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  چكيده
ايران و كشورهاي  بر رابطه لهئمساين  تاثيرگيري آن و  هراسي و تاريخچه شكل اين مقاله پديده ايراندر 

تاريخچه اين  .شود مي هايي براي مقابله با اين پديده پيشنهاد خاورميانه مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه راه
انگليس در منطقه خاورميانه مربوط         صوخص بههاي استعماري  ها قبل يعني زمان حضور قدرت موضوع به سال

تدريج با افزايش اهميت اين منطقه به دليل وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، قدرت مسلط در هر  به. شود مي
اي و چه جهاني در اين  اي تالش كرده تا بر اين منطقه مسلط شده و از حضور قدرت ديگر چه منطقه دوره

ترين  يكي از مهماي  هاي يك هژمون منطقه ان به دليل دارا بودن ظرفيتچون اير و منطقه جلوگيري كند
ايران جلوگيري يابي   اي از قدرت ست كه بايد به هر بهانها ينشود، استدالل اين مقاله ا مي محسوب ها كانديدا

شور دوست در ادامه رابطه ايران و عمان را به عنوان دو ك. هراسي نيز در همين راستاست كرد و سياست ايران
با توجه به الگوي رابطه بين ايران و عمان،  سپس. كنيم در منطقه و داليل اين دوستي را بررسي مي

هراسي مقابله كرد،  زدايي نموده و با پديده ايران توان در منطقه تنش به اينكه چگونه مي پيشنهاداتي راجع
  .شود بيان مي

   ميانجيگريهاي بزرگ،  هراسي، قدرت ايران، عمان، ايران: كليدي گانواژ
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 مقدمه

دو ستون  رهنامهپيروزي انقالب اسالمي، ايران از متحدين آمريكا و غرب و طبق قبل از 
بعد . مدآ مي مقابله با كمونيسم به حساب عنوان ژاندارم آمريكا در منطقه خليج فارس در به نيكسون

هم خورد و ايران با ايدئولوژي انقالبي و شعار نه شرقي، نه غربي در عرصه  از انقالب اين معادله به
گيري ايران در سياست خارجي خود در جهت مقابله با هر  جهت .الملل ظهور پيدا كرد سياست بين

دن متحد نظامي در منطقه و همچنين يك منبع از طرفي از دست دا .دو قطب شرق و غرب بود
دنبال تسخير سفارت آمريكا در ايران توسط  پس از آن به. وشايند آمريكا نبودانرژي ارزان خ

  .دانشجويان، تنش بين ايران و آمريكا به اوج خود رسيدكه تا به امروز ادامه دارد
هايي اقتدارگرا و  حكومتهاي منطقه در خاورميانه و خليج فارس كه اغلب  از طرفي دولت

دنبال  به .پادشاهي بودند، با طرح مباحثي مانند صدور انقالب از جانب ايران احساس نگراني كردند
تر شد و بيشتر كشورهاي عرب با  ها جدي ساله عراق عليه ايران اين تنش آن و با شروع جنگ هشت

اي اين دوره را موج اول  دهه عصدد مقابله با ايران برآمدند كانبه به عراق درج هاي همه كمك
ها قبل يعني زمان حضور  به سال هراسي ايرانالبته پيشينه . دانند هراسي در منطقه مي ايران
  .گردد مي ي استعمارگر همچون دولت انگليس در منطقه، بازها دولت

 وري هخامنشي در ايران توسط كورش كبير، خليجتقبل از ميالد و با تشكيل امپرا 559از سال 
از زمان اما . فرما بود كه نظم و قانون ايراني بر آن حكم آمد فارس درياچه داخلي ايران به حساب مي

ي استعمارگر اروپايي ها تدريج شاهد حضور ديگر دولت به خليج فارس به 1507ها در  حضور پرتغالي
حضور انگليس از اوايل قرن  مسئلهاوج اين . دار شدن نظم و قانون ايراني هستيم در منطقه و خدشه

هاي  ساله و جنگ هفتهاي  جنگي استعماري خود مثل فرانسه در نوزده است كه با حذف رقبا
صدد برآمد حاكميت انحصاري خود را برخليج فاده از ضعف دولت مركزي ايران، درناپلئوني و با است
تباطي دنيا بود، براي انگليس ردر اين زمان خليج فارس عالوه بر اينكه چهارراه ا. فارس بگستراند

يت حياتي داشت؛ چون خليج اش اهم ترين مستعمره دليل نزديكي به هند براي حفاظت از مهم به
طلب و رقيب  هاي سلطه ترين راه دسترسي به هندوستان مورد طمع قدرت عنوان كوتاه فارس به

اين  باطي بود و كشوري كه برتا آن زمان اهميت خليج فارس بيشتر از نظر تجاري و ارت. انگليس بود
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  )1392طباطبايي، . (آورد مي انحصار تجارت بين شرق و غرب را به دست ،شد منطقه مسلط مي
. عنوان منبع عظيم انرژي افزوده شد بر اهميت خليج فارس به 1902دنبال كشف نفت در  اما به

شده گاز دنيا در منطقه  درصد از ذخاير شناخته% 30شناخته شده نفت دنيا و  از ذخاير% 65حدود 
هاي استعماري،  ترتيب  در جريان رقابت بدين  )49:1384جعفري ولداني،( .خليج فارس قرار دارد

در جهت رسيدن به اين هدف آنها هميشه . اند هاي بزرگ درصدد تسلط بر اين منطقه بوده قدرت
ايران با . يري كننداي در اين منطقه جلوگ اند از ظهور يك قدرت و هژمون منطقه تالش كرده

 مسئلهبنابراين . موقعيت ويژه ژئوپلتيكي و توان بالقوه از كانديداهاي هژمون شدن در منطقه است
  .هاي مختلف ادامه دارد از همان زمان شروع شده و تاكنون به بهانه هراسي ايران

چون . م استبسيار مه ،ي كه در روابط ايران با كشورهاي منطقه داردتاثيرو  مسئلهبررسي اين 
اي ناگزير از ارتباط با هم  المللي، بلكه در ساختار نظام منطقه تنها در ساختار نظام بين نه ها دولت

در مقابل . كند هاي زيادي را بر آنها تحميل مي هزينه ها هاي بين دولت ها و چالش هستند و تنش
يت و منافع ملي هركدام از امن تامينزيادي در  تاثيرروابط مبتني بر اعتماد متقابل و همراهي 

