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 چکیده

خلیج فارس نامی است به جای مانده از کهن ترین منابع تاریخی، زیرا این نام از سده های قبل از میالد و 

ه سرزمین و ملت که هویتی در اصل متعلق ب« فارس»و « پارس»چه بسا دورتر از آن سر بر آورده و با 

ایران بوده، گره خورده است. محققاً خلیج فارس را باید یکی از مناطق عمده جغرافیایی و آبی جهان به 

مهم ترین »شمار آورد که از دورآنهای گذشته این عنوان را به خود گرفته و در سال های اخیر به مثابه 

 به همواره گذشته قرن چند از غربی های قدرتدر مرکز توجه همگان قرار گرفته است. « بخش جهان

طی سال های اخیر تحرکات موزیانه  .اند بوده فارس خلیج در ای های فرامنطقه قدرت ترین اصلی عنوان

و برخی اراضی شیخ نشین حاشیه خلیج فارس صورت   و طمع ورزانه ای توسط برخی از دولت های عربی

از عناوین جعلی و بی پایه و بی اساس، این منطقه مهم گرفته است، تا با تمسک به تحریف نام و استفاده 

آبی را که همواره با نام فارس و فرهنگ و تاریخ ملت فارس شناخته شده است، در راستای منافع توسعه 

پردازیم و رویکرد و در این مقاله به بررسی دالیل اهمیت این منطقه می طلبانه مصادره به مطلوب نماید.

 های عربی را نسبت به این موضوع مورد بررسی قرار خواهیم داد.قه و رسانهدیدگاه کشورهای منط

 خلیج فارس، خلیج عربی، ژئوپلیتیک، کشورهای منطقه، تحریف.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 ائرذخ کشف با ویژه به اخیر قرن یک و بوده جهان مهم مناطق از همواره خود ژئواستراتژیک موقعیت دلیل به فارس خلیج

 ها قدرت بین رقابت از بخشی که طوری به شده ای فرامنطقه بزرگ های قدرت بیشتر توجه جلب موجب آن، در انرژی عظیم

 در تحوالت و مسائل برخی بروز و ای منطقه سیاسی تحوالت سنتی، های مؤلفه بر عالوه . است گردیده معطوف منطقه این به

 خاورمیانه منطقه .است داده افزایش غربی های قدرت برای را فارس خلیج میتاه نیز اخیر دهه یک در جهانی سیاست عرصه

 مناطق مهمترین از بزرگ های قدرت بین رقابت منظر از کنونی مرحله در توان می خاص طور به را فارس خلیج و کلی طور به

 پس دوران در آمریکا بود، استوار اروپا بر عمدتاً  ابرقدرت دو بین اصلی رقابت سرد جنگ دوره در که حالی در .کرد تلقی جهان

 .نماید تبدیل خود انحصاری نفوذ حوزه به را فارس خلیج و خاورمیانه تا است برده بهره خود امکانات همه از سرد جنگ از

 

 خلیج فارس

تبدیل  خلیج فارس از جمله مناطق آبی جهان است که امروزه به یکی از کانون های اصلی بحران و اختال ف بین المللی

شده است. این منطقه از جنبه های گوناگون دارای ویژگی های متمایزی در مقایسه با سایر مناطق آبی و خشکی های جهان 

است که به آن اهمیت و برجستگی های فوق العاده ای بخشیده است. اهمیت فزاینده آن نیز باعث بروز برخی اختالفات و 

است. منطقه ای نفت خیز که از مهمترین مناطق تامین نفت جهان محسوب می منازعات اقتصادی و به خصوص سیاسی شده 

هزار کیلومتر مربع است یعنی تقریبا مساحتی نصف مساحت دریای خزر. طول سواحل  242تا  222وسعت آن بین  شود.

