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  1395فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال دوازدهم، شماره سوم، پاييز 

   121 - 151صص 
  

  ي روابط ايران و عمان در قبل و بعد از انقالب اسالميتحليل ژئوپليتيك
  

  دانشگاه تهران ،اي دانشجوي دكتري مطالعات منطقه -∗∗∗∗اميرسعيد كرمي    

  دانشگاه تهران ،اي مطالعات منطقه دانشيار - حمد دوست محمديدكتر ا                             

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25/6/1395: تاريخ پذيرش                                           20/3/1395: تاريخ دريافت
  چكيده

بعد از انقالب اسالمي كمتر از قاعده كلي روابط با اعضاي شوراي چه روابط ايران و عمان چه در دوره قبل و 
اي همچنان حفظ شده  بندي منطقه ه اين رابطه حتي در اوج قطباي ك گونه هتبعيت كرده ب فارس خليجهمكاري 

در نظر دارد به چرايي ثبات اي  تحليلي و تكيه بر منابع كتابخانه - اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي . است
فرهنگي در قالب وجود  - فرضيه اين پژوهش اين است كه اشتراكات تاريخي. بپردازدابط تهران و عمان در رو

هب اباضيه در عمان و تشيع در ايران و تاريخ و فرهنگ مشترك در كنار ژئوپليتيك تنگه هرمز و رويكرد مذ
رو براي توضيح روابط دو كشور،  از اين. موجب نوعي روابط پايدار شده است ،گرايانه سلطان قابوس اعتدال

  .ه استانگاري مورد استفاده قرار خواهد گرفت نظريه سازه
  

  .انگاري، ايران، عمان سياست خارجي، ژئوپليتيك، سازه :يكليد هاي واژه
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  مقدمه -1
 هر ممات و حيات در آن كنندهتعيين نقش و الملل بين ارتباطات و ديپلماسي اهميت ترديدبي

 كشورها ديگر با موفق ارتباط يعني مهم اين تحقق. است شده چندان دو امروز، جهان در كشور
 .دارد راهبردي اهميتي موقعيت ژئوپليتيكي خود دليل به ايران اسالمي جمهوري براي باالخص

 ايچهار زير سيستم منطقه همسايه، و با كشور پانزده با كه است كشورهايي معدود از ايران

در  فارس خليج باالخره و مديترانه شرق غربي، جنوب آسياي قفقاز، -مركزي آسياي :شامل
مستمر به  چالشي و جمهوري خلق چين ابرقدرت با يتماس بوده و داراي روابط راهبرد

 جامع استراتژي وجود ضرورت نشانگر موضوع اين .است آمريكا ابرقدرت با سال 38درازاي 
 آنگاه و نخست مرحله در امنيت حفظ با هدف ايران، اسالمي جمهوري خارجي روابط براي
 ايمنطقه مطالعات انجام بنابراين. ستي االملل بيناي و متغير منطقه شرايط اين در منافع، تأمين

 از يك هر در ايران تعامالت در جامع و دقيق يصورت به مناسب نظري رويكردهاي اتخاذ با
همسايه  گانه پانزده كشورهاي همچنين و ابرقدرت دو با ارتباط فوق، چهارگانههاي  زيرسيستم

 .است ضروري كامالً كيلومتري، 3500دريايي  و خطوط مرزي

فوق، هاي  يكي از زيرسيستم عنوان به فارس خليجط ايران و همسايگان عرب حوزه رواب
از  متأثراهميت خاصي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران دارد كه طي ساليان متمادي 

شايد . جهاني و اقتصادي بوده استهاي  بندي اي و قطب منطقه هاي رقابتايدئولوژي، قوميت، 
 با اين وجود، مطالعات معدودي. را استثنا در نظر گرفت ايران و عمانبط بتوان در اين بين، روا

   .است انجام شده عمانو  ايران كشور دواين  روابط درباره
–دولت  عنوان بهسرزمين عمان از روزگاران قديم با ايران در ارتباط بوده، اما تشكيل عمان 

قابوس پادشاه كنوني اين كشور  گردد؛ زماني كه سلطان قرن بيستم باز مي 70ملت به دهه 
ايران و عمان در طول تاريخ . سيس كردأدست گرفت و پادشاهي عمان را ت قدرت را به

شماري را با يكديگر داشتند كه از الحاق اين سرزمين به خاك ايران تا تهديد  بي» يها تماس«
ن عنوان اين تلقي كردن ايران و در نهايت دوستي و همكاري را دربر داشته است، اما چو

قائل » روابط خارجي«اين دو است و از آنجا كه اصطالح » روابط«اي  پژوهش، بررسي مقايسه
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گيرد معطوف به  ست لذا آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي»ها دولت«نوعي از مناسبات ميان  به
 شكل گرفته كه طبق ادبيات سياسي» ملت -دولت«اي است كه كشور عمان طبق مفهوم  دوره

توان آن را از زمان  تر مي طور دقيق امروزي، از زمان استقالل كشور كنوني عمان است كه به
سو در نظر گرفت كه از دهه آخر حكومت  به اين 1970كودتاي سلطان قابوس در سال 

-، اگرچه ارتباط ايران با عمان ارتباط تاريخيشود ميمحمدرضا پهلوي تا به امروز را شامل 
نظريه  رويكرد با است شده سعي اين پژوهش در. ده و دهها قرن قدمت داردفرهنگي عميقي بو

در عمان و تشيع در ايران،  اباضيه اشتراكات هويتي متبلور در مذهب براساس انگاري و سازه
 سلطان اعتدالي جغرافيا و تاريخ مشترك تجلي يافته در قالب مديريت تنگه هرمز، موضع

 در ايشان توسط فارس خليج همكاري شوراي كشورهاي ميان در مستقل ديدگاه اتخاذ و قابوس
  .روابط دو كشور بررسي شود گذشته، سال 45 طول

 روش تحقيق -2

در اين پژوهش ضمن توصيف و . تحليلي است -روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي
به تحليل له پژوهش، أتحليل سير روابط دو كشور، و ارائه چارچوبي شماتيك براي مطالعه مس

فنون گردآوري و تحليل اطالعات نيز با توجه به . شود ميپرداخته ايران و عمان روابط خارجي 
اعم از كتاب، (اي و اسنادي و بهره جستن از آثار مكتوب نوع تحقيق، براساس روش كتابخانه

و گفتگو با ) و مقاالت الكترونيك ها سايتهاي اينترنتي، كتاب(و الكترونيك) مقاله، بيانيه، گزارش
  .شود ميكارشناسان انجام شده، با اين وجود در جايي كه نياز بوده، به آمار و ارقام هم استناد 

  چارچوب مفهومي  -3

  انگاريمباني نظريه سازه -1-3

الملل، در جامعه شناسي مطرح بود انگاري رويكردي است كه پيش از طرح در روابط بينسازه
اين . الملل گسترش يافتدر روابط بين» 1نيكالس اونف«و » 1راگيجان«و سپس از سوي 

                                                           
1- John Ruggie 
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هاي كند و بر اين پايه قرار دارد كه همه كنشمي تأكيدنگرش بر ساخت اجتماعي واقعيت 
كند و اين معناسازي است كه به انساني در فضايي اجتماعي شكل گرفته و معنا پيدا مي

الملل را از كه كانون بحث در روابط بينانگاري، نظريه سازه. دهدهاي جهاني شكل ميواقعيت
ها ، قواعد، هنجارها و رويه2ها، معانيبه انگاره ،شناسي منتقل كرد شناسي به هستيمعرفت

زمان به عوامل مادي مانند  و هم 4گرايان اثبات مانند پسا 3عنوان عوامل فكري تكويني به
هايي عه سياسي دستخوش محدوديتانگاران هر جامبه باور سازه. توجه دارد 5گرايان اثبات

وقتي از وابستگي . كند، اما تنها عامل، محدوديت نيستاست كه اقتدار مركزي آن ايجاد مي
فردي يا جمعي،  صورت بهمعناي اين است كه مردمان  شود بهمتقابل و همكاري صحبت مي

توان انگاري را ميزههاي نظريه سامهمترين گزاره. اند هشان پذيرفت هايي را در روابطمحدوديت
  : به شكل زير عنوان كرد

  ؛دانندانگاران واقعيت را بر ساخته اجتماعي ميهمه سازه -1
براي . انگارندكارگزاران، ساختارها، فرآيندها و نهادها را در پيوند و قوام متقابل با هم مي -2

   ؛هاستآنها آنارشي يك جامعه، ناشي از رفتار دولت
و برقراري نظم، هويت و منافع  ها دولتبيني پذيري رفتار  مندي و پيش نونبراي تعيين قا -3

   ؛اي در نگاه آنها دارندنقش ويژه
هاي غيرمادي و گفتماني آن نيز كه جنبه اي گونه بهانگاران قدرت مهم است، اما از ديد سازه -4

   ؛نظر گرفته شود در
رهاي مادي اهميت دارند، زيرا اين ساختارهاي فكري و هنجاري نيز به اندازه ساختا -5

   ؛كنندهاي با معنا هستند كه برپايه آن بازيگران محيط مادي خود را تفسير مي نظام

                                                                                                                                                    
1-  Nicholas Onuf   

2 - Ideational  
3- Constitutive Rules 
4 -Post Positivism 
5- Positivism 
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 ,Esmailzadeh and Shabanzadeh(دهندكارگزاران و ساختارها به يكديگر شكل مي -6

2014: 3-4 .(  
 ها پسا ساختارگرا، هويت رويكرد سازه انگاري با قرار گرفتن در بين نظريات ساختارگرا و

پايدار و در عين حال دگرگون شونده  نسبتاً) هويت حقوقي و مادي(را داراي ابعاد پايدار 
شدن ه گيري و بر ساخت اين رويكرد، به نحوه شكل. داند مي) هويت نوعي، جمعي و نقشي(