 هراسي ايران. شود گونه همكاري ميسر نمي اعتمادي و تنش هيچ جو بي اصوال در. داردكشورها 
سبب شده كه روابط ايران و كشورهاي اين منطقه چندان دوستانه نباشد و با تبليغات سويي كه 

در حوزه خاورميانه و . م نشودهاي همكاري بين ايران و اين كشورها فراه زمينه ،شود عليه ايران مي
امنيت داشته باشد و اين  تامينتواند نقش موثري در  خليج فارس همكاري كشورهاي منطقه مي

  .گيرد طلب جهت حضور در اين منطقه مي هاي سلطه تدريج بهانه را از قدرت امر به
طور مجزا مطالب فراواني گفته و  و روابط ايران و عمان البته به هراسي ايران مسئلهپيرامون 

  . نوشته شده است
نوشته  سياست خارجي ايران در دوره پهلويهايي مانند  پژوهش كتاب در رابطه با پيشينه

كشورها نوشته عليرضا ازغندي و  1320 ـ1357خارجي ايران از  روابطعبدالرضا هوشنگ مهدوي، 
ايران و عمان را با محوريت  پيروز مجتهدزاده، رابطه ثرا فارس ژئوپولتيك خليجو مرزها در منطقه 

همواره حول محور چيستي و  هراسي ايرانموضوع بررسي . اند جنبش ظفار مورد بررسي قرار داده
، داليل اين »داليل و پيامدها: هراسي ايران«نيا در مقاله  محسن شريعتي. اهداف آن بوده است
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گيري  كه موجب شكل را مورد بررسي قرار داده المللي ايران هاي آن بر موقعيت بينپديده و پيامد
  .هايي با محوريت آمريكا براي محدود كردن ايران شده است ائتالف
كارهاي عملي با توجه به الگوي رابطه ايران و عمان براي مقابله  كنيم راه در اين مقاله تالش مي 

با توجه به روابط مناسبي كه بين ايران و عمان  .د بررسي قرار دهيمدر منطقه را مور هراسي ايرانبا 
توان با استفاده از تجربه روابط  كنيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه چگونه مي برقرار است، تالش مي

از آنجا كه دو كشور در  ؟دوستانه بين ايران و عمان به بهبود رابطه با كشورهاي ديگر پرداخت
اند، هدف ما بيشتر بررسي روابط ايران با كشورهاي اين منطقه  واقع شدهمحدوده خليج فارس 

توان با اين  بر چه عواملي مي تاكيدكنيم به اين سوال پاسخ دهيم كه چگونه و با  سعي مي. است
امنيت  تامينجانبه در جهت هاي دوجانبه و چند معضل مقابله و با گسترش روابط و همكاري

ي دو ها ت ويژه همسايگي دو كشور ايران و عمان و هوشمندي دولتموقعي ؟منطقه گام برداشت
تواند الگويي براي روابط  مي در روابط دو دولت شده كه هراسي ايرانگذاري عميق اثركشور مانع از 

  .ديگر كشورهاي منطقه باشد

  از گذشته تا حال هراسي ايران
ايرانيان به اهميت از آنجا كه  ،وري هخامنشي در ايرانشكيل امپراتدر طي ساليان و از زمان ت

تنگه هرمز  خصوص به، تالش زيادي جهت كنترل اين مناطق برده بودند پي هاي مهم درياها و تنگه
با  تا اينكه آمد حساب مي ياچه داخلي ايران بهفارس در مدت چندين قرن خليج به داشتند و

نها در ديگر مناطق دنيا هاي اروپايي شاهد حضور آ هاي استعماري بين قدرت گسترش رقابت
 1507فارس در  خليج. هاي مهم دنيا جهت كنترل تجارت دريايي هستيم و آبراه ها تنگه خصوص به

اي  مسئله. كشد شاهد حضور استعمارگران پرتغالي است كه حضور آنها به مدت صد سال طول مي
در مقابل شاهد . ترشد و توسعه نيروي دريايي اين كشورهاس ،كه در اين زمان قابل توجه است

شد ايران نتواند اقدام جدي در  باعث مي مسئلههمين . ضعف و ناتواني نيروي دريايي ايران هستيم
  .مقابل نفوذ بيگانگان در منطقه انجام دهد

سياست انگليس براي . گيرد مي زمان با حضور انگليس شكل مشكل اصلي در اين منطقه هم
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اين طريق هم تجارت شرق و غرب را در اختيار داشته باشد و هم منطقه بماند تا از  اينكه بتواند در
انگليس . بود "تفرقه بينداز و حكومت كن"سياست  ،اش هند محافظت كند ترين مستعمره از مهم

ترين قدرت دريايي را در اختيار داشت، ناوگان دريايي خود را رهسپار خليج  آن موقع بزرگكه 
داري، قاچاق اسلحه  وي دريايي خود در منطقه را مبارزه با بردهانگليس داليل حضور نير. فارس كرد

ها جنگ  ران به دليل سالاي. دانست و حفاظت از خطوط تلگراف خود براي اطالع از اوضاع هند مي
هاي زميني بودند، توجه چنداني به  دو جنگ وري عثماني و بعدها روسيه تزاري كه هربا امپرات

در . شدت ضعيف شده بود همچنين حكومت مركزي در ايران به. شتتوسعه نيروي دريايي خود ندا
فرصتي را  مسئلههمين . صفويه، افشار، زند و قاجار ؛قرن هجده چهار سلسله در ايران عوض شد

مي خود در منطقه خليج فارس فراهم حضور دايبراي انگليس فراهم آورد تا بتواند زمينه را براي 
گذار حكومت  آن خراج ردادهايي با شيوخ خليج فارس كه تا قبل ازانگليس از طريق امضاي قرا. كند

ايران بودند، ابتدا سعي كرد به آنها هويت مستقلي بدهد و بعد با امضاي قراردادهايي آنها را 
. كرد تا از ارتباط اين شيوخ با ايران جلوگيري كند مي شدت سعي انگليس به. الحمايه خود كند تحت

دهد كه انگليس تالش كرده تا اين شيوخ با هم متحد  قراردادها نشان مينگاهي به محتواي اين 
اينگونه بود كه انگليس تالش كرد وحدت سياسي  .اي را در مقابل ايران ايجاد كنند شوند و وزنه