ا تنگه هرمز جزو کیلومتر است که بیشترین خط ساحلی را ایران دارا است یعنی از دهانه فاو گرفته ت 0222خلیج فارس 

از   مناطق ساحلی ایران محسوب شده و بقیه خطوط ساحلی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل می شود. بنابراین

 . (2030)سیداحمدی زاویه و عظیمی،  کیلومتر آن از آن ایران است 2222کیلومتر خط ساحلی  0222

 

 
 کز مطالعات خلیج فارس(موقعیت خلیج فارس در منطقه )منبع: سایت مر -2شکل 

 

کیلومتر است. عمق  022تا  222کیلومتر و عرض آن در بعضی جاها بین  2222طول خلیج فارس از عراق تا تنگه هرمز 

متر، در کل  02متر، در اطراف جزیره هرمز  222مختلف است. در تنگه هرمز متوسط عمق آب   خلیج فارس در نقاط گوناگون

متر نمی رسد ولی به صورت کلی عمق متوسط آب در  21سواحل جنوبی آن متوسط عمق آب به متر و در  22سواحل ایران 
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متر است. اما وسعت خلیج فارس در گذشته بیشتر و تقریبا دو برابر وسعت امروزی اش بود که به مرور زمان از  01خلیج فارس 

ند وسعت خلیج فارس به موصل و کرکوک می وسعت آن کاسته شده است. همچنان که مورخان در کتاب های تاریخی نوشته ا

سرزمین خشکی به نام عراق وجود نداشت به گونه ای که در کتب   رسیده یعنی در آن زمان هنوز عراق شکل نگرفته و اصال

تاریخی آمده است تا قبل از حمله اسکندر به ایران کشتی های تجاری و... در شوش لنگر می انداختند یعنی شوش به دریا 

و از شوش فاصله گرفته است. کشورهایی که امروز آنها را تحت کشورهای   بوده است در حالی که امروز دریا پس رفته متصل

کشور عربستان ، قطر، امارت متحده عربی، بحرین، عمان و کویت عضو  6کشور هستند که  0حوزه خلیج فارس می شناسیم 

اق شکل گرفت هستند و دو کشور دیگر یعنی جمهوری اسال می ایران شورای همکاری خلیج فارس که بعد از جنگ ایران و عر

بوده است چون هنوز حدود یک سوم از اختال فات  "متحد"و عراق که عضو این شورا نیستند. امارات متحده عربی که به ندرت 

میلیون نفر خود متشکل  1/2هزار کیلومتر و جمعیتی بالغ بر  00راضی میان امارات متحده عربی حل و فصل نشده با مساحت 

 . (2000)عجم،  از هفت شیخ نشین است

هزار کیلومتر  22نفر، قطر   میلیون 2هزار کیلومتر و جمعیت  202الی  222سایر کشورها نیز به ترتیب: عمان با وسعت 

خلیج فارس  هزار نفر جمعیت که کوچکترین کشور حوزه 622کیلومتر مربع با  622هزار نفر، بحرین  122مربع و جمعیت 

هزار  400میلیون نفر، عراق  2هزار کیلومتر و جمعیت تقریبا  22است که حتی از جزیره قشم هم کوچک تر است، کویت 

میلیون نفر و ایران که با  22میلیون کیلومتر مربع و جمعیت  222/2میلیون نفر، عربستان با مساحت  20کیلومتر و جمعیت 

 41کیلومتر مربع است. بنابراین جمعیت کل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 2640222میلیون نفر جمعیت و وسعت  21

میلیون نفر است که از کل جمعیت ایران کمتر است و اگر مساحت عربستان را که بیشتر شامل صخره هاست از سایر 

فارس همچنان که اسناد کشورهای حوزه خلیج فارس بر داریم مساحت ایران از کل آنها بیشتر است. اما درمورد نام خلیج 

تاریخی نشان می دهد و در منابع تاریخی هم هست و حتی در قرار دادهای منعقده بین المللی نیز وجود دارد این منطقه از 

بوده است. در حالی که امروز کشورهای غربی و   (Persian Golfهمان ابتدا و از دوران های گذشته تحت عنوان خلیج فارس)

اطال ع تاریخی ندارند و از وقتی که خودشان آمده اند و مستقر شده اند مبدا را همان تاریخ و مقطع زمانی  عربی و عده ای که

 .(2001)ناهید،  قلمداد می کنند

برند تا یک نام ای به کار میرسد تال ش گستردهسال نمی 62کشورهایی که حتی برخی از آنها سابقه تاسیس شان به  

مجالس   های منطقی است برای خلیج فارس در محافل وربی و فاقد استنادات تاریخی و استداللجعلی را که همان خلیج ع

 المللی به کار گرفته و تثبیت کنند.بین

 

 اهمیت ژئوپلیتیک خلیج فارس

 و نفت صادرات گرو در کشورشان اصلی درآمدهای اینکه دلیل به فارس خلیج حاشیه کشورهای که است واقعیت یک این