هويت دولت بر بنيان ساختارهاي مادي و معنايي و در جريان تعامالت اجتماعي 
ها و انتظارات  انگاران هويت عبارت است از فهم از ديدگاه سازه).  :Karami, 2006(پردازد مي

تعريف  هاتوان جدا از بستر اجتماعي آن ها را نمي هويت. باشد ميدر مورد خود كه خاص نقش 
 بنابراين دهند، شكل مي ها ي هستند كه به هويتالملل بينكرد زيرا الگوهاي هنجاري داخلي و 

اي از معاني تلقي شوند كه يك  مجموعه عنوان بهاي هستند و بايد  اموري رابطه ذاتاً ها هويت
اجتماعي به خود نسبت پديده يك  عنوان بهانداز ديگران يعني  كنشگر با در نظر گرفتن چشم

خاصي از خود را در رابطه با ساير كنشگران نشان هاي  اجتماعي، برداشتهاي  هويت. دهد
  .دهند مي

» ماترياليسم«را در برابر ) معناگرايي(» آليسم ايده«انگاري، عد هستي شناسي تئوري سازهاز ب
دهد تا با توجه به نقاط افتراق آنها قرار مي 2»گرايي عينيت«را در برابر  1»گرايي ذهنيت«و 

 وجود بهانگاري رويكردي آميخته از معنا و ذهنيت به دست دهد؛ از اين ديدگاه تئوري سازه
باور ندارد زيرا در تحليل ) همچون نئورئاليسم(قل جهان از ذهن انساني و نظريات خردگرا مست

هاي سنتي تر از آن چيزي گرفت كه تئوريها و هنجارها را بايد جديالملل، انديشهروابط بين
كند انگاري حقايق سياست جهاني را آشكار ميسازه» آدلر«مبتني بر منافع مادي قائلند به باور 

از اين . آورداي را براي شناخت تجربي به ميان ميكه اين حقايق، با توافق بشر عرصه تازه
ديدگاه، جهان ما، ساخته شده است و چيزي نيست كه بتوان آن را طبيعي، مسلم و يا ازلي 

هاي انساني در همچنين امكان دسترسي مستقل به جهان وجود ندارد و همه كنش. فرض كرد

                                                           
1- Subjectivism 
2 -Objectivism 
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كند و اين معناسازي است كه كم و بيش به مي صورت گرفته و معنا پيدافضايي اجتماعي 
  ).Volker, 2012: 23-30(دهد واقعت جهان شكل مي

  انگاري و سياست خارجي سازه -2-3

انگاري در مورد سياست خارجي را نقد مفهوم انسان اقتصادي سودجو آغاز نظريه سازه
ها، افكار يا رو، مفاهيم، ارزش ر دارد و از ايندانند كه در مركز تحليل واقعگرايان قرا مي

در برداشت . شمارندبر منافع مشخص و توجيه آنها برمي تأكيدهنجارها را تنها ابزاري براي 
توان هم به سطح هنجارهاي فراملي، و هم به هنجارهاي انگارانه از سياست خارجي مي سازه

پرسد كه چرا  الملل ميدر مورد ساختار نظام بينوالتز در نظريه خود . ملي و يا هردو استناد كرد
شان به هم شبيه هستند و باور هاي درونيسياست خارجي كشورهاي گوناگون با وجود تفاوت

شان را براي رو كه هويت بازيگران و اولويتالمللي از آنبر هنجارهاي بين تأكيددارد كه 
تعريف، و رفتاري را منع يا تجويز هاي جمعي را دهد و هدفمي برآوردن منافع ملي شكل

  .انجامدكند به اتخاذ سياست خارجي مشابه در كشورهاي گوناگون ميمي
فرض استوار چشمگيري بر مفهوم سياست خارجي داشته و بر اين پيش تأثيرانگاري سازه

عنوان يك  هسازند و تحليل سياست خارجي، از دولت باست كه بازيگران، جهان خود را مي
كنند و اجرا گيرند، اعالم ميكنند، تصميم ميشود؛ يعني بازيگران تفسير ميگر آغاز ميبازي
گيرند اي عمل برساختن چيزي است كه بازيگران تصميم ميسياست خارجي تا اندازه. كنند مي

دهد و نيز اين را كه چرا و اين ديدگاه، اثر عوامل داخلي بر سياست خارجي را نشان مي
هاي دروني، در بسياري موارد همسان كشورهاي گوناگون با وجود تفاوتسياست خارجي 

انگاري، براي درك سياست خارجي كشورها، در كنار ساختارهاي مادي، از ديدگاه سازه. است
كه  درحالي. ها نيز توجه كردها، باورها، هنجارها و انديشهبايد به ساختارهاي معرفتي، ايده

هريك براساس نوع نگاه  الملل بيندارد، مكاتب مختلف روابط  دتأكيانگاري، بر هويت  سازه
داشته و در تعيين  تأكيدمنابع سياست خارجي يك كشور  عنوان بهخود، بر عوامل مختلفي 

مثال جيمز روزنا،  عنوان به: دهند مي گيري سياست خارجي كشورها به آنها اصالت جهت
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شخصيتي رهبران را از مهمترين عوامل تعيين هاي  و ويژگي الملل بينفشارهاي ساختاري نظام 
هانتينگتون بر قدرت ). Ibid, 55(داند  كننده سياست خارجي كشورهاي در حال توسعه مي

انگاري  ، الكساندر ونت و ديگر انديشمندان سازهالملل بيندارد و والتز بر ساختار نظام  تأكيد
  . گيرند را عامل عمده در نظر مي ها »هويت«

بر رويكردهاي يك كشور به  تأثيرگذاربسيار مهم و هاي  ديگر از مؤلفه نيز يكي ژئوپليتيك
دارد چرا كه  گيري خاصي وامي جهان خارج است؛ و در بسياري از موارد كشورها را به جهت

گذشته از منابع مادي و انساني قدرت يك كشور، موقعيت جغرافيايي كه قدرت در چهارچوب 
رچه موقعيت گ. تايجاد برتري سياسي بسيار با اهميت اس نيز براي شود ميآن اعمال 

سياسي يك كشور نيست؛ با اين حال هاي  گيري جغرافيايي به تنهايي عامل تعيين كننده جهت
تيك يروي خود را در يك فضاي ژئوپل و تهديدات پيش ها گيرندگان سياسي فرصت تصميم

هاي اصلي سياست خارجي  اولويت بسياري از كشورها. دهند مورد تجزيه و تحليل قرار مي
خود را به همسايگان خود اختصاص داده و تصور آنها از دوست يا دشمن بودن همسايگان بر 

   .سزايي دارد هب تأثيرسياسي شان هاي  مشي خط
توان انتظار داشت  انگاري، اين پيش فرض كه سياست جهان چنان همگون است كه مي سازه
شمارد، همچنين  به قوانين عمومي معتبري دست يابيم را مردود ميپردازي درباره آن،  با نظريه

پذيرد كه سياست جهان چنان ناهمگون است كه  مدرن را هم نميپساگيري نظريات  اين موضع
برخالف دو رويكرد مذكور، . اشيمجستجوي امور يكتا و وجوه افتراق ب پيبه ناچار بايد تنها در

مشترك در سياست جهان هاي  ذهنيتدنبال  بهد كه بايد گذار انگاري فرض را بر آن مي سازه
مشابهي از يكديگر دارند و هاي  يي كه در آنها كنشگران برداشتها حوزهدنبال  به، گرديمب

بيني و قابل بازسازي پديد  همين واسطه در يك بافت مشخص، الگوهاي عمل قابل پيش به
  ).Linklater, 1990: 452-457(آيد مي

انگاران بر هويت اجتماعي بازيگران تأكيد دارند  گيري اولويت منافع، سازه براي تبيين شكل
نوبه خود،  هويت دولت منافع آن را شكل داده و منافع نيز به :كند ميگونه كه ونت بيان  و آن
 پايه و اساس منافع تلقي) ها هويت(رو  از اين. آورد مي وجود هو رفتارهاي آن را ب ها كنش
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هويت و انتظار يك نقش ويژه در مورد خود را بوسيلة مشاركت در ) زيگريو هر با(شوند  مي
ما بيش از  كه، چرا شوند ميمنافع ملي از هويت ناشي در اصل،  .كندمعاني مشترك كسب مي

مثال اگر هويت طور  به. آنكه بدانيم منافع ما در كجاست بايد بدانيم كه چه كساني هستيم
صول جهاني مربوط به آزادي و دموكراسي تعريف شود آنگاه آمريكايي از طريق تعدادي از ا

اساسي هدف اول سياست خارجي آمريكا، گسترش اين اصول در ساير كشورها خواهد طور  به
اختالف در اين مورد كه ما بايد در خارج چه كاري انجام دهيم ناشي از اختالف در پاسخ  .بود

   ).Karami, 2004: 165-170()ما كه هستيم(اهد بود كه وبه اين سؤال خ
اي جز اين ندارند كه خود را در  تا زماني كه افراد با ديگران رفتار متقابل دارند، هيچ گزينه

. يشان را از طريق ديگران تعيين نمايندها و تفاوت ها رابطه با ديگران تعريف كنند و شباهت
سي خود را يك انديشمند اگر ك. داراي اهميت هستند زيرا در رفتار مردم نقش دارند ها هويت

  ).Huntington, 2005: 15-20(دمانند يك انديشمند عمل كن كند ميتالش  ،تصور كند
يي كه ها نقش. كند ميونت رابطه ميان هويت و منافع را از طريق مفهوم نقش تحليل 

هنگ هما ها خواند كه با اين نقش مي گيرند آنها را به مجموعه اقداماتي فرا مي عهده به ها دولت
توان به هم  مي ي يك دولت را به سه شيوهها منظر، هويت، منافع و استراتژي از اين. هستند

