). [10: در این باره اسناد وزارت امورخارجه ایران نشان میدهد که کشورهایی مثل لیبی، سوریه، عراق، کویت، لبنان و حتی کویت و عربستان از حضور نظامیایران در یک کشور عربی منطقه برآشفته بودند و پیوسته در این باره به دولت عمان اعتراض میکردند، یا در رسانه های خود به این مسأله میپرداختند و خواستار خروج نیروهای ایران از ظفار بودند.] 


		از سوی دیگر، شکست جنبش ظفار با توجه به گرایش آن به شوروی و کشورهای کمونیستی، ضربه سختی به سیاست شوروی برای تحکیم پایههای جهانی سوسیالیسم و گسترش نفوذ آن در منطقه خلیج فارس وارد آورد. این موضوع همچنین، نگرانی دولتهای محافظه کار عربی را که کانون خطر را در مجاورت مرزهای زمینی و فکری خود احساس میکردند، بر طرف کرد. آثار و نتایج جنگ ظفار برای تحکیم همکاریهای منطقه ای در بلند مدت نیز وسیع  بود و کشورهای عمدتاً نوپای منطقه نسبت به نقش ایران در زمینه تأمین امنیت در منطقه اطمینان یافتند. در همین زمینه میتوان به مصاحبه وزیر دفاع بحرین با خبرگزاری فرانس پرس در دی ماه سال 1354 اشاره کرد. او در پاسخ به سؤالی در باره نگرانیهای ناشی از استمرار حضور نظامیایران در عمان اظهار داشت: "حضور قوای نظامیایران دیگر موضوع چندان مهمینیست و در این مورد مسأله زمان مطرح است" (همان،20-205-14-1354ش). با این حال، برخی دیگر از دولتهای عرب منطقه به سبب سوءظن تاریخی و هراس از توسعه نفوذ و اقدامات ایران در منطقه حضور نیروهای ایران در ظفار را به مثابه اشغال یک سرزمین عربی تلقی میکردند. در این باره میتوان به نامه شدیداللحن معمر قذافی در اوایل ماه مارس 1975م. به سلطان قابوس و تهدید وی به مقابله نظامی با اشغالگران ایرانی اشاره کرد (همان، 59-52-205-14-1354ش). به همین سبب، تحلیلگران سیاسی، اقدام ایران را در خروج بخش عمده ای از نیروهای نظامیخود از خاک ظفار در سال 1976م. در راستای سیاست تهران برای کاهش نگرانی دولتهای عربی منطقه به ویژه عربستان تفسیر کردند. در این باره روزنامه الرأی العام چاپ کویت در تفسیری به نقل از منابع موثق، از تماسهای محرمانه به منظور اقناع ایران برای خروج نیروهایش از عمان و نقش بارز عربستان سعودی در این زمینه خبر داد (همان،22-205-14-1354ش). روزنامهالقضیه چاپ کویت نیز با اعلام خروج ده ها سرباز ایرانی از ظفار آن را حاصل توافقات یمن جنوبی و عربستان دانست (همان، ش پ-21-1355ش.). در این زمینه موضع دولت ایران این بود که نیروهای ایرانی تنها به درخواست حکومت عمان در این کشور حضور دارند و با اعلام آمادگی این حکومت، بلافاصله خاک عمان را ترک خواهند کرد. مقامات عمانی هم این موضوع را تأیید میکردند. بهمن زند، سفیر شاه در عمان در گزارش به وزارت امور خارجه، حاصل دیدار با سلطان قابوس را به اطلاع میرساند و اینکه "هر آن سلطنت عمان خود را از نیروی شاهنشاهی مستغنی بداند ]آنها[ کشور عمان را ترک خواهند کرد" (همان، 125-123-205-14-1353ش.).