 و مطلقه هایسیستم سمت به را ها آن امر همین و ندارند هایشان ملت با مشترکی منافع وجه هیچ به است، نفتی یدالرها

-ماجراجویی به آنها آوردن روی باعث سیاسی ثبات عدم و مردمشان و ملت به آنها اتکای عدم و بردمی پیش دموکراتیک غیر

 خیزنفت کشورهای آمریکا، تسلیحات مشتریان و خریداران ترین بزرگ دشای دلیل همین به. شودمی تسلیحاتی و نظامی های

 آزاد آبهای از بخشی به ورود راه که فارس خلیج در استراتژیک و نظامی برتری به یافتن دست .باشند فارس خلیج حاشیه

 منطقه کشورهای با همکاری طریق از و بزرگ هایدولت دریایی استراتژی رأس در است نفت ترانزیت عمده محل و جهان

 (9831)مشکور،  .باشدمی فارس خلیج در دریایی تجارت امنیت تأمین ضرورت از نشان اینها و است

 چنان دچار را منطقه میالدی، 9191 دهه در ایرانیسم پان و ترکیسم پان عربیسم، پان مانند ناسیونالیستی افکار ظهور

 و نخبگان از آنان بودن دور و منطقه کشورهای رهبران از بعضی اییکار عدم .داشت ادامه دهه دو تا که ساخت التهابی

 نیز ایقبیله حتی و خانوادگی و سلطنتی فردی، اقتدارگرایی هایحکومت .بود زمان آن اصلی هایچالش از نیز روشنفکران
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 این آن اثر بر که شده داخلی شکنندگی سبب بحران این .است ساخته مشروعیت بحران دچار را سیاسی هاینظام بیشتر

 بودن محصولی تک .شودمی توجیه منطقه در بیگانگان حضور ترتیب بدین و شوندمی متکی بیگانه های قدرت به کشورها

 همسایگان از نیازی بی و صنعتی هایقدرت به وابستگی سبب موازی، اقتصاد و نفت صدور به ها آن اتکای و کشورها اقتصاد

 و تخریب را منطقه اقتصاد طبیعی روند درصددند شرایط این سایه در نیز آمریکا وصخص به غرب کشورهای .است شده

 ویژه به و غربی کشورهای روانه را سرشاری عواید سیاست این .سازند وابسته نفتی دالرهای به را منطقه کشورهای پیوسته

 و( قومی گاه و مرزی) هایاختالف سبب به را نفتی درآمدهای فارس خلیج منطقه کشورهای راستا این در .کندمی آمریکا

 طرفی از (.9839)سیمبر،  سازندمی روان غرب سوی به خود نظامی اهداف راستای در دیگر بار منطقه، بر حاکم کلی شرایط

 مشروعیت، بحران و اعراب میان در جامعه رهبری در ناتوانی و کارایی عدم اجتماعی، هاینابسامانی هویت، های بحران

 در زیاد هایپذیریآسیب و خارج در (فردی گاه و) مذهبی و سیاسی اختالفات نیز و داخل در ایقبیله قومی، تاختالفا

 جهان سطح در هادولت  ملتها مجموعه ترینضعیف جزء منطقه، عرب کشورهای تا داده هم دست به دست منطقه، کشورهای

 این در( پیمانانشهم و خود) ثبات و امنیت حفظ هدف و انگیزه با و منطقه کشورهای دعوت به نیز آمریکا .آیند حساب به

 فارس خلیج در جهانیان منافع حافظ و مسئول را خود همواره و گذاشته استراتژیک جهان از نقطه این به پا حساس منطقه

 .داندمی

 منطقه کشورهای میان هجانب چند و جانبه دو همکاری گونه هر زمینه که است ایگونه به فارس خلیج در داخلی شرایط

 اوضاع پیامد خود بیگانه، عامل مستقیم حضور .است نموده خارج متوجه امنیت کسب برای را کشورها این و برده میان از را

 اصلی عامل بنابراین .داد کاهش منطقه این در را المللیبین عامل نقش توانمی داخلی اوضاع اصالح با و است منطقه داخلی

 و است منطقه کشورهای عملکرد مستقیم برآیند و نهفته منطقه داخلی مشکالت و مسائل در بیگانه، حضور و اتیثببی ناامنی،