اهداف، پاداش و  د وهستن واحدنخست؛ ارزشهاي ملي كه ذات هويت يك . مرتبط ساخت
دوم؛ باورهاي خاصي كه . كنند ميتعيين را شوند  مي وسيله يك دولت تعقيب هقواعدي را كه ب
براي تكميل  ها يي كه در آن، كنشها ران ريشه دارد، به چگونگي تعيين وضعيتدر هويت بازيگ
ي دولت در مورد ها گيري اولويت اين موضوع به شكل. كنند ميگيرد، كمك  مي اين منافع جاي

گيرند  مي قواعد و عملكردهاي خاص را در بر ها سرانجام، هويت. كند ميرفتارهاي ويژه كمك 
   .)Ibid(ي معين اولويت دارندها مشروع و در وضعيت ها استراتژي نمايد كدام مي كه مشخص

المللي و  از طريق تعيين منافع ملي بازيگران و تعيين نقش آنها در تعامالت بين ها هويت
. كنند ميالمللي، سياست خارجي آنها را تعيين   همچنين تعيين نوع آنارشي ساختار نظام بين

براي آنكه مفهوم خود، از . را مورد توجه قرار داد) خود(ع براي تبيين منافع ملي بايد مناف
نوعي منافع تعريف شود كه ريشه در برداشتي از  عنوان بهقدرت تبييني برخوردار باشد بايد 
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و بويژه رابطه آن با ديگري ) خود(توان منافع خود را بدون فهم  هويت داشته باشد و نمي
ستند كه چگونه بايد نيازهاي خويش را تأمين كرد و منافع، خود باوري در اين باره ه. فهميد

اي است كه بايد  بشرهآديگري . شاخصة آن، نگرشي كامالً ابزاري نسبت به ديگري است
داليلي است كه  انتخاب شود، مورد استفاده قرار گيرد و يا به كناري گذاشته شود؛ همة اينها به

مني اين تعريف آن است كه كسي معني ض. شود مي صرفاً به رضايت خود كنشگر مربوط
جويي فردي خصوصيت ذاتي كنشگر نيست بلكه  منفعت. جو باشد تنهايي منفعت تواند به نمي

در اين مورد كه چگونه بايد نيازها را تأمين كرد، اين باور در . باوري خاص و مشروط است
  ).Karami, 2005: 48(يابد مي شود و بنابراين به شكلي فرهنگي قوام مي شرايط خاص فعال

 ونحوة تعريف هر واحد سياسي از خود دانسته  انگاران، منافع ملي را معطوف به سازه
هويت دولت  ).Wendt, 2005: 48-57(كنند ميتلقي سياست خارجي را نيز تأثيرپذير از آن 

ت خارجي مشروع و سبرخي اقدامات را در سيا ،يك منبع اساسي براي منافع ملي عنوان به
شود  اند، گفته مي لذا با توجه به اينكه منافع محصول هويت. دهد مي جلوهامشروع برخي را ن

كه چه منافعي داريم و همين امر  كند ميكنيم، تعيين  آنچه كه ما از خودمان درك مي
  . كند گيري ما را در سياست خارجي تعيين مي جهت

ز هويت ملي يك ا متأثرآنچه تاكنون بيان شد اين است كه سياست خارجي يك دولت  
كه جداي از . گيرد مي عوامل مختلفي در طول زمان شكل تأثيرهويت ملي، تحت . كشور است

يك كشور هم اشاره كرد كه جزء دوم چارچوب  ژئوپليتيك تاريخ و فرهنگ مشترك بايد به
هاي سيستم  از طرفي نبايد فراموش كنيم كه ويژگي. دهد مي مفهومي اين پژوهش را تشكيل

بر . ي حاكم در تعيين ميزان اهميت و اثرگذاري موقعيت جغرافيايي نقش مهمي دارندللالم بين
  .اين اساس در اين مطالعه ناگزير هستيم به پيوند ميان جغرافيا و هويت نيز توجه داشته باشيم

  هويت جغرافيايي -3-3

جغرافيا  يرگذاريتأثقائل به 		»سازبنيادهاي جغرافيايي هويت«ي هويت، يا يتئوري مباني جغرافيا
اعضاي هر سيستمي منحصراً در براساس اين تئوري، . گيري هويت در بلند مدت است بر شكل
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اي يا جهاني  هاي خود را تنها در يك سيستم منطقهوفاداري ،يعبارت به. آن سيستم عضو نيستند
پايه مباني  زمان و بر همطور  بهتواند هر عضو سيستم، مي. كنندتعريف و يا به آن منحصر نمي

صورت در  در اين. اي و يا جهاني عضو باشدساز خود در چند سيستم منطقهجغرافيايي هويت
در . خاص خود را خواهد داشت هاي فرصتتعهدات و الزامات و  ،هر سيستمي كشور عضو

هاي ها در سيستماين حالت كشورهاي عضو براي ايجاد تعادل و تعامل بين تعهدات و فرصت
  .ندهستملي خود دچار مشكل ها و منافععضاً متعارض و سازگاري آنها با ارزشمختلف و ب

متعدد است، بنابراين و  بوده،ساز كشورها يكي ناز آنجايي كه مباني جغرافيايي هويت
برداري از اين  البته شرط بهره .پذير است هاي متنوع و متعدد امكانعضويت كشورها در سيستم

 سيستم يك وارد كشوري وقتي .ي هماهنگي يا تطابق استعضويت چندگانه وجود نوع
 سري يك ديگر طرف از و دهدمي سيستم به موريتأم وظيفه، تعهد، سري يك شود مي

نگي برقرار هماه و توازن فرصت و تعهد بين يعني. كندمي كسب را حقوق و اختيار ها،فرصت
  .دشومي

 پتانسيل تواند مي داد كه تعميم كشورها تمامي به توانمي را تئوري مباني جغرافياي هويت
-مي تئوري اين طريق از همچنين. كند فراهم جهاني واي  منطقه هايسيستم در را آنها عضويت

ساز دارند و كشورها در چند سيستم جغرافيايي هويت مباني تعداد چه كشورها كه بردپي توان
ئوري سطوح اشتراك و افتراق كشورها توان از طريق اين تمي. عضويت داشته باشند توانند مي

را درآورد و جايگاه و نقش كشورها را در سيستم ژئوپليتيـكي جهان تعيين و مقايسه 
   ).Hafeznia, 2014(كرد
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  چارچوب مفهومي :1شكل شماره 

  ي تحقيقها يافته -4

  اصول سياست خارجي عمان -1-4

مطابق با تفكيك قوا  والبته دولت مدرن  م عمان فاقد سياست خارجي و 1970تا پيش از سال 
گذار عماني پيش از آن نسبت  عالوه بر آن، ادراك، فهم و برداشت سياست. تعريف امروزي بود

و اقيانوس هند بود كه  فارس خليجها در  نزاع و رقابت قدرت حاصليا  متأثر الملل بينبه روابط 
تجربه ه و همين ها حضور مستمر داشت ها و نزاع طرفي از بحران عنوان بهاغلب اين كشور 

يك ويژگي . شد درنظر گرفته ميدهنده تفكر سياسي نخبگان عمان  شكل نيز، مستمر مشاركت
تفكر رهبران عمان در دوره پيش از سلطان قابوس، عدم توجه به برون دادهاي جهان عرب يا 

اي اعراب تشكيل دهد تا اي بر اي ويژه شد نظام منطقه بود كه در آن زمان تالش مي فارس خليج
ي براي اقدام مشترك اعراب با هدف استعمارزدايي و عدم تعهد به شرق و ئجايگاه و مبدا
با  ).Alwahaibi, 2012: 87-90( عربي باشد سازي براساس نمادها و فرهنگ غرب، دولت

مختلف داخلي و خارجي، اصولي مشخصي هاي  لفهؤروي كارآمدن سلطان قابوس براساس م
چراغ راهنماي سياست خارجي قرار گيرد؛ نهادي كه بنا به اهميتش  عنوان بهد تا وضع ش
اصل زير  10اصول سياست خارجي عمان شامل . شد مي توسط سلطان قابوس هدايت شخصاً

  :قابوس دارند سلطان ها و تفكرات ساز عماني هويتهاي  لفهؤاست كه ريشه در م
ضرورت برخورداري از برنامه منظم زماني در  وريزي  برنامه و توجه به تأكيد ،اصل اول
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  خارجي؛ سياست
  ؛مذهبي و تمدني هويت و اصولالتزام به : اصل دوم
  ؛عربي پايبندي به اصالت: اصل سوم

  ؛واقعيت ژئواستراتژيك پذيرش: اصل چهارم
  ي؛تاريخ گيري از تجارب بهره: اصل پنجم
  خارجي؛ روي و اعتدال در سياست ميانه: اصل ششم

  ؛راهي براي احقاق حقوق ،مذاكره و گفتگو: فتماصل ه
  ؛الملليهاي بيندادها در ساخت سياست بر درون تأكيد: اصل هشتم

  ؛المللگرايي در سياست بيناصل منفعت: اصل نهم
  و تعامل با مسائل مطرح؛ بر ساز و كار جمعي تأكيد: اصل دهم

  .هاي منطقه در بحران طرفي مثبتبي: اصل يازدهم
در اين چارچوب، . المللي شد اي و بين وارد تعامالت منطقه عمانم از اصول فوق، با الها

قابوس تا به امروز سلطان روي كارآمدن زمان از سياست خارجي عمان چهار گام اساسي را 
  :هپشت سرگذاشت

مدرن، بر اساس هاي  دولتهاي  سياست خارجي عمان همانند سياست: يكپارچگي ،اول
برداري موضوعي از يك  بدون بهره ،دهد مي بل آنچه در داخل و خارج روياقدام جمعي در مقا