		با این حال، ایران برای استمرار حضور نظامیدر منطقهT بر پیشنهاد خود در زمینه ایجاد شورای همکاری امنیتی با حضور همه کشورهای ساحلی خلیج فارس مصمم بود و این موضوع را در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی نیز مطرح کرد، اما این پیشنهاد در اقدامی هماهنگ از سوی تمامیشیوخ عرب منطقه رد شد (چمنکار،1383: 405). حال آنکه دولتهای عربی منطقه در دی ماه 1354/ ژانویه 1975 در زمینه ایجاد خبرگزاری مشترک با عنوان "خبرگزاری خلیج عربی" و تأسیس بانک مشترک توافق کرده بودند. این موضوع خشم شاه ایران را برانگیخت و آن را نوعی ناسپاسی و خیانت در برابر کوششهای سودمند و سازنده ایران در مبارزه با جنبش ظفار تلقی کرد. دولت ایران با فراخواندن سفرای خود از همه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای مشورت و رایزنی، نسبت به آن اقدام واکنش سختی نشان داد. عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه وقت ایران در مصاحبه ای با رسانههای ایران اعلام کرد: چنانچه کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس بر کاربرد نام مجعول برای خبرگزاری مذکور به جای "خلیج فارس" اصرار کنند، ایران در سیاست خود نسبت به این کشورها تجدید نظر خواهد کرد (10/1/1976،Kayhan International). گرچه با سفر قیس الزواوی، وزیر امور خارجه وقت عمان به تهران، این تنشها فرونشست و عربها نیز از موضع تشکیل خبرگزاری عقب نشینی کردند، اما روند برنامههای همکاری جمعی کشورهای عرب منطقه بدون شرکت ایران تداوم یافت و با پیروزی انقلاب اسلامیدر ایران به تشکیل عملی شورای همکاری منتهی شد.

		در کنار همه این موضوعات، نباید از هزینهها و تلفات مداخله نظامیایران در ظفار برای ارتش و ملت ایران نیز غافل بود. در واقع همانند مقاطع مختلف تاریخی، ایران نشان داد که برای دفاع از تمامیت ارضی هم پیمانان منطقه ای خود، از نثار جان فرزندانش نیز دریغ نمیورزد. با اینکه حکومت شاه آمار دقیقی از هزینهها و کشتهها به دست نداد، اما به موجب گزارشی از سفارت ایران به وزارت امور خارجه در اواخر آبان 1353 هزینه شرکت ایران در جنگ ظفار میلیاردها تومان ذکر شده است (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 294-18-1353ش.). در زمینه تلفات نیز بر اساس مدارک و شواهد موجود در آرشیو اسناد وزارت امور خارجه و اظهارات مقامات رژیم شاه، ارتش ایران از آغاز عملیات خود در ظفار در 25 آذر 1352 تا پایان سال 1354 در مجموع 25 درجه دار و 186 سرباز از دست داد (چمنکار،1383: 300). برخی از رسانههای منطقه برای اعمال فشار بر ارتش ایران برای خروج از عمان، پیوسته آمارهای متناقض توأم با تبلیغ شکست ایران در ظفار منتشر میکردند (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه،136و72-205-14-1353ش.). در هر حال و علی رغم آثار مثبت و منفی این دخالت نظامی، در پی پیروزی انقلاب اسلامی، آخرین نیروهای ارتش ایران که پس از سرکوب جنبش ظفار همچنان در عمان باقی مانده بودند، اندکی پس از انقلاب به دستور نخست وزیر دولت موقت به کشور بازگشتند. این موضوع خللی در استمرار روابط دوستانه و استراتژیک عمان و ایران در دوران پس از انقلاب ایجاد نکرد.