 (.9833)رنجبر،  برد میان از را آن علت باید معلول، بردن میان از برای ضرورتاً

 جایی جابه روز هر که است وابسته مرزها از بیرون دنیای به قدری به قدرت حوزة مشروعیت و امنیت فارس، خلیج در

 را اختالف نقاط داخلی، ضعف از استفاده با بیرونی عامل .است المللیبین منافع تابع ها،گیریجهت و ماهیت تغییر و قدرت

 ناهمگونی. دهدمی شکل منطقه کشورهای منافع نه و المللیبین منافع با همسو را خاورمیانه در سیاست و کندمی تشدید

 هایهمکاری بر و گذاردمی تأثیر خارجی آنها سیاست بر که اندازه همان به فارس خلیج کشور هشت سیاسی ساختارهای

 (.9833)رنجبر،  است گذار تأثیر فارس خلیج امنیت بر نیز میزان همان به ای،منطقه

 کشورها این ازیسنزدیک روند ایجاد هایمحرک ترینقوی از یکی رسد می نظر به اخیر، شده حادث هایبحران کنار در

 به امنیت مشکل آن در که است ایمنطقه فارس، خلیج منطقه .است امنیت نام به ایمسئله شدن، جهانی عصر در یکدیگر به

 احساس خود، نظامی روزافزون های توانایی رغمعلی کشورها، این تمامی که شده باعث عمل در و شودمی احساس خوبی

 تلقی ثباتیبی و تهدید منبع نوعی کشورها، این نظامی ساختار همین نتیجه، در. نمایند امنیت عدم احساس یا کمتر امنیت

 پایمال درگیر، کشورهای ویرانی جز اینتیجه و داد نشان وضوح به را موضوع این منطقه، اخیر جنگ دو که همانطور. شودمی

 منطقه، کشورهای میان درونی اختالفات. اشتند دنبال به را منطقه در سوءظن و شک ترویج و منطقه هایسرمایه نمودن

 مشهود اعراب درونی روابط در هم و اعراب و ایران روابط در هم اختالفات این .است منطقه در ناامنی عوامل ترینمهم از یکی

 دیگر اردمو. بردمی رنج ناسیونالیستی هایایدئولوژی و سنی و شیعه اختالفات از شدت به همسایگانش و ایران روابط. است

 بعثی رژیم حکومت زمان) عراق و عربستان و ایران میان همواره که است بوده فارس خلیج تسلط و چیرگی سر بر اختالف

 (.9811)اخباری و قهرمانی،  است داشته وجود رقابت نوعی (عراق

 و تاکنون انقالب قبل از بزرگ، تنب و کوچک تنب و ابوموسی جزایر سر بر عربی متحده امارات و ایران اختالفات

 هایقیام اثر بر اخیراً  البته. آیدمی شمار به اختالف عوامل دیگر از امارات، ادعای از فارس خلیج همکاری شورای پشتیبانی

 شورا جلسه در و شده خارج فارس خلیج همکاری شورای کار دستور از مسئله این فارس، خلیج عربی کشورهای در مردمی
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 ناهمگون مواضع و مرزی اختالفات و اعراب میان درونی اختالف. شود حل ایران با دیپلماتیک هایراه از مشکالت شد بنا

 .است اعراب روابط در ساختاری موانع و مشکالت جمله از قدس، اشغالگر رژیم مسئله درقبال

 امنیت در اسیاس عامل توسعه، حال، عین در .است ماندگیعقب عامل ناامن، محیط و توسعه ساززمینه امن، محیط

 منطقه در ایران که است استراتژیکی موضوعات از فارس خلیج در امنیت مسئله بنابراین. رودمی شمار به ملی امنیت و محیط

 بر منطقه در ناسازگار و متضاد منافع و منطقه کشورهای و خارجی هایقدرت گرفتن نظر در با .شودمی روبرو آن با

 عراق، و افغانستان اشغال فارس، خلیج در آمریکا دریایی نیروی حضور .شودمی افزوده رسفا خلیج در امنیت هایپیچیدگی

 معمای هایابهام بر که است مسائلی جمله از آمریکا، توسط صهیونیستی رژیم از جانبه همه پشتیبانی و اعراب امنیت تأمین

 و منطقه یک در امنی نا الملل،بین نظام در شدن انیجه رشد به رو روند با اکنون. افزایدمی منطقه و فارس خلیج در امنیت