  .تكاملي شكل گرفت صورت بهديگر   مسأله نفع بهمسأله 
هاي جنوب و تفكر سياسي رهبران  شورش  در حالي كه اين كشور در نتيجه: تحول ،دوم

مسير تحول گسترده ي توجه نداشت، پا به الملل بين برد و به عرصه سر مي خود در انزوا به
  .انجاميد طول به)  1970 – 75(گذاشت، كه آمادگي براي آن پنج سال 

هاي جنوب و تعيين  شعمان در دوره كوتاه پس از پايان شور :گشايش در روابط ،سوم
پيرامون و ديگر كشورها در دستور كار قرار با مرزها از انزوا خارج شده و روابط محكمي را 

ي و الزامات تحول در الملل بينآمادگي براي ورود به نظام  وه، جديت ويژگي اين مرحل. داد
  ).Alqtatesheh and Alkhaddrmi, 2007: 375-385(ي بودالملل بيناي و  روابطه منطقه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 133     ... تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و عمان      ____________________________________

زيرساخت امنيتي، سياسي و  ،نآپادشاه عمان بعد از  :تكامل و مدرن شدن :بلوغ ،چهارم
ي كه از روابط خارجي و نقش آينده عمان داشت، درك و خوانش خاص با اجتماعي را ايجاد و

دست به ساماندهي  شده و عمانسازي سياست خارجي  ساز بلوغ، تكامل و مدرن زمينه
اي و  طرفي و مشاركت در اقدامات منطقه و بي مقدوراتو  ها خارجي بر اساس واقعيت سياست

عرب و  فارس و جهان سائل خليجآفريني در م پا به نقش رسماً عماندر اين زمان . المللي زد بين
نوع تعامل عمان با مسائل مطرح بر اساس . آفريقا و مسائل كشورهاي در حال توسعه گذاشت

داشت در كنار  تأكيداما دائماً  ،دكرتوافق كمپ ديويد را محكوم ن عمان .بود »طرفي مثبت بي«
گذار در  تأثيري صورت به چنين تالش كرد عمان هم. )Ibid(ايستد مي ،حق  احقاق برايعرب  مردم

عرب  جايگاه خود در جهانمصر به گرداندن  گرفته براي باز  صورتهاي  چارچوب تالش
سفر انورسادات به  مربوط به زماني بود كه نظام مصر در نتيجه ها د؛ اين تالشنآفريني ك نقش

 سألهدر م. و حمالت قرار داشت هاقدس و امضاي كمپ ديويد در معرض شديدترين انتقاد
سياست تعقل عمان نيز، ) 1369-71،فارس خليججنگ دوم ( اشغال كويت توسط عراق

ها ميان  طرفي را در پيش گرفت؛ سياستي كه فرصت رهبري مذاكرات و تماس و بي) اعتدال(
هاي مختلف را در اختيار عمان قرار داد و دستاورد آن ابقاي عراق در جايگاه خود در  طرف

اين ). Nawwar, 1992: 80-86(آزادسازي كويت بودبر ضرورت  يدتأكجهان عرب در عين 
موضع  گران جهان عرب معتقد باشند عمان مواضع سلطان قابوس موجب شده برخي از تحليل

 ؛)Huwaidi, 2016(كند مي ندارد و با همه كشورها روابط برقرار يخارج ياستدر س يخاص
 يدگاهد يناز ا يري،گ يمعمان در تصم واقع موضع مستقل عمان در جهان عرب و استقالل به

  .1شود مياستنتاج  يديهو يفهم
  
  

                                                           
شناسـي سياسـت    هاي حياتي در امور عمان، به اثر محمدعلي مسـعود الهينـاي، پويـايي    بحث كامل اين دوره  براي مطالعه .1

 .300-447صفحات  ويژه به، 1991دانشگاه كنت، : ي دكتري، كانتربري، انگلستان ، رساله)1971-1985(خارجي عمان
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 روابط ايران و عمان -2-4

  روابط پيش از انقالب اسالمي -1-2-4

 فصل جديدي در روابط دوش و جلوس سلطان قابوس بن سعيد، 1349/ م 1970با كودتاي 
با اشاره به  1349 سلطان قابوس، طي تلگرافي به شاه در شهريور ماه. گشوده شدكشور 

از اين  .تحوالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي در عمان، خواستار تأييد و پشتيباني ايران شد
 رسميت به ايران سومين كشوري بود كه بعد از انگليس و آمريكا، حكومت قابوس را رو،

 هاي عمده سياست خارجي عمان به رهبري سلطان قابوس از آنجا كه يكي از اولويت. شناخت
گشودن باب مراوده و ارتباط با ديگر كشورها به ويژه كشورهاي همسايه اعالم شده بود، روابط 

در نتيجه، سفير ايران در كويت، مأمور سفر به عمان . دو كشور به سرعت رو به بهبود گذاشت
ر با تسليم پيام شاه د 1349مهرماه  13اين مأموريت در . شد تا پيام شاه را به قابوس ابالغ كند

رتبه ايراني به عمان  اين امر، نخستين مسافرت يك سياستمدار عالي. شهر صالله انجام گرفت
طي اين سفر، آمادگي دولت ايران براي برقراري  .بودپس از ساليان متمادي ركود در روابط 

 4سرانجام در تاريخ  .نشين عمان به مقامات آن كشور اعالم شد روابط سياسي با سلطان
، دولت ايران طي يك اعالميه رسمي، استقرار روابط سياسي بين دو كشور و 1350شهريور 

هاي  همچنين از قابوس براي شركت در جشن. طرفين را اعالم كرد انريالوقوع سف  مبادله قريب
فروردين ماه  28در . تعمل آمد كه مورد پذيرش قرار گرف ساله شاهنشاهي دعوت به 2500
ين سفير ايران، استوارنامه خود را در مسقط به سلطان قابوس اول عنوان به، بهمن زند 1351

دولت عمان نيز اسماعيل خليل الرصاصي را با سمت كاردار سفارت به ايران . تسليم كرد
اوج ). Chamankar, 2012(يافت ارتقاء سفير مقام به 1352ه ما  بهمن در كه		معرفي كرد

لطان قابوس براي سركوب جنبش روابط حكومت پهلوي با عمان، پاسخ به درخواست س
گراي ظفار بود كه مورد موافقت محمدرضا شاه واقع شده و فارغ از ضرورت يا  چپ

غيرضروري بودن آن مداخله، نشان داد كه قابوس با عدم پذيرش درخواست كمك عربستان 
خوبي آن  هنگاهي كه رويدادهاي آينده ب. اي به روابط با ايران دارد در بحران مذكور، نگاه ويژه
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در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود اهميت كمك ايران به . را به اثبات رساند
اي قابل توجه از روابط با ايران در اذهان حاكمان  تثبيت حكومت سلطان قابوس، و ثبت سابقه

. ندك را تبيين نمي ايران ، اين عامل به تنهايي علت نگاه مثبت سلطان قابوس به روابط باعمان
پيشنهاد كمك  عمانكه اشاره شد پيش از درخواست كمك از ايران،  گونه همانكه  چرا

   .عربستان را رد كرده بود

 روابط بعد از انقالب اسالمي ايران -2-2-4

سعي آن  شناختن جمهوري اسالمي ايران از سوي عمان و رسميت بهبا وجود اعالم بالدرنگ 
 معاون علوي، بن يوسف سفر در كه –مايت ايران كشور در برقراري روابط عادي وكسب ح

) ره(ديدار ايشان با حضرت امام خميني  به تهران و 1358در تير ماه  1عمان، خارجه وزارت
، هدف انتقادهاي فارس خليجنيز، همچون ديگر كشورهاي عرب حوزة  ها عماني -،فعليت يافت

اين نحوه برخورد، و افزون بر . دگرفتنقرار ارتجاع منطقه  عنوان بهتند جمهوري اسالمي ايران 
 و ظفار بخش آزادي جبهة با دعوت –حمايت جمهوري اسالمي ايران از مخالفان قابوس  ،آن

 آن تبليغاتي هاي سياست اتخاذ واكنش بالطبع -بخش آزاديهاي  جمع نهضت در تهران به عمان
 و قديمي دشمني رغم يعل – را عراق به عمان نزديكي و ايران اسالمي جمهوري عليه كشور
تدريج روابط دو كشور از حالت  هاما ب. داشت پي در –ظفار  نهضت به هابعثي كمك سابقة

شراكتي كه در . ايران را برعهده گرفتاي  نقش شريك منطقه تنش خارج شد و عمان مجدداً
رد توجه قرار از ابعاد مختلف مو ايران و عماندر اين گفتار، روابط . اتمام ابعاد تجلي پيدا كرد

  .گرفته است

  روابط سياسي -1-2-2-4

مطلوبترين  عربستان، ةدر بين كشورهاي شبه جزير سياسي جمهوري اسالمي ايران در ابعاد
سفير ارتقا يافته، و عمان تنها  اعزام ةبه پاي 1367روابط از سال . مناسبات را با كشور عمان دارد

                                                           
 امور خارجة كنوني وزير مشاور در. 1
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در بين كشورهاي منطقه خليج . دارد سفير انتهر در 1368 سال از كهكشور شبه جزيره است 
هاي سياسي،  سفر مقام. فارس، مقامات عماني بيشترين رفت و آمد خود را به تهران دارند

هاي  شود و در سال مستمر انجام ميطور  بهاقتصادي، پارلماني، آموزشي و بازرگاني دو كشور 
و  محمود احمدي نژاد ،محمد خاتميتوان به سفر سيد  اخير نيز شدت بيشتري پيدا كرده كه مي

رئيس مجلس شوراي اسالمي و در مقابل سفر  رؤساي جمهور و علي الريجاني حسن روحاني
» قابوس بن سعيد«معاون سلطان عمان و رئيس مجلس ملي اين كشور و در نهايت سفر سلطان 