از همين زمان شكل گرفت تا اين  هراسي ايرانسياست . خليج فارس را براي هميشه از ميان ببرد
يابي  انگليس از قدرت. خود ندانند و گرايشي به سمت ايران نداشته باشندشيوخ ايران را دوست 

انست تو يابي مي ايران مالك و صاحب نام خليج فارس بود و در صورت قدرت. ترسيد مجدد ايران مي
به دليل اهميت هند براي انگليس و اينكه ايران . چالش بكشد حضور انگليس در منطقه را به

يس نگران اين بود كه رقباي اروپايي آن از طريق اتحاد با ايران به هند حمله همسايه هند بود، انگل
زدايي كرده و جزاير ايراني را به نام شيوخ عرب  برهمين اساس سعي كرد در منطقه ايران. كنند

فارس با ايران را تضعيف كرده و از  همچنين روابط ميان شيوخ ساحلي جنوب خليج. تصرف كند
  ) 1392طباطبايي،( .ايجاد يك نيروي دريايي قوي توسط ايران جلوگيري كند ميان بردارد و از

عنوان منبع انرژي نيز  اكنون به هاي سابق هم عالوه بر اهميت ،بعد از كشف نفت خليج فارس
چرچيل . در جنگ جهاني اول بود كه توجه كشورها بيشتر به نفت معطوف شد. آمد مي حساب به



 1395، سال بيست و سوم، شماره اول، بهار فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

16
0

سنگ به نفت تغيير داد كه در نتيجه  هاي جنگي را از زغال سوخت كشتيوزير درياداري انگليس 
شد و هم مجبور نبودند حجم بيشتر كشتي را به  ها در تعقيب و گريز بيشتر مي هم سرعت كشتي

هاي  تر اينكه انگليس اين نفت را با هزينه بسيار كم از چاه مهم. سنگ تخصيص دهند داري زغال نگه
اي  انگليس رخ داد و عده اي بود كه در نيروي دريايي اين تحول عمده. ردك مي تاميننفت ايران 

  .دانند عامل پيروزي متفقين را همين امر مي
يت اروپا پشت سرگذاشت، انگليس پس از اين كه دنيا دو جنگ بزرگ اول و دوم را به محور

در اين . ل كرددليل درگيري مستقيم در جنگ خسارات زيادي ديد و از قدرت اول جهاني افو به
هاي جنگ خسارات زيادي نديد و با  دوره شاهد حضور آمريكا هستيم كه به دليل دوري از ميدان

عنوان قدرت اول جهاني ظهور   ، اقتصادي و نظامي داشت، به هايي كه در عرصه صنعتي پيشرفت
ه هدف را آمريكا همواره س ،پس از جنگ جهاني دوم و با توجه به حوادث و پيامدهاي جنگ. كرد

حفظ وضعيت موجود قلمروهاي كشورها بر اساس مرزهاي سال  ؛در خاورميانه دنبال كرده است
فراهم  ؛)، متحد استراتژيك آمريكا در منطقه استاسراييلكه هدف از اين امرحمايت از (1948
و مهار تهديدي كه از سوي  ؛آسان به منابع وسيع نفت منطقه و دسترسي نسبتا سريعآوردن 

براي رسيدن به اين ) 240: 1391،  كامروا( .شود اي يا جهاني متوجه منافع آمريكا مي ي منطقهرقبا
عنوان قدرت  ندهد هيچ كشوري در اين منطقه به اهداف آمريكا بايد قدرت برتر منطقه باشد و اجازه

جمعيتي ، وسعت زياد،  سالههزار ايران كشوري با پيشينه تمدني چندو البته  ،اي ظهور كند منطقه
  .توان نظامي از كشورهايي است كه استعداد هژمون شدن را داراست درخور و شايسته و

با  هراسي ايرانگيرد و  مي پي جدي براي مقابله با ايران را در اين زمان است كه آمريكا تالش
تشيع و انقالب اسالمي در مقابل عربيت، تسنن و  بر عناصر و مسائلي همچون ايرانيت، تاكيد

هاي جمعي غرب و  در اين دوره رسانه .شود مي گيري پي كار عرب محافظههاي پادشاهي و  حكومت
در اين . كشورهاي متحد آنها در منطقه ابزاري اساسي در ايجاد ترس و وحشت از ايران هستند

 توسعه نيروي دريايي و نظامي خود براي سلطه برشود كه ايران در حال  گونه القا مي تبليغات اين
سر  هاي تهران و غرب بر در يك دهه گذشته و در اوج كشمكش هراسي ايراناوج  .فارس است خليج

ترين دليل براي  اي مهم تالش ايران براي دستيابي به فناوري هسته. اي رخ داد پرونده هسته
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در  1391 در مهر ،وزير رژيم صهيونيستي نخست ،بنيامين نتانياهو. بوده است هراسي ايرانگسترش 
سخنراني خود در سازمان ملل از يك بمب نقاشي شده براي نشان دادن خطر ايران در توليد 

كند ايران را كشور برهم زننده نظم  كنار تبليغاتي كه سعي مي در .اي استفاده كرد هاي هسته سالح
بشر و  يل ديگري نيز همچون اتهام نقض حقوق، از دال منطقه و صلح و ثبات جهاني معرفي كند
در دامن  ها استفاده شده است و البته رسانه هراسي ايرانپشتيباني از تروريسم نيز بارها در فرآيند 

  .اند نقش مهمي بازي كرده ها زدن به اين پديده در طي اين سال
بسيار قابل توجه  ،ودش اي كه از ايجاد جو وحشت عليه ايران عايد آمريكا مي گفت نتيجه بايد

آمريكا همچنان بهانه براي حضور نظامي در منطقه را دارد و از اين طريق جريان صدور نفت . است
كند كه هم در جهت منافع اقتصادي كشور آمريكاست و هم از اين طريق  و قيمت آن را كنترل مي
يز و ثروتمند حاشيه خ سيل درآمدهاي كشورهاي نفت ،آن عالوه بر. كند رقباي خود را مهار مي

آمريكا يكي از . شود جنوبي خليج فارس براي خريد سالح به كشورهاي غربي و آمريكا روانه مي
در واقع چون اين كشورها درآمدهاي . ترين توليدكنندگان و فروشندگان سالح در دنياست بزرگ

جز اين اهداف،  هالبته ب. زيادي دارند، بايد از ايران بترسند تا درآمد خود را صرف خريد سالح كنند
از جمله اينكه با ايجاد  ؛كند دنبال مي هراسي ايرانهاي راهبردي ديگري نيز از جريان  غرب هدف