 مسئله این. شد خواهد مناطق دیگر ناامنی موجب خود ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک موقعیت به توجه با هاقدرت توازن عدم

 در یرانا که استراتژیک موضوعات دیگر از .بخشد می تحقق را تروریسم و دهدمی قرار پرسش مورد نیز را جهانی امنیت

 در قوا توازن ایجاد بر مبتنی آمریکا استراتژی شوروی، فروپاشی از پس .است تسلیحاتی مسابقه است، مواجه آن با منطقه

 کشورهای تاکنون، 11 دهه از .است بوده منطقه در تسلیحاتی مسابقه ساز زمینه برتر، قدرت ظهور از جلوگیری و منطقه

 خلیج .اندکرده هزینه خود همسایگان تهدید و بازدارندگی جهت نظامی مدرن نیروهای ساخت برای دالر میلیون ها ده منطقه

 هایمخالفت که است ایمنطقه و است مستعد بسیار جنگی پیشرفته هایسالح جذب نظر از که است ایمنطقه فارس

 کشورهای هراس دارد، همس جریان این در که دیگری عنصر .است شده منجر تسلیحاتی مسابقه تداوم به موجود، سیاسی

 ارتش به فارس خلیج جنگ جریان در که است صدماتی از پس ایران نظامی قدرت برتری از فارس خلیج همکاری شورای

 (.9831است )امیراحمدی،  کرده وارد عراق

 نیز امروز به تا ها آن از بعضی و بود نموده تار و تیره منطقه در را امنیتی تفاهم ایجاد فضای پیش، سال چند تا که آنچه

 شورای هایسیاست امارات، و ایران همچنین و یکدیگر با هاامیرنشین مرزی اختالفات شامل است، باقی خود قوت به

 و همکاری گسترش از مانع که است صهیونیستی رژیم با روابط و خاورمیانه صلح مذاکرات عراق، و ایران مقابل در همکاری

 سه که زمانی تا معتقدند، گرانتحلیل از برخی البته .بود ایمنطقه همگرایی سمت به رکتح و تفاهم یک ایجاد برای تالش

 به فارس خلیج در امنیت تامین نرسند، مشترکی امنیتی تحلیل به عربستان، و عراق ایران، یعنی منطقه این اصلی کشور

 در سوءظن هایزمینه ایجاد زودگذر، های حرانب ایجاد نیز ها دخالت این الزمه و شد خواهد واگذار ایفرامنطقه کشورهای

 جانبه همه حضور برای را زمینه تا بود خواهد منطقه در قبیل این از مسائلی و تاریخی اختالفات احیای و منطقه کشورهای

 (.9831 عزتی،) سازد فراهم خود

 تأکید که برژنیسکی همانطور و است واقعیت یک منطقه در اسرائیل و آمریکا حضور که است این مهم مسئله حال هر به

 خلیج در متحده ایاالت که کنند درک را استراتژیک مهم واقعیت این فارس خلیج منطقه کشورهای همه است الزم: »کندمی

 (.9833رود )رنجبر، می شمار به آمریکا حیاتی منافع جزو منطقه در (انرژی) امنیت و استقالل و است ماندگار فارس

 و مسائل با فارس، خلیج منطقه در اخیر، دهه دو طول در آمریکا متحده ایاالت گفت توان می یکل ارزیابی دریک

 .است شده بیشتر مراتب به افغانستان جنگ و سپتامبر وقایع از پس مشکالت این و بوده مواجه فراوانی هایپیچیدگی

 در قدرت موازنه ایجاد برای عربستان و عراق ران،ای ای منطقه مهم هایقدرت با نزدیکی در منطقه در آمریکا سنتی دیپلماسی

 بخش دراین متحده ایالت اهداف به نسبت سوءظن و تردید با کشور سه این و است داده دست از را خود کارایی فارس خلیج

  .کنندمی احساس واشنگتن پیدرپی تهدیدهای و فشار معرض در را خود ریاض و بغداد تهران، آنکه ضمن .نگرندمی جهان از

 برای هاآمریکایی که دانست روندی آغاز توانمی را غربی آسیای در موجود ژئوپلیتیکی درخالء آمریکا نفوذ دامنه گسترش

 به المللی،بین نظام در جدید سیاست این اتخاذ که اندرفتهگ پیش در جهان از بخش این در« یابنده گسترش گرایی مداخله»