 .كردترين سطح سفرهاي مقامات دو كشور اشاره  عالي ش انجام شد،.ه1388در سال كه 
ر سفري د 1388ل سال در سا 35پادشاه عمان براي اولين بار بعد از  ،سلطان قابوس بن سعيد

و ديگر مقامات ديدار و گفتگو  وقت و رئيس جمهور انقالب شد و با رهبر تاريخي وارد ايران 
اين سفر سه روزه نقطه عطفي در تاريخ مناسبات دو كشور و گامي بلند براي توسعه . كرد

تفسير و دوباره در مراسم ت ايران و عمان در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي مناسبا
  ).Alsa’adoun, 2012(نيز تكرار شد 1392تحليف آقاي دكتر روحاني در سال 

طرفي مثبت به  ، عمان از سياست بيفارس خليجو نيز شوراي همكاري  منطقه ئلدر مسا
اين كشور كانال ارتباطي ايران با كشورهاي عربي . كند مي سود جمهوري اسالمي ايران پيروي

اين مبنا، عمان مسئوليت  بر. ي استالملل بيناي و  هاي منطقه اي سازمان مانند مصر و نيز پاره
و نيز كانادا را  2013تا اكتبر 2012از جوالي  حفظ منافع ايران در دوره قطع روابط با انگليس

اند كه  ه موضوعات مطرح در روابط سياسي دو كشور بودهزير از جملهاي  پرونده. دار شد عهده
روي اعتدال و تعقل در  عمان يا طي آنها نقش ميانجي را ايفا كرده يا با استناد به اصل ميانه

 ). Ibid(سياست خارجي و توجه به اصل منفعت موجب تحكيم روابط دو كشور شده است

  راقمواضع عمان در ارتباط با جنگ ايران و ع -2-2-2-4

 فارس خليج  حوزه ديگرهاي  كشور عراق، ايران، جمله از نزاعهاي  طرف تمام با روابطش عمان
حلي  به اين اميد كه براي بحران موجود راه ،مغتنم شمرد فارس خليجدر بحران را  آمريكا و

رغم  ، عمان علي)1359-67، فارس خليججنگ اول (در جنگ تحميلي  .آميز بيابد مسالمت
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ها براي اخوانراستراتژيك و دو جانبه با ايران، نه در كنار تهران قرار گرفت و نه به فروابط ژئو
كشوري عربي دست  عنوان بهطور كه از حمايتش از عراق  همان .با ايران اهميت داد هرابط قطع

عمان تالش كرد تا با برگزاري  1366در سال . نكشيد و تا زمان پايان نزاع در كنارش ايستاد
يي در مسقط بين ايران و عراق به پايان جنگ كمك كند كه البته نتايج ملموسي كسب اه نشست

  .) Nawwar, 1992: 83-88(نكرد

  آمريكاايران و ميانجيگري ميان ايران و اي  آميز هسته حمايت از برنامه صلح -3-2-2-4

انجام مذاكرات  با آمريكااي ايران اين بود كه ايران و موضع رسمي عمان در قبال برنامه هسته
ديد كه مطمئن نشود برنامه  زيرا عمان دليلي نمي. مستقيم بحران پيش آمده را حل و فصل كنند

خواهد شاهد  كرد كه منطقه نمي مي و اين ديدگاه را پيگيري آميز نيست هسته ايران صلح
پشت سلطان قابوس نقشي كليدي در تسهيل ايجاد كانال . هرگونه مواجهه نظامي يا تنش باشد

زيرا عمان هميشه رابطه . بازي كرداي  براي حل پرونده هسته آمريكاپرده مذاكرات ميان ايران و 
. بوده است داشته و در عين حال مراقب حفظ روابط قوي با ايران نيز آمريكاخوبي با 

عمالي ديگر اعضاي شوراي همكاري اكه اين رويكرد عمان در تضاد با سياست  حالي در
طرفانه عمان، سلطان  فرد بي موضع منحصر به. ايران بوداي  قبال پرونده هسته در فارس خليج

با بيش از سه دهه قطع روابط ديپلماتيك،  آمريكاقابوس را قادر ساخت تا ميان ايران و 
 .گردد برمي 2008ليكس شروع اين مذاكرات به سال  براساس اعالم ويكي .گري كند ميانجي

اي و دستيابي به منفعت اقتصادي  حفظ امنيت منطقه ين اقدام را صرفاًالبته منابع غربي انگيزه ا
كه رد تقاضاهاي شوراي  ، در حالي)Sasapost, 18.sept, 2015(كنند ميشخصي قلمداد 

هاي مادي  به رهبري عربستان از عمان براي دوري از ايران در قبال پاداش فارس خليجهمكاري 
  .اين ادعاو معنوي، دليلي است بر مردود بودن 

ش را اولين .ه1358در تهران در ماجراي سال  آمريكاشايد بتوان تحويل كاركنان سفارت 
در مسقط، جرياني بود  آمريكاتحويل كاركنان سفارت به . تجلي ميانجيگري عمان توصيف كرد

تواند نقشي كه براي كشورش تعريف كرده را برعهده  كه تا به امروز نشان داده قابوس مي
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از  ديگر يي متهم به جاسوسي در ايران نيز نتيجه يكيآمريكا سههمچنين آزادي . بگيرد
 1.5كه عمان حاضر شد وثيقه  شود ميعنوان  .شود ميگرانه عمان خوانده  ميانجيهاي  تالش

ميليون دالري اين سه جاسوس را تقبل كند كه حكم آن از سوي قوه قضائيه ايران صادر شده 
آنچه هشدار » فاكس نيوز«در گفتگو با شبكه خبري  2012در سال  همچنين سلطان قابوس .بود

به دست مقامات  ،خواند مي تنگه هرمز نيي در قبال تهديد ايران به بستآمريكاجدي مقامات 
  .ايران رسانده است

  گيري ميان ايران و كشورهاي عرب ميانجي -4-2-2-4

در بحبوحه جنگ تحميلي ش موضوعي بود كه عربستان تالش كرد .ه1366رويداد حج سال 
 خصوص كشورهاي عربي را عليه آنچه تهديد ايران ايران و عراق، افكار ملل منطقه و به

عمان جزء معدود كشورهايي بود كه در آن رويداد درخواست . خواند، با خود همراه كند مي
ت عمان در و از آن فراتر، وساط. عربستان مبني بر صدور بيانيه محكوميت عليه ايران را رد كرد

ميان ايران و عربستان موجب از سرگيري روابط دو كشور پس از سه سال قطعي  1370سال 
از سرگيري  تحليلگران. شروع مجدد روابط ايران و عربستان در مسقط اعالم شد. شد روابط

 .اند هدانست مرتبط عمان گري واسطه به را 1990		دهه		روابط بين ايران و عربستان و انگليس در
هم نزديك كند و  ايران و اعضاي شوراي همكاري را بههاي  ن همواره تالش كرده تا ديدگاهعما

  ).Ibid(ي با ايران قابل مديريت استالملل بينو اي  نشان دهد بازي سياسي منطقه

  روابط اقتصادي -3-2-4

در خصوص پيشينه روابط تجاري دو سرزمين بايد گفت كه روابط تجاري ايران و عمان 
طه مشرف بودن بر دريا و برخورداري عمان از ناوگان تجاري دريايي همواره برقرار بوده واس هب

هايي از شرق آفريقا و سبب شده كه بازرگانان عماني با بخشاين ناوگان تجاري دريايي . است
و نيز شهرهاي ساحلي ايران داد و ستد تجاري  فارس خليجنشينان سواحل شبه قاره هند و شيخ

دفتر بازرگاني پادشاهي عمان  عالوه بر سفارت سلطنت عمان در تهران اكنون ند، همداشته باش
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  .رابط تجاري آن كشور با ايران فعاليت دارد عنوان بهدر بندرعباس 
روابط اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و پادشاهي عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط 

اسناد مهم ميان دوكشور بسترهاي الزم جهت  سياسي برخوردار نيست، ليكن با امضاي برخي
ي اقتصادي فراهم شده ها ارتقاء سطح همكاري منظور بهي موجود ها ظرفيت برداري از بهره

 :برخي از اين اسناد عبارتند از. است
نامه  گذاري متقابل، موافقت سرمايه موافقتنامه بازرگاني، موافقتنامه تشويق و حمايت از

ت مضاعف، موافقتنامه كشتيراني بازرگاني، موافقتنامه همكاري حمل ونقل اجتناب از اخذ ماليا
كه در (ي ترانزيت كاال و مسافر الملل بينسيس كريدور أي تالملل بينهوائي، و موافقتنامه 

به امضا رسيده ) تركمنستان و قطر ،ازبكستان ،عمان ،بين پنج كشور ايران 1390ارديبهشت 
كشور،  ي بازرگاني دوها ي همكاري بين اتاقها عدد در زمينهي متها يادداشت تفاهم است و

ي ها عالوه تشكيل كميته ههمكاري در زمينه منابع آب، ب وري، گردشگري، وامبادله اطالعات فن
سياسي، گردشگري، فرهنگي  ي علمي، امنيتي وها ي نفت و گاز، همكاريها تخصصي درحوزه

كشور حاكي از وجود اراده قاطع  بين دوهاي كميسيون مشترك  و كميته پيگيري اجالس
كميسيون مشترك . ، براي گسترش روابط در ابعاد مختلف استكشورمقامات عاليه دو 

ي اقتصادي درطول بيست ها ركن اصلي توسعه همكاري عنوان بهاقتصادي بين دوكشور نيز 
وابط تجاري اجالس موفق شده، راهكارهاي الزم را براي توسعه ر 13سال گذشته با برگزاري 

 2010حجم مبادالت بازرگاني ايران و سلطنت عمان درسال . و اقتصادي دوكشور ارائه كند
 7/116ميليون دالر بوده كه از اين ميزان سهم صادرات ايران به عمان  500ميالدي بيش از 