شود كشورهاي منطقه كه داراي نقاط مشتركي هستند،  اختالف بين ايران و همسايگان، باعث مي
  . ري به عمل آيدجلوگي هاوقت به وحدت و انسجام نرسيده و از پيشرفت و توسعه آن هيچ

  نشين عمان سلطان
اين كشور از . جزيره عربستان و پايتخت آن مسقط است پادشاهي در شرق شبهاست  عمان كشوري

همچنين داراي مرز . جنوب با يمن و از غرب با عربستان سعودي و امارات متحده عربي همسايه است
توان از نيمه اول قرن  تاريخ سياسي عمان را مي) 23/2/1393پديا،  ويكي( .دريايي در شمال با ايران است
اي از خوارج پس از شكست در جنگ نهروان گريختند و وارد اين سرزمين  دوم هجري دانست كه عده

هاي خوارج  هاباضيون از ساير فرق .بر همين اساس عمان تنها كشور اباضي مذهب جهان است. شدند
  )15:1382زاده،  مجتهد. (دانستند ن را جايز نميناخالف آنها كشتن مسلماتر بودند و بر معتدل
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در چارچوب نظم و قانون ايراني حاكم بر منطقه خليج فارس، خليج  ،كه در مقدمه گفته شد چنان
گذار پادشاه  فارس، همه خراج چه عرب امراي هرمز يا خليج فارس چه. فارس درياچه داخلي ايران بود

گذاري پادشاه ايران را كنار  مسقط به تحريك انگليس خراجاز اوايل قرن هجده، شيخ . ايران بودند
اما به دليل اينكه فاقد كشتي و نيروي دريايي قوي  ،آيد ايران درصدد مقابله با اين امر بر مي. گذارد مي
نشين عمان تبديل  كم به شيخ از همين زمان مسقط از ايران جدا و كم. نتوانست اقدامي انجام دهد ،بود
بعد از اين جريان عمان . يب اولين شكاف در نظم و قانون ايراني با حمايت انگليس رخ دادترت بدين. شد

. شد نسبت به برخي جزاير ايران مثل قشم و هرمز ادعاي مالكيت داشت كه از طرف انگليس حمايت مي
كفايتي  دليل بي به. شد ولي در دوره قاجار طبق رسوم حكومت بسياري از جزاير به عمان اجاره داده مي

دادند و مبالغي بابت اجاره  راحتي اين جزاير را اجاره مي گذراني حاكمان اياالت جنوبي به شسياسي و خو
  )97:1374المللي،  دفتر مطالعات سياسي و بين. (ردندك دريافت مي
دليل مرگ  به. هايي شد روابط ايران و عمان دستخوش دگرگوني 1970 ـ1979هاي  در سال

ن، حكومت اين كشور رو به ضعف گذاشت و انگلستان سلطه خود را بر اين سعيد حاكم عماسيد
تدريج روابط ايران و عمان ضعيف و در دوره پهلوي كه سلطه خود را بر تمام  به. كشور گسترش داد

اي بين ايران و  هيچ رابطه 1970تا سال . مناطق ايران گستراند و مرزها را كنترل كرد، قطع شد
دنبال آمريكا و  دنبال كودتاي سلطان قابوس عليه پدر خود، ايران به تا اينكه به عمان برقرار نبود

. رسميت شناخت و پشتيباني خود را از سلطان قابوس اعالم كرد انگليس بالفاصله رژيم عمان را به
دولت ايران طي يك اعالميه رسمي استقرار روابط رسمي بين دو كشور را اعالم  1350در شهريور

  .در مسقط مستقر گرديد) 1972( 1351ن سفير ايران در فروردين اولي. كرد
دو كشور اعتقاد  ،شده بين ايران و عمان در قبل از انقالب طبق معاهدات و قراردادهاي امضا

منظور حفظ ثبات و امنيت منطقه و آزادي  ها به  هاي حاصل شده در همه زمينه راسخ به همكاري
 ،ه هرمز و درياي مجاور را كه براي هر دو كشور اهميت حياتي داردراني و عبور و مرور از تنگ كشتي

ابراز داشتند و اعالم كردند هرگونه اعمال نفوذ در اين منطقه از طرف نيروهاي خارجي را تقبيح 
همچنين بيان شده است كه دو كشور براي . دانند كشور مي كنند و آن را منافي مصالح دو مي

كاري كه امنيت دو كشور را به خطر اندازد، همكاري و اقدام  جلوگيري از هرگونه اخالل يا خراب
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عنوان مرز  نامه تحديد حدود فالت قاره هم خط منصف به در موافقت. مشترك به عمل خواهند آورد
 مسئله) 97ـ99: 1374المللي،  دفتر مطالعات سياسي و بين. (تميان دو كشور مورد توافق قرار گرف

در زمان حكومت سلطان . قابل ذكر و توجه در روابط دو كشور در اين دوره جنبش ظفار است
كرد،  سعيد چون او مردي با افكار كهنه و ارتجاعي بود كه با همه مظاهر تمدن جديد مخالفت مي

از جمله جنبش ظفار كه . هايي در سرتاسر عمان شده بود امنيضايتي از چنين امري باعث بروز نانار
خطر كمونيسم كشور  ،شروع شده بود 1964ها در  طلبانه و حمايت كمونيست با اهداف تجزيه

اي با خليج فارس، تنگه هرمز، خليج عدن و  كيلومتر خطوط كرانه 1700عمان را كه با داشتن 
اين خطر با خروج انگليس از  .كرد تهديد مي ،ر استدرياي عرب از موقعيت استراتژيكي برخوردا

سلطان قابوس كه در . امنيت اين مناطق همراه شده بود تامينمنطقه و پايان دادن به تعهداتش در 
اين شرايط نامساعد به قدرت رسيده بود، راه حفظ بقا و موجوديت كشور خود را در جلب حمايت 

هايي مثل ليبي، عراق و يمن از  ولي دولت ،كمك خواستهاي عربي  او ابتدا از دولت. خارجي ديد
چند به شورشيان كمك نكردند، به كار هم هر هاي محافظه دند و دولتكر شورشيان حمايت مي

عنوان هدفي  ظفار پيشرفت به سوي تنگه هرمز و خليج فارس را به. قابوس هم كمك نكردند
حالت محلي خارج شود و به يك بحران شد اين شورش از  تاكتيكي در نظر داشتند كه باعث مي