4- روابط در دوران پس از انقلاب؛ تأثیر توأمان عوامل تاریخی و ژئوپلیتیکی

4-1- عوامل مؤثر بر روابط

		صرف نظر از تأثیر انکارناپذیر مداخله نظامی ایران در ظفار بر روابط دو کشور در دوران معاصر، در بررسی سیر تحولات تاریخ روابط ایران و عمان، عوامل دیگری نیز به صورت مستمر بر روند روابط مؤثر بوده اند. این عوامل را میتوان در زمینههای جغرافیایی، فرهنگی- تمدنی و روانشناختی دسته بندی کرد. در زمینه عامل جغرافیایی، در طول قرنها، مسأله پیوستگی سرزمینی (ارضی و آبی) و همسایگی، عنصری جاودانه و عمیقا مؤثر بر تعاملات ایران و عمان بوده است. از این روی، تنگه استراتژیک هرمز بیش از آنکه عامل جدا کننده دو سرزمین باشد، موجب وصل دو کشور بوده و این تنگه، همواره در تأمین منافع مشترک دو کشور و همکاریهای منطقه ای و بینالمللی ایران و عمان جایگاه والایی داشته است. به طور کلی، تنگه هرمز در گذر سدهها، از حیث اقتصادی، استراتژیکی و امنیتی- نظامی، میان دو سرزمین نقش ارتباطی ایفا کرده است. به همین سبب، بر اساس موافقتنامه تحدید حدود دریایی در سال 1974م. میان دو دولت، مسئولیت دفاع از تنگه هرمز و نظارت تردد بر این آبراه دریایی، به طور مشترک بر عهده ایران و عمان قرار گرفت (جعفری ولدانی، 1389: 41). حکومت شاه نیز همواره بر این موضوع تأکید میکرد (همان،49/ روزنامه پرچم خاورمیانه، 20/6/1355). عامل پایدار مؤثر دیگر در روابط دو کشور، عنصر فرهنگی و تمدنی است. پیوندهای مردم ایران و سرزمین عمان در دو سوی تنگه هرمز در طول تاریخ، گونه ای از درهم آمیختگی فرهنگی و مشترکات در آداب و سنن پدیده آورده است که با هیچ عامل دیگری قابل قیاس نیست. بافت قومی و نژادی ساکنان امروزی عمان، ترکیبی از اعراب، ایرانیها، هندیها و آفریقاییهاست. مدارا و تساهل خاص دو جریان اقلیت شیعه حیدرآبادی و اکثریت سنّی اباضی مذهب در این سرزمین، نسبت به دیگر ادیان و مذاهب، حاکی از اعتدال و میانه روی بوده و آنها را از دیگر جریانات افراطی مذهبی و ناسیونالیستی جهان عرب دور نگاه داشته است. در دوران اسلامی روابط فرهنگی و تمدنی با ارزشهای مشترک دینی نیز پیوند یافت و به عنصر پایداری در روابط دو سرزمین تبدیل شد. علیرغم دوران طولانی درگیری میان اهل سنت، اباضیه و دیگر اقوام در تاریخ عمان، اکنون در این کشور پیروان مذهب اباضی (75%)، سنّی (2%)، شیعه (3%) و اقوام مختلف (با ریشه عربی، آفریقایی، هندی و ایرانی) در کمال آرامش و صلح در کنار هم زندگی میکنند.

		از سوی دیگر، عنصر پایدار و مؤثر دیگری نیز در تاریخ روابط دو کشور دیده میشود. این عنصر، که جنبه روانشناختی دارد، شاکله اصلی نگاه دو ملت را به یکدیگر تشکیل میدهد و آن "اعتماد متقابل و حسن ظن تاریخی" است که از احساس مسئولیت تاریخی ایرانیان نسبت به حوزه تمدنی خویش سرچشمه میگیرد (آسایش زارچی،1383:  123). گذشته از نوع پیوندها در دوران قبل از اسلام، تاریخ روابط دو سرزمین، به ویژه در قرون معاصر، گویای همکاریهای بسیار نزدیک در راستای دفاع مشترک از کیان اسلامییا مقابله با هجوم بیگانگان در منطقه بوده است. همکاری و مساعدت ایرانیان در اخراج پرتغالیها از منطقه خلیج فارس و عمان در دوره صفوی و مقابله مشترک با موج وهابی گری در قرن نوزدهم، از جلوههای مهم حسن ّظن تاریخی است. نمونه بارز و اخیر این احساس مشترک تاریخی در جریان یاری ایران به دولت عمان برای سرکوب جدائی طلبان ظفار و حفظ تمامیت ارضی این کشور در سالهای 75 – 1972م. بود. به تعبیر فولر، عمانیها عمیقاً تحت تأثیر این واقعیت قرار دارند که ایران تنها کشور منطقه بود که در مبارزه با شورش جدایی طلبان مارکسیست در دهه 1970م. از این کشور به صورت جدّی پشتیبانی نظامیکرد (فولر، 1373: 91). این واقعیتی است که مقامات عمانی نیز بارها تأیید کرده اند، از جمله در بیانیه رسمیدولت عمان در سال 1974م. پس از سفر هیأت میانجیگری اتحادیه عرب، به موضوع درخواست کمک عمان از دولتهای عربی در سال 1971م. و عدم پاسخ مثبت آنها اشاره شده است (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 7-3-21-1353ش.). در همین زمینه، بهمن زند، سفیر شاه در عمان در گزارش دیدار با قیس زواوی، وزیر امور خارجه این کشور پس از سفر هیأت میانجیگری اتحادیه عرب در باره احتمال جایگزینی  ارتش متحد عرب به جای ارتش ایران در ظفار از قول زواوی نوشته است:«...برادران عرب همیشه خوش دارند بجای عمل حرف بزنند.کدامیک از کشورهای عربی قادر است که مثل ارتش شاهنشاهی عمل کند» (همان، 62-205-14-1353ش.).