تراز بازرگاني دوكشور در . ميليون دالر است 2/446ميليون دالر و صادرات عمان به ايران 
ترين اقالم صادراتي ايران به عمان را  عمده. طرف عماني بوده است نفع بهوات گذشته اغلب سن

انواع ميوه و سبزيجات، مس خام، قير و آسفالت، ميلگرد، موادغذايي، سيمان، كلينكر و اقالم 
 صادراتي عمان به ايران را انواع خودرو سواري و توريستي، عطر، لوازم آرايش، انواع البسه، و

درصد از مواد  90عمان بيش از . دهند مي صورت صادرات مجدد تشكيل هاالهاي مختلف بك
كند، كيفيت و قيمت رقابتي مواد غذايي صادره از ايران نسبت  مي مينأغذايي خود را از خارج ت
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مناسبي براي افزايش صادرات اين نوع كاال به  بستر تواند ميبه مشابه آنها از ديگر كشورها، 
 .دباشعمان 

ويژه در  ي مشترك اقتصادي بهها ها جهت اجراي طرح و قابليت ها رغم وجود ظرفيت علي
گذاري مشترك براي توسعه  سرمايه: هايي همچون صنعت نفت و پتروشيمي، با اين حال طرح

حوزه مشترك  برداري از ميدان گازي كيش، طرح صادرات گاز طبيعي ايران به عمان، بهره
گذاري مشترك و صنايع پتروشيمي،  ، طرح سرمايه)تنگه هرمز قع دروا( بخاء -گازي هنگام

 عدم رسيدن به توافق نهايي روي قيمت صادراتي گاز دليل بهطرح مشترك توليد اوره آمونياك، 
اي  ي توسعهها با اين حال تعدادي پروژه :معلق مانده است ها خوراك از ايران به عمان اين طرح

مگاواتي  30پروژه احداث نيروگاه : عمان اجرا شده است از جمله توسط پيمانكاران ايراني در
مگاواتي  50منطقه صنعتي ريسوت استان ظفار، پروژه احداث نيروگاه  توسط شركت مپنا در

منطقه  كيلومترجاده اصلي در 20مسقط، پروژه راه به طول  توسط شركت ايراني هيربدان در
كيلومترجاده اصلي و  5/21سازي به طول  ه راه، پروژ115سمائل توسط شركت راه و ساختمان 

پروژه ساخت بندر صيادي  ،كيلومتر جاده فرعي در استان مسندم توسط شركت كيسون 5/22
منطقه قرم  آوران آبسد، پروژه انتقال آب قصر سلطان در سويق توسط شركت مهندسي نام

شركت ايجاد محيط كاري قصرهاي سلطان قابوس توسط  انجام كاشي ،توسط شركت گام اراك
جمله كارهاي ماندگار هنر  ي آن ازها و بافت فرش بزرگ مسجد ساطان قابوس و كاشي كاري

 .)www.iranoman.com(ايراني است

  و اشتركات فرهنگي با ايران عمان هويت ملي -3-4

لفه مذهبي ناشي از ؤاول، م: لفه اصلي زير شكل گرفته استؤسه م تأثيرهويت ملي عمان تحت 
لفه در طول ؤاين سه م. اسالمي اباضي و تعاليم آن؛ دوم، جغرافيا؛ و سوم، قوميت عرب مذهب

هويت ملي . را ساخته و پرداخته كرده و به شكل امروزي درآورده است ها تاريخ، هويت عماني
از عوامل فوق بوده و براساس  متأثردر اين كشور، » دولت ملي«عمان با وجود جديد بودن 

 تأثيرگيري هويتي شده است كه  ش بازتاب اين عوامل بر هويت، موجب شكلفرضيه اين پژوه
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گري  روي و اتخاذ ديپلماسي ميانجي نشين عمان، اعتدال، ميانه آن بر سياست خارجي سلطان
هاي  لفهؤاز م. است كه موجب شده تا عمان در تعامل با ايران، استقالل عمل نسبي داشته باشد

امل پيوند دو هويت و عامل سوم يعني قوميت، عامل ديگرساز يا فوق، دو مورد اول و دوم، ع
افتراق هويتي در روابط ايران با كشورهاي عربي بوده اما كمرنگ بودن آن در جامعه عماني 

واضح آن است كه امروزه عمان خود  .شده است ايران و عماناندك آن بر روابط  تأثيرموجب 
است كه هر دو  فارس خليجز شوراي همكاري داند و عضوي ا مي را بخشي از جهان عرب

 ها مجموعه، ماهيتي منسوب به قوميت عرب دارند اگرچه احساس قوميت عربي در عماني
شدت كمتري نسبت به ديگر ملل عرب دارد و همين حس تعلق كمتر به قوميت عرب، خود 

   ).Alghbari, 2011(ستا ها دليل ديگري براي گشايش هويت عماني در تعامل با ديگر هويت

  مذهب اسالمي اباضيه -1-3-4

» حكميت«را جنگ صفين و رويدادي تحت عنوان » اباضيه«گيري جرياني به نام  نطفه شكل
رويدادي كه در نتيجه آن گروهي از لشكريان در جنگ صفين، حكميت را رد . شمارند برمي

 اين وجود، اباضيانبا . سرباز زده و به خوارج معروف شدند) ع(كرده و از اطاعت امام علي
 عنوان به ،»راسبي وهب بن عبداهللا« انتخاب با هجري، 37 شوال را خود فعاليت و نهضت آغاز
گيري اباضيه را ريشه  سيس و شكلأو ت »نيست خدا حكم جزِ حكمي« شعار با و خليفه، يا امام

 با حكميت مخالف تابعينِ و صحابه از گروهي معتقدند و دانندمي» 1جابر بن زيد«در فعاليت 
 آنكه از اباضي علماي اينكه است، ذكر اينجا بايسته در كه مطلبي. كردند بيعت راسبي عبداهللا

                                                           
 كه عباس بود بن عبداهللا و از شاگردان محدثي عماني و فقيه ،)ه ق103ليا 93-ه ق21يا  18(جابر بن زيد . 1

 هزيمت از پس آيد،مي حساب به نخستين خوارج از كه او. است استوار او به اباضيه مذهب اصول و فقه پايه
 سعي و زد، دست بصره در سرّي تشكيالتي تأسيس به هجري، اول قرن 50 دهة در خوارج مختلف هاي گروه
 به اباضيان محرمانة مشي يا تقيه دوران آغازگر او لذا .دارد محفوظ امويان حمالت آسيب از را خوارج تا كرد

 .ك.ر(است معروف پدرش و بن زياد عبيداهللا زمان در اباضيان كاري پنهان ماهرانة هاي شيوه. آيدمي حساب
 ).انتشارات علمي فرهنگي. عرب و بوشهري پورتاريخ اباضيه، 
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  . دارند تحاشي سخت ،شوند ناميده خوارج اي ازشاخه يا و خوارج
 نخست،: داد نشان شكل بدين توان مي را اباضيه به اوليه خوارج افكار تحول سير خالصة

 مداخله و هاواقعيت گرفتن نظر در با سياسي مواضع اتخاذ در نجيدگيس و اعتدال در رأي
 دعوت به خشونت اعمال و برنامگيبي از آشكار، مشي تغيير سپس تعصبات؛ ندادن

 عقايد و ديني مقاصد پاية بر وقت هايحكومت با مخالفت سرانجام زيرزميني؛ و و يافته سازمان
شماري كه  گران بي تحليل). Arab and Boushehri pour, 1998: 10-20(عربي موروثي

روي سلطان قابوس دانسته و حتي  را نتيجه اعتدال و ميانه ايران و عمانروابط نسبتا پايدار 
اما  ،اند هنسبت به احتمال تغيير در رويكرد خارجي اين كشور پس از سلطان ابراز نگراني كرد

يكي از اصول مورد توجه مذهب اباضي  روي و اعتدال كمتر به اين موضوع توجه شده كه ميانه
البته اين به معناي اين نيست كه اين اعتدال و ميانه روي در شخصيت ). Cafiero, 2014(است

بلكه مراد آن است  ،تمام مقامات اين كشور به اين اندازه بروز و تجلي پيدا كرده يا خواهد كرد
ننده روابط خارجي عمان، سياست شخص اول تنظيم ك عنوان بهكه گفته شود كه سلطان قابوس 

يي كه در واحد متمايز ها و ويژگي ها از شاخصهاي  خارجي كشورش را براساس مجموعه
ماهيتي وجودي دارند، تعريف و تنظيم كرده كه » عمان«اجتماعي و جغرافيايي به نام  - سياسي

ت مستقل و روي، سنجيدگي در اتخاذ مواضع است كه ريشه در هوي يكي از اين موارد ميانه
 .دارد ها متمايز اباضي عماني

  مني براي ترويج اباضيهأعمان؛ م -2-1-3-4

 خاص، هايويژگي سبب به عمان، اسالم، صدر مذهبي و سياسي و اجتماعي تحوالت در
 هزيمت در. قرار داشتند زمان حكام تعقيب تحت كه بود سياسي مبارز هاي گروه براي منيأم

. كردند خويش گاه پناه را عمان و گريختند بصره از آنان از وهيگر اموي، سپاهيان از خوارج
 امروزه. شدند مذهبيهاي  دولت تشكيل به موفق سرانجام و پرداخته، خود عقايد اشاعة به اينان
 تاريخي كه اشاره شد و از شواهد گونه همان. است اسالم جهان مذهب اباضي كشور تنها عمان

 از .دانست زيد را تهديد مي جابربن زمان در اباضيه حركاتو ت حجاج، فعاليت قابل فهم است
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 تبعيد عمان به اباضي شيوخ از ديگر تن چند همراه به سپس و زنداني را جابر مدتي رو،اين
 آن در اوليه هايهسته تشكيل و عمان در اباضيه تبليغات براي يمؤثر عامل حادثه اين. كرد