هاي عرب  وقتي دولت. اي آن هم در منطقه ژئوپلتيك خليج فارس و تنگه هرمز تبديل شود منطقه
با توجه به . دست آورد سعي كرد كمك و حمايت ايران را بهبه سلطان قابوس كمك نكردند، او 

هاي اقتصادي ايران داشت،  اليتهاي نظامي و فع تي كه خليج فارس و تنگه هرمز در راهبرداهمي
حضور ايران باعث شد عمان نتايج . دولت ايران به درخواست كمك سلطان قابوس پاسخ مثبت داد

بعد از برقراري روابط  خصوص بهدر جبهه سياسي . مثبتي در جبهه سياسي و نظامي به دست آورد
. ه چين و عراق در قضيه ظفار شدبغداد، منجر به قطع مداخل 1975هاي  ايران و پكن و بعد از توافق

 .هاي عملياتي جنگ به سود عمان شد در جبهه نظامي هم حضور ايران باعث دگرگوني صحنه
در پايان . بود نظاميهاي ايران شامل پشتيباني زميني، هوايي و  كمك )189:1382مجتهدزاده، (

. در حال افزايش بود 3500تا  1500ها جمع نيروهاي ايران در ظفار بين  طبق گزارش 1974سال 
ايران مرزهاي يمن جنوبي را از  5 ـهواپيماهاي فانتوم اف . نفر رسيد 5000تا  3500به  1975در 
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هاي ايراني بخشي از ساحل ظفار را  زني قرار دادند و ناوشكن پايگاه خويش در تعاريت تحت گشت
رژيم ايران در ) 137 ـ139: 1382 مجتهدزاده،( .كه هنوز تحت كنترل شورشيان بود بمباران كرد

خود را و تداركات و مخارج پشتيباني مهمات مورد نياز  كاركنان غذا و مايحتاجاين درگيري حتي 
عهده  همچنين پوشش هوايي عمان از لحاظ امنيتي نيز به. كرد مي تامينهزينه خود  از ايران و با

يل مختلف در اختيار دولت عمان ايران براي حمل و نقل وسا 130 ـايران بود و دو هواپيماي سي 
ن تلويزيون عمان از طرف دولت ايرا آموزش نيروي دريايي و قسمتي از كادر ،عالوه بر اين. بود

سرباز را  186افسر و  25ايران در ظفار ) 98 :المللي دفتر مطالعات سياسي و بين. (گرفت صورت مي
  )50: 1389 جعفري ولداني،. (از دست داد

نيروهاي ايراني در عمان هرچند كاهش . ور ايران در تنگه هرمز كاهش يافتپس از انقالب حض
با . به كشور فرا خواند، در عمان باقي ماندند 1979كه دولت موقت آنها را در  تا زماني ،يافته بودند

شروع جنگ عراق عليه ايران حساسيت اين تنگه براي دولت جديد ايران و ضرورت كنترل آن بهتر 
. دهانه خليج فارس مستقر شدندراهبردي آشكار شد و واحدهاي نظامي دوباره در بنادر و جزاير 

زني سواحل طوالني اين كشور در اختيار  ان هم تعدادي قايق گشتي براي گشتنيروي دريايي عم
سلطان قابوس از ديگر كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس خواست كمك  1984در . داشت

جمع كن و ديگر تجهيزات و  نيز ساخت پايگاه دريايي در جزاير گوات  مين ،بالگردمالي براي خريد 
هر حال بعضي  به. در اختيار او قرار دهند كه به آن چندان توجهي نشد منظور كنترل تنگه هرمز به

  )141: 1382 مجتهدزاده،. (دانند تغيير رژيم در ايران را باعث افزايش نقش عمان در تنگه هرمز مي

  عمان و جنگ ايران و عراق
 ،مشاور در امور خارجي عمان و وزير وقت ،الزواوي چند ماه پيش از جنگ ايران و عراق قيس

دنبال  به. طور ناگهاني به بغداد سفر كرد كه بعد از اين سفر حمالت دو كشور عليه يكديگر قطع شد به
بخش ظفار خصمانه بود رو به بهبودي  آن روابط دو كشور كه به دليل حمايت بغداد از جبهه آزادي

هاي  ولي رسانه. طرفي خود را اعالم كرد با آغاز جنگ عراق عليه ايران، دولت عمان بي. گذاشت
زمان با  هم. كردند سو با ساير كشورهاي عرب منطقه و در حمايت از عراق عمل مي جمعي عمان هم
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تغيير اوضاع جنگ به سود ايران و پس از آزادسازي خرمشهر دولت عمان مواضع خود را تعديل كرد 
في سعي در جلب نظر مجدد جمهوري طر و حمالت تبليغاتي خود را كاهش داد و با حفظ بي

ييد كرده اهاي شوراي همكاري خليج فارس را ت چند عمان بيانيه، هراز سوي ديگر. اسالمي ايران نمود
مثال در . هاي عربستان سعودي عليه ايران شود اي سعي كرده مانع از تندروي است، اما تا اندازه

در مسقط، سلطان قابوس سعي كرد تا  1985اجالس سران شوراي همكاري خليج فارس در نوامبر 
طرفانه از ايران و  طور بي ظاهر به در پايان اجالس، به. ييد مطلق مواضع عراق خودداري كنداشورا از ت

هاي  بار در طول اجالس گيري براي اولين اين نوع  موضع. عراق خواست كه به جنگ پايان دهند
چون  ؛هاي ژئوپلتيكي بود عمان توجه به واقعيت دليل اتخاذ اين سياست از طرف. داد سران رخ مي

كه بعد از پايان جنگ دو كشور ايران و عمان به دليل موقعيت  واقف بود مسئلهعمان به اين 
با توجه به اين واقعيت بود كه عمان سياست معقول و . جغرافيايي ناگزير از زيستن در كنار هم هستند

  )53ـ 54: 1389جعفري ولداني، . (پيش گرفتدر اي در مقابل ايران جويانه آشتي منطقي و
ها گسترش يافت و بعد از  دوستي در روابط ايران و عمان ادامه يافت و روابط در بيشتر زمينه

اي از تعامل دوستانه بين دو  روابط ايران و عمان نمونه ،سال از انقالب ايران 30گذشت بيش از 
عنوان عضوي از  از جمله اينكه عمان به. ا نمود دارده كشور در منطقه است كه در بسياري از زمينه