 9111 دهه طول در امنیتی و سیاسی مشکالت که گفت توانمی .شد نخواهد منجر منطقه این درکشورهای امنیت و ثبات
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 جهان از بخش دراین متحده ایاالت وگسترده سنگین نظامی حضور رغم به .یافت تداوم فارس خلیج منطقه در همچنان

 جمله از گوناگون مناطق در یکاآمر پروازانهبلند سیاستهای صورت هر در .نکرد پیدا کاهش فارس خلیج در موجود هایتنش

 و همکاری به ناچار نتیجه، به رسیدن برای و است شده مواجه موانعی با قفقاز و مرکزی آسیای غربی، آسیای فارس، خلیج

 خواهد شده یاد مناطق در عمومی افکار نظر جلب ویژه به و بود خواهد مناطق این کشورهای و جهانی هایقدرت با هماهنگی

 تحوالت و رویدادها دچار قطبی چند و قطبی تک به دوقطبی وضعیت از گذار مرحله در المللی بین نظام گفت باید. بود

 مهم جنگ دو بیستم قرن اخیر دهه دو طول در .است بوده چشمگیرتر فارس خلیج بر اهدگرگونی این پژواک که شد زیادی

 (.9831شکور، م) بود گذار اثر المللیبین نظام بر خود نوبه به که پیوست وقوع به فارس خلیج منطقه در سازسرنوشت و

 ازجمله منطقه این ای وحاشیه پیرامونی نقاط فارس، درخلیج انرژی منابع سر بر رقابت تداوم یکم و بیست قرن در

 که کندمی فرض جهانی مقیاس در قدرت ابر یک را خود متحده ایاالت رقابت، این صحنه در .است برگرفته در را افغانستان

 دنیا، کشورهای سایر همچنین .هستند او با همکاری به ناچار (اروپا و ژاپن چین، روسیه،) ایمنطقه اول درجه هایقدرت سایر

 درسطح تنش ایجاد باعث پنداری چنین تداوم که است بدیهی .کنند ملحوظ خود محاسبات در را واشنگتن نظرات بایستمی

 نیست، المللی بین نظام در خود دستوری و جانبه یک هایسیاست اجرای به قادر آمریکا که درحالی چون شد، خواهد جهانی

. دهد رواج و گسترش را آمریکایی هایارزش و منافع طریق این از و دهد جلوه جهان در حریف بدون را خود دارد تالش

 .است داده نشان سیاست این تعقیب در را آمریکا ذاتی ناتوانی مصادیق اخیر هایدرسال فارس خلیج رویدادهای و وقایع

 مختلف، هایعرصه در پدیده این فشار و است کرده ایجاد را مشابهی تهدیدات منطقه، کشورهای برای شدن جهانی سیاست

 این از یک هر داخلی سیاست ساختار .است شده موجب منطقه، این مردم و حکام میان در را رفتاری تغییرات یکسری

 است آمده وجود به شدن جهانی اثر بر که امنیتی و سیاسی تهدیدات و سو یک از آنها، مابین فی مشکالت همراه به کشورها

 دوم، بخش تهدیدات با مقابله جهت در را اول بخش مشکالت حل در کشورها این حکام نظر تجدید لزوم دیگر، سوی از

 را خود حرکت ویکم بیست قرن آغاز در و بیستم قرن پایانی یدهه در فارس خلیج منطقه کشور شش هر .سازدمی ضروری

 تعامالت از جدیدی عصر آغاز از توانمی جرأت به و نمودند آغاز مختلف هایسرعت با قدرت داخلی ساختار اصالح جهت

 واقع در و سنتی رهبران جای به جدید رهبران جایگزینی مختلف، انتخابات افزایش .داد خبر کشورها این در قدرت داخلی

 .دهندمی خبر جدید روند این از مردم، مطالبات افزایش و جمعی هایرسانه گسترش کهنه، تفکرات جای به نوین فکراتت

 ای،منطقه تهدیدهای سرگذراندن از آن هایبازتاب مهمترین که است منطقه در توسعه و دموکراسی ثبات، امنیت، تحقق

 به که منطقه در اصالحات و توسعه مسایل به ویژه توجه فارس، خلیج همنطق و ایمنطقه بعد در ثبات و امنیت بسط و شیوع

 در را سیاسی اصالحات فرصت و داشت خواهد کشورها این تسلیحاتی هایهزینه کاهش بر را خود تاثیرات خود خودی