 به عمان مردم گرايش و دعوت نفوذ در بود، يخود عمان زيد جابربن اينكه. شد سرزمين
 سرزمين ازدي قبيله واليان كه سازشي و مماشات همچنين. داشت بسيار تأثير اباضي مذهب
 به منطقه آن تبديل در ،داشتند اباضيان با عباس، بني اوايل و اميه بني حكومت اواخر در عمان،
 ).Arab and Boushehri pour, 1998: 27(كرد بسيار كمك اباضي طرفداران مأمن

رقم زد؛ تاريخي  اباضي امامان و سالطين مستمر مقابلة را تاريخ عمان طي چند قرن بعدي،
 موقعيت و گذشته در عمان نيرومند اقتصاد. كه پيروزي و شكست را ميان دو طرف تقسيم كرد

 دور خاور و قاآفري در عمان اباضيان توسط اسالم انتشار براي مساعدي زمينة آن دريايي مناسب
ناگزير  خلفاي وقت، شد، ايقبيله مرج و هرج دچار عمان داخلي نواحي كه وقتي. است بوده
 حاكم، هاي حجازي و اميه بني خالفت با مخالفت .بود ازد قبيله شناختن رهبري رسميت بهاز 

 از بسياري .آيند در تابعيت به فشار اعمال با بايد »شده ايراني« هاي عماني كه بود معنا بدين
 قرار از طرفي،. بازگشتند يافتند،مي متفاوت را آن واقع در كه خود اصلي موطن به هاعماني
 خوانشي گري اباضي گرچه،. داد تغيير را هاعماني ديدگاه خارج، جهان معرض در آنها گرفتن

 »رترپذي مسئوليت« اعضاي ميان فرقه در اين يافت، تكامل بصره در كه كرد ارائه خوارج از
 آنها، مقام و ثروت زيرا باشند، متعصب توانستندنمي اباضيه به معتقدان. گرفت ريشه جامعه
 مياني كساني از را حاميانش گري اباضي واقع در. بود صحيح قضاوت با استدالل قدرت

 رد بود، حاكم قدرت با خشن مخالفت مستلزم كه را خوارج متعصبانه عقايد كه آورد دست به
 طبق بر شخصي زندگي داشتن به ميل بين فرقه، اين معتقدان ميان در طلب آرامش راداف. كردند

 براي. شدند تعارض دچار »سياسي موقعيت به نسبت محتاطانه عملگرايانه شيوه و عقايد«
 رهبران بودند، تأثيرگذار چقدر آنان اعضاي اينكه به توجه بدون و نامطلوب نتايج از اجتناب
 حفظ بودند، قائل ارزش طلبان صلح براي كه اميه بني خلفاي با را نهايشاتماس اباضيه
 ).Altorki, 2010: 280-286(كردند

ايجاد كند كه الگوي آن حكومت  اسالمي حكومت كه بود اين عمان كشور در اباضيه آرمان
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 نگران دولت ماهيت درباره اباضيه علماي ابتدا، در. بود صدر اسالم تا پيش از خالفت عثمان
 و) هجري 23( العماني اليمادي زيد بن جابر شثعي ابو از منقول هايسنت« با مطابق. ودندب

 مبني آنان ادعاي تا شد، داده تشخيص اباضيه قوانين مجموعه آوري گرد به نياز ديگر، علماي
 است، ترسابقه با و معتبرتر) سنت اهل مذاهب( مرسوم مكتب چهار از تر قانوني نظام ايجاد بر

 ). Ibid(كند دتأيي

امامت هاي  طور كه اشاره شد اباضيه چندين قرن در عمان سابقه حضور داشته و دوره همان
متعددي را پشت سر گذاشته است كه در اينجا جاي پرداختن به آنها نيست فقط ذكر اين نكته 

 محض رسيدن به قدرت گذار عمان مدرن به بنيان عنوان بهحايز اهميت است كه سلطان قابوس 
به نام امامت اباضي را از ميان بردارد و آخرين امام اباضي را نيز در قدرت اي  تالش كرد مسئله

داشته و موجب  ها هويت عماني گيري شكلسزايي در  هب تأثيرمذهب اباضيه . مشاركت دهد
جداي از آن، . دار شود در شخصيت نخبگان عماني ريشه طرفي بيروي، تعقل و  شده تا ميانه

هاي رقيب از  قدمتي چندين صدساله را براي نهضت خود قائل بوده كه ديگر گروهاباضيه 
دليل ماهيت عقالئي خود با  عالوه بر آن، اباضيه به. است بهره بيجمله وهابيت عربستان از آن 

 ,Abuaon(دهد مي خواني نشان فقه پوياي شيعه نسبت به ديگر مذاهب اسالمي بيشتر هم

از ) جريده عمان( م در گفتگو با روزنامه عمان4/4/1985تاريخ سلطان قابوس در ). 2015
روز شدن و پويايي احكام حكومت  كند كه موجب به مي اصلي ياد عنوان بهاصل اجتهاد 

ناگفته نماند كه اباضيه در كنار تشيع و ديگر مكاتب خارج از مكاتب اهل سنت از . شود مي
 سوي اكثريت اهل سنت جهان اسالم تلقي جمله زيديه، خود را اقليت در معرض تهديد از

در فرآيند ديگرسازي در نتيجه احساس ناامني از بابت هويت غيرتاريخي وهابي . كند مي
عربستان كه ميل به تسلط بر ديگر اعراب از دريچه هويت داشت، هويت اباضي احساس 

ب اسالمي خصوص تشيع تا پيش از انقال به. كند مي قرابت بيشتري به هويت ايراني شيعي
 1392ل در سا شود مي گفته. گذاشت مي تأثيرايران، كمتر در سياست خارجي حكومت پهلوي 

لطان قابوس به واسطه همزمان شدن جشن روز ملي كشورش با نهم و دهم محرم به نشانه س
واسطه  هسلطان قابوس ب. احترام به عقايد تشيع برگزاري جشن را به روز ديگري موكول كرد
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ديگر از جمله جغرافيا و منفعت مشترك در مديريت تنگه هرمز، ايران را شريكي اشتراكات 
  .شود پرداخته مي قابل اعتماد يافت كه در ادامه به آن

  هويت عماني گيري شكلآن بر  تأثيرجغرافيا و  -3-3-4

بررسي هويت عمان از منظر تئوري بنيادهاي جغرافيايي هويت مستلزم ارائه شمايل كلي 
 عربستان كشور شرقي جنوب و شرق انتهايي بخش در عمان سرزمين. ي عمان استجغرافياي
 درجه 4/59 و 50/15 و شمالي عرض درجه 20/26و40/16 جغرافيايي ناحيه مابين سعودي

 و الخالي ربع ميان فاصله در ساحلي كمربند يك صورت به عمان .است قرارگرفته شرقي طول
يايي عمان و ضرورت ارتباطش با جهان از طريق دريا موقعيت جغراف .دارد قرار عرب درياي

ريشه در صنعتي داشته باشد كه با » مكان«موجب شده حتي نام تاريخي اين كشور يعني 
سازي است و ريشه اين نام  تعامالت خارجي آن مرتبط بوده و اين صنعت همان صنعت كشتي

 ).Alwahaibi, 2012: 17-20(گردد مي نيز به زبان سومري بر

صورت دوجانبه با ايران،  مان مشرف بر اقيانوس هند، درياي عمان، درياي عرب و بهع
عمان خط ساحلي به طول . يعني تنگه هرمز را در دست دارد فارس خليجكنترل شاهراه حياتي 

جزيره دارد كه بعضي از آنها از جمله جزيره  293كيلومتر و در محدوده سرزميني خود  3165
يروي نظامي بريتانيا در سابق و مورد توجه اياالت متحده در حال محل حضور ن(المصيره

و بنادري  )نزديكي به درياي عرب و استان استراتژيك ظفار(، جزاير كوريا و موريا )است
اقيانوس هاي  محل استقرار كشتي(، بندر المطرح)مهمترين بندر عمان(همچون بندر قابوس

، )محل استقرار نيروي درياي عمان( ، بندر خصب)شاهراه عبور نفت عمان(، بندر الفحل)پيما
و ) محل سنتي حضور ايرانيان بلوچ( و صور، و بنادر بركه) ها كش محل بارگيري نفت(ريسوت

 ).Ibid(اهميتي استراتژيك دارند) جايگاهي استراتژيك براي ترانزيت( صالله

هي و اصل پايه قوميت عرب، سيستم پادشا سو بر براساس تئوري فوق، عمان از يك
از سوي  .و البته جهان عرب است 1)فارس(همجواري عضو سيستم شوراي همكاري خليج 

                                                           
1. GCC  
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دليل حضور  رصد جمعيت كشور است و همچنين بهد 75كه مذهب  اباضي، مذهب دليل بهديگر 
ايراني بلوچ و ارتباطات تاريخي با ايرانيان، هويتي  جمعيت شيعيان اسماعيليه و مهاجران

وابستگي اقتصاد اين كشور به تجارت و  دليل بهيعيان از جمله ايران داشته و غيرمتعارض با ش
. ضرورت تضمين دريانوردي با ايران در مديريت و حفظ امنيت تنگه هرمز اشتراك منافع دارد

بخش خود با جهان خارج و  جداي از اين، عمان در تالش بوده در عين حفظ اصول هويت
اين عوامل سبب شده تا اصل تنظيم روابط و تعامالت . باشدتعامل داشته  الملل بينجامعه 

همين  به. اصلي عمده در هويت نخبگان عماني ريشه بدواند عنوان به» اصل منفعت«براساس 
اينكه عضو سيستم جهان عرب است در قبال رژيم اسرائيل  رغم عليبينيم عمان  مي دليل نيز