هاي تند شورا را عليه ايران تعديل  گيري شوراي همكاري خليج فارس همواره سعي كرده تا جهت
كشورهاي  مطرح شد و 92مخالفت عمان با تشكيل ناتوي عربي كه در نشست منامه در آذر . كند

وجود متحد شوند، باعث شد تا جر و ليه تهديدات مكرد با يكديگر ع گروه خليج فارس را ملزم مي
، مشاجره در نشست العربي القدس روزنامه. بحثي ميان وزراي خارجه عربستان و عمان شكل بگيرد

مخالفت عمان با اين طرح باعث . امنيتي منامه را به آتش اختالف ميان اين كشورها تشبيه كرد
ميانجيگري عمان  ،ديگر كه اين كشورها را عصباني كرد مسئله. ناراحتي بقيه كشورهاي عرب شد

اين مذاكرات البته سري بوده، تا اينكه جان كري اعالم كرد . در مذاكرات بين آمريكا و ايران است
بوده  5+1ميان ايران و  3دستاورد اين مذاكرات توافق ژنو . اين مذاكرات يك سال ادامه داشته است

  )18/1/1393پايگاه خبري تعامل، . (است
در دور يازدهم . پادشاه عمان سعي كرده در هر شرايطي روابط دوستانه خود را با ايران حفظ كند
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ات رياست جمهوري در ايران هم بعد از انتخاب آقاي روحاني، سلطان قابوس اولين پادشاه و بانتخا
  .ايران حفظ كند س حكومتي بود كه به ايران سفر كرد تا همچنان جايگاه خود را در روابط بايير

  عمانگذار بر مناسبات ايران و تاثيرعوامل 
ط ايران و و پايدار در رواب مؤثر يكي از عوامل :تيك تنگه هرمزيموقعيت جغرافيايي و ژئوپلـ 

 مسئلههمين . اند در بخش جنوبي تنگه هرمز واقع شدهايران در بخش شمالي و عمان . عمان است
روابط دوستانه بين دو كشور المللي ما شاهد ادامه  اي و بين قهاعث شده كه با وجود تحوالت منطب

شايد از اين امر ناشي شود كه بين حفظ امنيت دو كشور و حفظ امنيت تنگه  مسئلهاين . باشيم
حقيقت رابطه بين ايران و عمان اين است كه هرچه تغيير . مز ارتباط تنگاتنگي برخوردار استهر

افتادگي جغرافيايي ايران در تنگه هرمز، دورنزديكي جغرافيايي به . كند عامل جغرافيا تغير نميكند، 
ايران و عمان را ملزم به  ،تيكي و ژئواستراتژيكي تنگه هرمزيعمان از جهان عرب و اهميت ژئوپل

اي  وجودي كه عمان روابط دوستانه بر همين اساس با. داشتن روابط حسنه با يكديگر كرده است
نيز گسترش داده، اما اين امر در روابط دوستانه ايران با آن  اسراييلرا با  ابط خودبا آمريكا دارد و رو

، آنكه ناشي از مالحظات سياسي باشدروابط ايران و عمان بيشتر از . ي نداشته استتاثيركشور 
را با توجه به  هاي خود گذاري  ها بخشي از سياست چون دولت. تيك تنگه هرمز استيناشي از ژئوپل

 .دهند مالحظات جغرافيايي انجام مي

نفت اين منطقه  ،كش زيادي نفت هاي كليدي دنياست و روزانه تعداد تنگه هرمز يكي از آبراهه
طبق قراردادي كه در  ،توجه به اهميت تنگه هرمزا ب. كند ژاپن، اروپا و آمريكا منتقل ميرا به چين، 

شترك م طور ه و نظارت بر تردد دريايي بهتنگ ، مسئوليت دفاع ازبين دو دولت منعقد شد 1974
  .عهده دو كشور استبر

هاي دور بوده  تباطي بين ايران و عمان از گذشتهتنگه هرمز راه ار :فرهنگي و تمدني نزديكيـ 
 .هاجرت ايرانيان به عمان بوده استاين تنگه به علت فاصله كم گذرگاهي طبيعي براي م. است

 .، در اصل ايراني هستنديعني بخش شمال عمان در تنگه هرمزجزيره مسندم  نيمي از مردم شبه
  .طبق گزارش وزارت اطالعات عمان اين افراد در اصل بلوچ هستند
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ايرانيان در  .تنگه هرمز همچنين گذرگاه انتقال فرهنگ و تمدن ايران زمين به عمان بوده است
آبياري قنات را در اين كشور سيستم  كشاورزي را رونق دادند و. آنجا شهرهاي زيادي بنا كردند
هاي جنوبي  اين عوامل باعث شده تا بين مردم عمان و مردم استان. ايجاد كردند كه هنوز ادامه دارد
كه مردم و تجار دو  طوري به ،هاي فرهنگي زيادي وجود داشته باشد و جنوب شرقي ايران شباهت

  .هم مراودات و روابط تجاري فراگيري دارند منطقه با
ايران  خصوص به. اقتصاد ايران و عمان با تنگه هرمز پيوند خورده است: صاد ايران و عماناقتـ 

از طريق تنگه  تجارت خارجي ايران% 80حدود . كه تنگه هرمز در حكم شاهرگ اقتصادي آن است
ارتباط عمان با تنگه هرمز . شود ايران از طريق تنگه هرمز صادر ميتمام نفت . گيرد هرمز صورت مي

توجه عمان به اين تنگه بيشتر  بيشتر به دليل مبادالت تجاري با ساير كشورهاي منطقه است و
برداري  دليل وجود منابع نفت و گاز است كه برخي از آنها بين ايران و عمان مشترك است و بهره به

روابط اين موضوع از جمله مسائلي است كه باعث برقراري  .نها بايد با همكاري دو كشور باشداز آ
 .نزديك بين دو كشور شده است

  اهميت استراتژيكي تنگه هرمز براي دو كشور ايران و عمان
 مسئلهراي اهميت استراتژيكي بااليي است، اين دا هاي مهم دنيا و از تنگه چون تنگه هرمز 

دو كشور با  هر. مان در سطح منطقه و جهان شده استسبب افزايش اعتبار استراتژيكي ايران و ع
وابستگي كشورهاي . اختيار داشتن سواحل شمالي و جنوبي آن كنترل تنگه را در اختيار دارند در