4-2- تحولات روابط پس از انقلاب اسلامی

		وجود پشتوانه ای قوی از پیوندهای تاریخی و عامل جغرافیایی موجب شده است که حتی تغییر و تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر نظامهای سیاسی نیز تأثیری بر شاکله روابط دو ملت نداشته باشد. به همین سبب، پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، که با تبلیغات گسترده رسانهها به عنوان جنگ عربی- عجمی و تکرار نبرد قادسیه جلوه داده شد، نتوانست روابط دو کشور را متوقف کند. بر این اساس، در دوران پس از انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، روابط سیاسی دو کشور در سه دوره رکود اولیه، بازسازی و تحکیم و توسعه روابط در زمینههای مختلف ادامه یافته است. دوره رکود روابط با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 م. و خروج باقیمانده نیروهای ارتش ایران از منطقه ظفار آغاز شد و تا سال 1985م. ادامه یافت. قبل از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با سفر قیس الزواوی، وزیر مشاور در امور خارجی عمان به بغداد، که در جنگ ظفار از چریکهای جدائی طلب حمایت مالی و تسلیحاتی میکرد، روابط خصمانه میان آنها رو به بهبودی نهاد. با آغاز جنگ، دولت عمان بی طرفی خود را اعلام کرد، اما  وسایل ارتباط جمعی این کشور در نحوه انعکاس اخبار و گزارشهای مربوط به جنگ همسو با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جانبداری و حمایت از رژیم صدام پرداختند (کتاب سبز عمان،1387: 163). در این دوره، حتی دولت عمان سفیر خود را در سال 1981م. از ایران فراخواند، اما دولت عمان همزمان با تغییر آهنگ جنگ به سود جمهوری اسلامی ایران پس از فتح خرمشهر مواضع خود را نسبت به ایران تعدیل کرد، دست از حملات تبلیغی برداشت و با اعلام بیطرفی، کوشید بار دیگر نظر جمهوری اسلامی ایران را جلب کند.