كه ماهيتي  فارس خليجر شوراي همكاري رويكرد مستقلي اتخاذ كرده و با وجود عضويت د
موقعيت مهم  برخورداري از دليل بهعمان . با ايران دارداي  ايراني دارد، تعامالت گسترده ضد

پيش  ها از قرن فارس خليججغرافيايي و داشتن سواحل طوالني در درياي عمان و تنگه هرمز و 
در و سپس برده و آنگاه نفت و براي فعاليت در عرصه تجارت كن داراي ناوگان بزرگ تجاري

   .بوده است گاز

  قوميت عربي -4-3-4

. ريشه داونده است ها به اعتقاد اسماعيل بن صالح االغبري، هويت عربي كمتر در شخصيت عماني
 عنوان بهبه لهجه و لباس محلي متفاوت خود نسبت به ديگر كشورها و جوامع عرب  ها عماني

و اين تفاوت موجب شده كه هويت خود را متفاوت  كنند مينگاه ساز  عاملي دگرساز و نه اشتراك
ناچار  ،كنند تأكيداز ديگر جوامع عرب تعريف كنند و يا اگر بخواهند به بعد قوميتي هويت خود 

همسايه صحبت هاي  هستند كه از لهجه و لباس سنتي خود دست كشيده و همانند ديگر عرب
 –اد هيات حاكمه عمان، اين كشور، يك واحد سياسي حال آنكه به اعتق. كرده و لباس بپوشند

يعني اينكه، عمان، . معناي عماني آن است اجتماعي متفاوت نسبت به ديگر كشورهاي عرب، به
كشوري مستقل، داري تاريخ مستقل، فرهنگ متفاوت، تنوع قومي و مردمي متفاوت نسبت به 

رويكرد است كه سلطان قابوس، احياي با اين اين . ديگر جوامع، با وجود اينكه عرب نيز هست
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يي مانند ها فرهنگ و تمدن عماني را از مقامات و نهادهاي مربوطه اين كشور خواسته و برنامه
ادبي با گويش و لباس عماني را در دستور كار نهادهاي فرهنگي قرار داده  - فرهنگيهاي  برنامه
رافيايي عمان كه آن در مسير جريان غعالوه بر آن، وجود اقوام بلوچ، ايراني، موقعيت ج. است

هاي  تجار در طول تاريخ قرار داده، موجب تنوع قومي و تساهل مردم عمان در تعامل با فرهنگ
  ).Alghbari, 2011(ديگر نسبت به ديگر جوامع عربي شده است

  تجزيه و تحليل -5

 اين كشوري گذاري خارجهميشه نقش مهمي را در سياست ي عمانجغرافيااعتقادات مذهبي و 
قرار داد، مقاصد  تأثيراز ميان ديگر مسائل خارجي كه سياست خارجي عمان را تحت . داشته است

عربي،  نگاه يمن، عربستان سعودي، امارات متحده نحوهبراي مثال  ،همسايگان در قبال اين كشور
ن كشورها و را نسبت به اي عمانهاي سياست ،شان با سلطنت عمانايران و پاكستان به روابط

اينكه آن همسايه چه سياستي را در قبال عمان . دهد مي قرار تأثيركشورهاي تحت ديگر همچنين 
  .نشين به آن كشور و اقدامات متقابل بود كننده نوع نگاه سلطان كند تعيين مي اتخاذ

عربستان  روابط با ديگر كشورهاي شبه جزيره عمانبراي  كرد كه تأكيددر اينجا بايد 
و دارد اما پيوندهاي تاريخي و عدم احساس تهديد از سوي ديگر  هرين اهميت را داشتبيشت

بيش از هر عامل ديگري بر سياست خارجي معاصر  همسايگان خارج از شبه جزيره عرب
  . سيال و روان است، روابط بين قبايل عربعمان اثرگذار بوده بخصوص كه 

سو و با قبايل كشورهاي شبه جزيره از  يكدروني عمان از اي هاي مذهبي و قبيلهتفاوت
داخلي و تنش و احساس تهديد خارجي همراه كرده هاي  تاريخ عمان را با درگيري سوي ديگر،

اهداف  سمت بههاي خارجي كه مايل به هدايت عمان گروه همين امر نيز موجب شده تا
بر آن، در معرض مداخالت بودن، عالوه . ندنكبرداري اي بهرهاند از اختالفات قبيلهخودشان بوده

خارجي تاريخ سياست هاي  ناتواني در اعمال حاكميت بر كل قلمرو، اقتصاد وابسته به كمك
  .رقم زد كه مشخصه ويژه آن فقدان استقالل عمل بود 19و  18خارجي عمان را در قرن 

افكار توانست سنتي  مذهبي و هايارزشسلطان قابوس با تكيه بر هويت مشترك و 
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ها وجود افكار عمومي در ميان عماني زيرا آنچه از .خود همرا كندهاي  با سياستعمومي را 
هاي  در دههها عمانيهاي  ديدگاه گرايي عربي بود كه قطعاً باجريانات ملي تأثيرداشت، تحت 

دست گرفت،  هب 1970 در زماني كه سلطان قابوس قدرت را. سازگاري نداشت 1960و  1950
. صرف نظر كنداز بسياري از مسائل  مجبور بود شورشيان ظفار، ميت مسألهاه دليل به

ديدگاه همان شورشيان ظفار  در قبال مسئلهسلطان قابوس خارجي اتخاذ شده هاي  سياست
و سپس نزديكي به ايران با  در طول دو قرن گذشته مبني بر اتكا به قدرت انگليس ها عماني

مذهب  خاطر بهع و اباضيه و دوري جستن از عربستان توجه باورهاي ديني همسو ميان تشي
سياست خارجي  وهابيت در كنار درخواست دروني عربستان براي انضمام عمان به خود، شاكله

اشتراك با ايران بر سر مديريت تنگه استراتژيك هرمز، فقدان ذخاير . شكل دادند را عمان
خارجي همچنين اشتراكات مذهبي با هاي  معدني قابل توجه، اقتصاد متكي به تجارت و كمك

 شيعيان و هويت اباضي رهبران عمان، بايدها و نبايدها را بر سلطان قابوس تحميل
تجلي ملموس اين مفروضات، رد پيشنهاد كمك  ).Kechichian, 1995: 15-19(كرد مي

ل درخواستي كه بر باور قاب. عربستان در ماجراي شورش ظفار و درخواست كمك از ايران بود
 اوليناتكا بودن ايرانيان در آينده نزد رهبران عمان افزود و موجب شد تا مسقط جزء 

آنچه در ادامه شاهد آن . شناخت مي رسميت بهباشد كه جمهوري اسالمي ايران را  ها پايتخت
سياستي كه امروز موجب شد . به روابط با همسايگان است ها بوديم تداوم اين شيوه نگاه عماني

  .گرايي قابوس و ديپلماسي وساطت مسقط از آن ياد شود اعتدال تحت عنوان

  گيري نتيجه -6

اينكه عضوي از  رغم عليپادشاهي عمان، شريك ايران در مديريت تنگه استراتژيك هرمز، 
و جهان عرب بوده، اما كمترين اختالفات را  فارس خليجمجموعه كشورهاي شوراي همكاري 

اگر تجلي روابط متوازن و . از انقالب اسالمي ايران داشته است با ايران در دو دوره قبل و بعد
پايدار دو كشور قبل از انقالب را اعزام ارتش ايران براي سركوب شورشيان ظفار در نظر 

شناختن جمهوري اسالمي ايران، وساطت  رسميت بهبگيريم، بعد از انقالب موارد متعددي از 
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دور بيانيه عليه ايران در ماجراي كشتار حجاج، عدم ، عدم صآمريكادر آزادي كاركنان سفارت 
بندي در كنار كشورهاي عربي در ماجراي هشت سال جنگ تحميلي، تعديل مواضع  صف

گري  كشورمان، تا ميانجياي  آميز هسته شوراي همكاري در قبال ايران، حمايت از برنامه صلح
به سطحي از  ايران و عمانبط دهند روا مي ميان ايران و غرب، وجود دارند كه همگي نشان

  .اين ثبات را بايد در عوامل مختلف جستجو كردهاي  ثبات رسيده است كه ريشه
نشين  عامل نزديك كننده رويكرد سلطان عنوان بهدر اين پژوهش، با فرض قرار دادن هويت 

در ادامه انگاري و نگاه آن به سياست خارجي در ابتدا تبيين شده و  عمان به ايران، نظريه سازه
براساس آنچه ذكر شد هويت . به هويت ملي عمان پرداخته شد دهندهشكلاصلي هاي  مؤلفهبه 

آنچه در . از مذهب اسالمي اباضيه، جغرافيا و قوميت عرب است متأثرعماني به ترتيب اهميت 
بخش عمان اشتراكات عميقي با ايران شيعي  هويتهاي  مؤلفهاينجا شايان تامل است اينكه 

ند كه موجب شده تا رويكرد خارجي اين كشور احساس قرابت بيشتري با ايران شيعي در دار
ايران و گفتار آخر اين پژوهش نيز به سيري تاريخي در روابط . قياس با ديگر همسايگان كند

و نگاهي بر مواضع ويژه عمان در حوزه سياست خارجي در ارتباط با ايران اختصاص  عمان
  .نشده استنيز ر فزاينده روابط اقتصادي دو كشور غفلت از بررسي سي شته ودا

  قدرداني -7

مالي و اساتيد هاي  حمايت خاطر بهاز معاونت پژوهشي دانشگاه تهران  نگارندگان وسيله بدين
گرانقدر آقايان دكتر محمدرضا مجيدي، دكتر حسين زحمتكش، دكتر فهمي هويدي، دكتر 

اجت كه ما را با نظرات ارزنده خود ياري دادند پيروز مجتهدزاده، دكتر مصطفي قادري ح
  .آيد مي عمل قدرداني و تشكر به
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