الملل از نقش  ايران و عمان در صحنه روابط بين منطقه و صنعتي دنيا به اين تنگه باعث شده تا
ت البته ايران به دليل موقعيت برتر سياسي، نظامي، طول ساحل بيشتر، وسع. مهمي برخوردار شوند

يت زياد و داشتن فضاي مناسب در ساحل شمالي تنگه براي گسترش و آرايش نيروي عو جم
از  ،هاي دفاعي تنگه هستند گاه داري از جزاير استراتژيك كه تكيهنظامي مدافع تنگه به همراه برخور

 )41ـ43: 1389 جعفري ولداني،(. بهتري نسبت به عمان برخوردار استموقعيت 

عمان كشوري اباضي مذهب است كه از اين لحاظ با كشور وهابي  ،فته شدگ كه قبالطور  همان
هاي مذهبي  تندروي صدد بوده تا استقالل خود را ازن چندان سنخيتي ندارد و هميشه درعربستا
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 نيز به همراه ديگر داليل از جمله عوامل نزديكي بيشتر عمان به مسئلهاين . عربستان حفظ كند
  .وده استايران نسبت به عربستان ب

  تقابل بين كشورهاي منطقهو تقويت اعتماد م هراسي ايران تاثيركارهاي كاهش  راه
 ، در وهله اول بايد وحدت وموفق عمل كند هراسي ايرانپروژه  اگر ايران بخواهد در مقابل

كه فرصت را براي اموري است   اختالفات داخلي از. ويت كنددلي و انسجام داخلي خود را تق هم
از جمله  ،طور كه گفته شد همان. د را پيش ببرندخو كند تا بتوانند اهداف بازيگران ديگر ايجاد مي

طور كلي خاور ميانه شد، ضعف  يگانگان در منطقه خليج فارس و بهمسائلي كه باعث حضور ب
ان يابي اير ه حضور خود را در مقابله با قدرتهرچند كه بيگانگان ادام. حكومت مركزي ايران بود

ها و  ، اما ايران بايد تالش كند تا با كنار گذاشتن اختالفات داخلي و استفاده از همه ظرفيتبينند مي
  .بي نيرومند در منطقه تبديل شوداستعدادها به قط

ديپلماسي عمومي در اصطالح  .، ديپلماسي عمومي استهراسي ايراناز ديگر ابزارهاي مقابله با 
عمومي  بر افكار تاثيرجاد درك متقابل و ، ايرساني اي اطالعهاي يك دولت بر معني تالش به

دانشجويي،  ـ  هايي همچون تبادل علمي كه اين امر از طريق روش باشد هاي ديگر مي ملت
در نهايت رساني و  خدمت ،هاي راديويي، تلويزيوني و اينترنتي كارگيري رسانه هب ،ورزشي ـ فرهنگي

 ،شود مياستفاده  هراسي ايراناز ابزارهاي پركاربردي كه در پروژه . انتشار كتب و مجالت است
مرزي و ساخت  هاي برون ابل بايد با ايجاد و گسترش رسانهايران هم در مق. اي است تبليغات رسانه

  .ها را خنثي كند تبليغات اين رسانه، هاي هدفمند برنامه
ها در اين  ها، مجالت و روزنامه تشار كتابها و ان تأسيس كتابخانه ايران بايد با ،عالوه بر اين

كند كه در اين  اي به مردم معرفي و سياست ايران را به نحو شايسته كشورها سعي كند فرهنگ
ها با  هاي فرهنگي ايران بسيار مهم و قابل توجه است تا در كنار اين فعاليت راستا نقش رايزني
هاي  آشنايي با فرهنگ و تاريخ ايراني به زبانها و انتشار جزوات  ها و سخنراني برگزاري همايش

  )1393 راد،(. ران را به مردم آن كشور بشناساندسعي نمايد چهره واقعي اي ،مقصد
ها كه بيشتر در حوزه فرهنگ مطرح است، در حوزه سياسي و سياست خارجي  جز اين فعاليت هب
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ها و  زدايي با هدف تقويت دوستي تنش ؛زدايي به انجام برساند هايي را جهت تنش هم ايران بايد تالش
زدايي تمام جوامع را از خشونت و دشمني به تحمل يكديگر و  سياست تنش .هاي اشتراك جنبه

زدايي بايد موارد تنش كه بين ايران و كشورهاي منطقه است  در تنش. خواند همكاري متقابل فرا مي
هاي زيادي را به  و ادامه آن تنها هزينه چون ادامه تنش هيچ سودي براي دو طرف ندارد. كم كرد را

ها  براي كاهش تنش. شود در طول زمان توان هر دو كاهش يابد كند و باعث مي دو طرف تحميل مي
كشورها بايد به مفاهمه و درك متقابل از مسائل و اوضاع دست يابند و اين مفاهمه هم از طريق 

هاي حاضر در  گو و مذاكره جرياني است كه طرفگفت. آيد گفتگو، مذاكره و تالش متقابل به دست مي
هاي خود را بشناسند و در جهت رفع تعارضات و  كنند نقاط اشتراك و تفاوت ديدگاه آن سعي مي

  .نوعي اعتمادسازي كنند يعني به ؛)30- 31: 1381ازغندي، (سوءتفاهمات تالش كنند 
بايد در جهت  ،زدايي داشته باشد تواند در راستاي تنش ميبا توجه به نقشي كه اعتمادسازي  

كند و كشورهاي  داشت كه عنصر جغرافيا تغيير نمي بايد توجه. كردتحقق اين امر بسيار تالش 
كشمكش،  از پس بايد تالش كرد كه اين زندگي به دور. منطقه به ناچار بايد با هم زندگي كنند

هايي  ايجاد جو اعتماد ميان دولتاين امر هم با نزديكي بيشتر كشورها و . ريزي باشد جنگ و خون
در منطقه خليج فارس  خصوص به. امكان دارد ،ندا دانسته يكديگر را دشمن هم مي به حال كه تا

، منافع ملي جايگزين اختالف و ستيز شود برسند كه اگر تفاهم و اعتماد كشورها بايد به اين باور
حمله عراق به ايران و حمله به كويت  بار تجربه دو جنگ خسارت .دست خواهد آمد آنها بيشتر به

يابي به منافع ملي از طريق اعتمادسازي و ه را به اين نتيجه برساند كه دستبايد كشورهاي منطق
 .بر اين اساس بايد بر نقاط اشتراك بين كشورها توجه داشت. نفع همه آنهاست همكاري بيشتر به