		نقش مؤثر عمان در تعدیل مواضع شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جنگ تحمیلی، هنگام ریاست دورهای عمان بر اجلاس پنجم شورا در سال 1985م. در مسقط، سرآغاز دوران بازسازی روابط دو کشور است. از آن زمان، عمان با ادامه سیاست بیطرفی و در همان حال، پیروی از سیاست پایان دادن به جنگ، زمینه را برای بهبود روابط دو جانبه فراهم آورد. روند بازسازی روابط با سفر یوسف بن علوی، وزیر مشاور در امور خارجی عمان به تهران در آوریل 1987 و امضای اولین یادداشت تفاهم همکاریهای سیاسی و اقتصادی و دیدار متقابل علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت ایران از مسقط، در اوت همان سال وارد مرحله جدیدی شد (آسایش زارچی،1383: 124). با موافقت دو کشور برای ارتقاء سطح روابط سیاسی، مبادله سفیر و تشکیل کمیته مشترک سیاسی در این سال، دوره تحکیم و توسعه روابط با اعزام سفرای ایران و عمان در سالهای 1989-1988م. آغاز شد و از آن پس دو کشور فصلی جدید از روابط دوستانه، صلح طلبانه و مبتنی بر احترام متقابل را آغاز کردند. در همین حال، موضع کمابیش بی طرفانه عمان در میانه روابط پر تنش ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس از یک سو و روابط خصومت آمیز غرب با ایران بر سر پرونده هسته ای از سوی دیگر، به شایعات مربوط به مشارکت احتمالی این کشور در برخی از تماسهای غیررسمی میان طرفین برای رفع تنشها در این زمینه دامن زده است. این موضوع به ویژه پس از برگزاری دور نهم مذاکرات جامع هسته ای ایران و 1+5 در آبان ماه سال 1393 در مسقط قوت بیشتری یافت (مصاحبه با سفیر پیشین ایران در عمان، روزنامه ایران، مورخ 15 آبان 1393).



نتیجه 

		روابط ایران و عمان تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، ژئوپلتیکی و فرهنگی- تمدنی، همواره متمایز از دیگر کشورهای عربی منطقه بوده است: در حالی که نوعی سوء ظن تاریخی بر روابط ایرانیان و اعراب منطقه سایه افکنده و در مقاطعی نیز، همانند جنگ ایران و عراق به  رویارویی مستقیم نظامی انجامیده است، ایران و عمان مشکلات بسیار اندکی در روابط خود داشتهاند و هیچ عامل ژئوپلتیکی یا سیاسی ـ حتی روابط نزدیک امنیتی عمان و آمریکا یا روابط دوستانه آن کشور با رژیم صهیونیستی نتوانسته است روابط دو کشور را خدشه دار کند. عمان کشور کوچکی است که به سبب بی طرفی ناشی از موقعیت ژئوپلتیکی، برای ایفای نقش مثبت در مسائل منطقه نیازمند ائتلاف با قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای بوده و هست. عمان در خلاء امنیتی ناشی از سقوط رژیم شاه، برای حفظ امنیت به توسعه روابط سیاسی و امنیتی با آمریکا روی آورد و این روابط را در دو دهه گذشته، به ویژه با اعطای پایگاه نظامی ثمریت به آمریکا و انگلیس تقویت کرده است. با این همه، ایران این موضوع را همچون تهدید و مانعی بر سر توسعه روابط ندانسته است، چنانکه در واقعه طبس، آمریکا از این پایگاه استفاده نکرد. از سوی دیگر، عمان از کشورهای طرفدار امنیت منطقه ای خلیج فارس است و در سال 1375ش. ایجاد شورای امنیت منطقه ای را با حضور ایران پیشنهاد کرد که با مخالفت کشورهای عرب منطقه رو به رو شد. بنابراین، ملاحظات ژئوپلتیکی و امنیتی موجب شد تا توجه خاص حکومت پهلوی دوم به منطقه خلیج فارس و دریای عمان معطوف شود و در کوشش برای ایفای نقش قدرت برتر منطقه به حمایتهای سیاسی و اقتصادی از برخی کشورهای منطقه بپردازد و حتّی به عمان نیروی نظامی بفرستد. با این حال، توجه ویژه ایران به عمان و حضور نظامیچند ساله در خاک این کشور برای سرکوب چریکهای جداییطلب، به قیمت از دست دادن جان سربازان و افسران ایرانی، تنها میتواند از احساس مسئولیت تاریخی و پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی سرچشمه گرفته باشد. در ارزیابی روابط دو کشور در دوران قبل و پس از انقلاب و در چارچوب عوامل پایدار جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و روانشناختی، ابعاد و جنبههای مهم مؤثر بر روابط دو کشور را در موارد زیر میتوان جمع بندی کرد:

1. عمان به نقش بیطرفانه و تعدیل کننده خود در برابر ایران در کنار دیدگاه کلی همراه با سوءظن جهان عرب نسبت به نیات ایران در منطقه ادامه داده است. به عنوان نمونه، این کشور برخلاف دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در موضوع جزایر ایرانی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نه تنها سیاستهای تند و افراطی در پیش نگرفته، بلکه به تعدیل مواضع دیگران نیز پرداخته و مانع تندرویهای عربستان یا امارات علیه ایران شده است (جعفری ولدانی، 1389: 53).