وابستگي به درآمدهاي نفتي، اسالم ، ييواقع شدن در يك موقعيت جغرافياجمله نقاط اشتراك از
سهيم بودن در خطرات  ،حال توسعه عنوان كشورهاي در رسمي مردم منطقه، اشتراك به دين

  .باشد مي ... زيست محيطي و
ها به اين درك برسند كه هرچند اهميت خليج فارس در گذشته  عالوه بر اين بايد همه طرف

، اهميت با تغيير شرايط دنياي كنوني اكنون اما هم ،تژيكي بودتيكي و ژئواسترايژئوپل داليل بهبيشتر 
وني اقتصاد و قدرت اقتصادي در دنياي كن. است ژئواكونوميكي داليل بهبيشتر خليج فارس 
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در اين شرايط امنيت منطقه تنها از طريق . الملل است كشورها در نظام بينكننده جايگاه  تعيين
 توافقات و بلكه از طريق اقدامات اعتمادساز و ،شود نمي تاميننيروي نظامي و مسابقه تسليحاتي 

در سايه ادامه روابط خصمانه و چون . اي بايد به نتيجه برسند و منطقههاي متقابل  همكاري
ا ديده شك و غرض به ، ديگران بطرف هيچ قصد و غرضي نداشته باشداعتمادي حتي اگر  بي

، ادامه كشمكش و تنش در منطقه است اي خارجي دره هرچند منافع قدرت. كنند حريف نگاه مي
شود را برطرف  ئلي كه منجر به ادامه اين رود ميخود كشورها هم بايد تالش كنند عوامل و مسا

  )47ـ109: 1381 ،فر ابراهيمي( .از جمله اختالفات ارضي و مرزي ؛كنند
دو كشور با قبول . ستوبي از ايجاد تفاهم و همكاري اعمان نمونه خ روابط دو كشور ايران و

اند كه منافع دو طرف تنها  مرزي دريايي به اين نتيجه رسيده گرفتن جغرافيا و همواقعيت و در نظر
ايران و عمان طبق قرارداد تحديد حدود فالت  .است پذير از طريق همكاري و اعتماد متقابل امكان

 عمان كشوري كوچك و. ندارندهم  مرزهاي خود را تعيين كرده و اختالف مرزي با 1353 قاره در
تنهايي قادر به دفاع از خود در برابر دشمنان  هداند ب همين دليل مي به. از نظر نظامي ضعيف است
همچنين به موقعيت برتر ايران در منطقه واقف است و سعي كرده تا . داخلي و خارجي نيست

تانه خود را با ايران حفظ همواره با خاطره حمايت ايران از حكومتش در جنبش ظفار روابط دوس
دست  كه البته با توجه به موقعيت برتر ايران، عمان از اين ارتباط منافع قابل توجهي هم به د؛كن

هاي برخي كشورها عليه ايران جلوگيري  در مقابل هم سعي كرده كه در مقابل تندروي .آورده است
گري كند  آمريكا و اروپا ميانجيزدايي بين ايران، كشورهاي منطقه،  همچنين در جهت تنش. كند

  .اي بوده است گري بين ايران و آمريكا در مذاكرات هسته كه مورد اخير آن ميانجي
اي، چندين رزمايش مشترك دريايي را برگزار  هاي منطقه دنبال ادامه همكاري ايران و عمان به

قه نبودن نيروي دريايي قوي با توجه به اينكه از ديگر داليل اصلي حضور بيگانگان در منط. اند كرده
تواند بهانه ديگر آنها  تالش كشورها در اين راستا مي ،بوده تا بتواند امنيت را در منطقه ايجاد كند

 حال اين كشورها به منابع انرژي منطقه نياز دارند و بايد هر چون به. جهت حضور در منطقه را بگيرد
  .انرژي خود احساس خطر نكنند تاميناز امنيت 
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  گيري نتيجه
 ي بزرگ به بهترين شكل به منافعشان در منطقهها يابي قدرت طرحي جهت دست هراسي ايران 

ن اند با ترساند گيري اين سياست همواره تالش كرده هاي بزرگ با پي قدرت. خاورميانه است
تر  زرگآمريكا خود را قدرت برتر و ب. گرفتن آن جلوگيري نمايندكشورهاي منطقه از ايران از قدرت 

هاي جديد كه هژموني  داند و هميشه تالش كرده است در مناطق مختلف دنيا از ظهور قدرت دنيا مي
كه از نظر اقتصادي هم  راهبردياز مناطق بسيار مهم و . كنند، جلوگيري كند آن را تهديد مي

يكا از بعد از جنگ جهاني دوم سياست آمر. عنوان منبع عظيم انرژي است، خليج فارس است به
منابع انرژي حفظ كند تا از آن  همواره در اين منطقه در جهتي بوده است كه بتواند كنترل خود را بر

طريق بتواند هم به اين منابع براي صنعت خود دسترسي داشته باشد و هم رقباي خود مثل اروپا و 
. هايي مواجه بوده است همين دليل روابط ايران با اين كشورها اغلب با چالش به .ژاپن را كنترل نمايد

كارهايي بر اين امر غلبه كرد و با تكيه بر مشتركاتي كه بين ايران و اين  گيري راه توان با پي اما مي
سازي و رفع با اعتماد. ردن روابط گام برداشتدوستانه ك در جهت رفع سوءتفاهمات و ،كشورهاست

رود و با  اقدامات طرف مقابل از بين ميها حالت بي اعتمادي و احساس ترس از  ها بين اين دولت تنش
  .شود هاي مختلف فراهم مي گسترش جو اعتماد و دوستي زمينه همكاري در زمينه

امنيت منطقه با گسترش  تامينكه  بايد به اين نتيجه برسند ها براي تحقق اين امر دولت
ايدارتر خواهد بود تا با قطعاَ بهتر و پاي  منطقه همكاري و روابط دوستانه با كشورهاي همسايه و هم

بسا كه از بودن  منافع خود هستند و چه تامينله اول درصدد حاي كه در و هاي بيگانه تكيه بر قدرت
عنوان الگويي  تواند به ران و عمان در منطقه ميروابط اي. برند تنش و درگيري در منطقه سود هم مي

  .برند وجود رابطه دوستانه بين هم سود مياز روابط دوستانه بين دو كشور باشد كه هر دو طرف از 
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