2. ایران و عمان با یکدیگر اختلافات مرزی و سرزمینی ندارند. مرزهای دریایی دو کشور، به موجب موافقت نامه تحدید حدود 20 ژوئیه بر اساس خط منصف تعیین و از 1975م. به اجرا گذاشته شد (همان، 57). هرچند در همان سال ها و پس از امضای این موافقتنامه، سیاستمداران و رسانههای جهان عرب انتقاداتی در زمینه دست برتر ایران در این توافقنامه ابراز داشتند (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 187و180-205-14-1353ش.).

3. علی رغم فراز و نشیبهای روابط جهان عرب با جمهوری اسلامیایران در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن، که در مواردی بازتابهای منفی نیز در سطح رسانه ای، افکار عمومی و اتخاذ مواضع سیاسی علیه ایران به همراه داشته است، در سطح داخلی عمان به استثنای سال های اول جنگ هیچ گاه فضای تبلیغاتی منفی علیه ایران شکل نگرفته و هیچ گونه تظاهرات و اعتراضی علیه ایران در این کشور به راه نیفتاده است. در اختلافات ایران و غرب بر سر مسأله هسته ای موضع برخی از دولتهای عرب منطقه از جمله عربستان و امارات، علیه ایران بسیار منفی بوده و نسبت به ادامه برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده اند، دیدگاههای عمان علی رغم روابط بسیار نزدیک سیاسی و امنیتی با آمریکا همچنان نسبت به ایران بی طرفانه باقی مانده و گاه در جهت کوشش برای حل اختلافات نیز بوده است.

4. عمان به دلایل ژئوپلیتیکی و تاریخی، کشوری متعلق به منطقه دریای عمان و اقیانوس هند و تا حدودی خارج از اردوگاه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است. این کشور، بخش اصلی مبادلات تجاری و نفتی خود را از طریق دریای عمان انجام میدهد، اما زیستن در کنار ایران در آنسوی تنگه هرمز را اجتناب ناپذیر میداند و ایران نیز دیدگاه متقابلی در این زمینه دارد. در همین خصوص میتوان به اظهارات سلطان قابوس در زمان جنگ ایران و عراق اشاره کرد که گفته بود: در بلند مدت به گزینه دیگری جز همزیستی مسالمت آمیز میان ایران و کشورهای خلیج فارس باور ندارد (جعفری ولدانی، 1389: 54). به همین سبب، دو کشور علی رغم نگرشهای متفاوت در باره منابع تهدید و استراتژیهای برقراری امنیت در منطقه، مواضع مشترکی در باره ضرورت همکاری منطقه ای برای حفظ امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز دارند؛ تا آنجا که عمان بارها تشکیل نیروی نظامی مشترک منطقه ای را با حضور ایران برای حفظ امنیت تنگه هرمز به شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد کرده است. از سوی دیگر، ایران نیز نسبت به ادامه همکاریهای امنیتی عمان و آمریکا و استفاده از تسهیلات بندری و پایگاههای دریایی و هوایی این کشور از جمله در جزایر مصیره، مسندام و تمریت در استان ظفار حساسیت و مخالفتی نشان نداده است(همان، 56). به تعبیر دیگر، از آنجا که روابط ایران و عمان بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر عامل جغرافیایی (ژئوپلتیک تنگه هرمز) و حسن ظن تاریخی قرار دارد، بنا بر این، روابط نزدیک نظامی، امنیتی عمان با آمریکا و حتی برقراری نوعی از روابط سیاسی رسمی با رژیم صهیونیستی (در اکتبر 1995م.) تأثیر چندانی بر روابط ایران با عمان نداشته است. 
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