 (.9811)اخباری و قهرمانی،  داد خواهد افزایش منطقه کشورهای

 ایاالت با تعامل نحوه مورد در را خود هایسیاست دیگر، زمان هر از بیش باید فارس خلیج همکاری شورای کشورهای

 سوی از را اروپا اتحادیه و ژاپن روسیه، چین، همچون جهان بزرگ کشورهای با خود روابط تقویت و سو از آمریکا متحده

 محصولی تک اقتصاد از خروج جهت را خود تالش کشورها، این که است اهمیت حایز بسیار همچنین. کنند هماهنگ دیگر

 راستا این در نفت قیمت افزایش از خود تولیدی توان تقویت و خود درآمدزای منابع به بخشیدن تنوع با و دهند افزایش

 روند تقویت برای باید کشورها این این، بر عالوه. دهند افزایش را خود اقتصادی هایگزینه دامنه و ببرند را استفاده کمال

 باید هاتالش این. کنند تالش دولت با شهروند روابطر د جدیدی اجتماعی ساختار به دادن سامان و اخلید سیاسی اصالحات

 هادروازه بستن و داخلی ملی وحدت تقویت حقیقی، راه این .باشد استوار قانون حاکمیت و بشر حقوق و شهروندی اصل بر

 .است بیگانگان هایدخالت مقابل در

 .شودمی مشاهده نامشخصی و سیال وضعیت گذارندمی فارس خلیج منطقه روی را تاثیر رینبیشت که عواملی میان از

 واقع در .است گیریشکل حال در نوعی به گفت وانتمی و ندارد وجود جهان سطح در اتکایی قابل و مشخص المللبین نظام
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 نتیجه در .هستند انتقالی مرحله یک طی حال در ایمنطقه هایسیستم یعنی آنها، هایسیستم زیر و المللبین سیستم

 حالت و نگرفته شکل کامالً سیستم ساختار که مرحله این در .نیست مشخص کامالً  آنها بر حاکم رفتاری قواعد و ماهیت

 امر همین در اهمیت حائز نکته بلکه هستند، برخوردار بیشتری عمل آزادی از بازیگران تنها نَه ندارد، وجود ناپذیریانعطاف

 (.9811)اخباری و قهرمانی،  شوند واقع موثر المللبین سیستم گیریشکل فرآیند در توانندمی آنها است نهفته

 

 اهمیت خلیج فارس برای جمهوری اسالمی ایران

خلیج فارس همواره برای کشور جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه ای داشته است از جمله دالیل اهمیت می توان بدین شرح 

 : کرد عنوان

به بعد مقامات ایرانی اعالم نمودند  ۰۷تمام نفت ایران از خلیج فارس و تنگه هرمز صادر می شود. همانطور که از دهه  (9)

  که این تنگه شاهرگ حیاتی ایران است لذا سعی بر این است که همیشه باز باشد.

  درصدی ایران است که از این منطقه صورت می گیرد. ۰۷تجارت  (2)

هه اخیر ایران سرمایه گذاری های ویژه ای در جزایر و بنادر خلیج فارس انجام داده است که در مقایسه سه د –در دو  (8)

المللی و داخلی شده و اهمیت قبل که از مناطق محروم به شمار می رفت سرمایه گذاری ها باعث توجه بیشتر بین

  بیشتری پیدا کرده است.

ه است. عمده ذخائر نفتی ایران در خوزستان است و بزرگ ترین حوزه وجود حوزه نفتی و گازی ایران در این منطق (1)

  گازی ایران نیز پارس جنوبی است که در وسط آب های خلیج فارس بین قطر و بوشهر قرار دارد.

وجود کارخانجات و صنایع بزرگ ایران از جمله صنایع فوالد سازی، کشتی سازی، پاالیشگاه ها و نیروگاه هسته ای در  (9)

 فارس است.خلیج 

خلیج فارس از جمله مناطقی است که نقش بسزایی در اتخاذ تصمیمات و مقابله با تهدیدات : بعد نظامی و امنیتی (6)

بنابراین خلیج فارس در ابعاد گوناگون همواره اولویت اول را در اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاست خارجی  نظامی دارد.

 (.9819)خضری،  مهوری اسالمی ایران داشته و داردج

 

 سابقه جعل نام خلیج فارس 

میالدی هیچ گونه بحث و جدلی در میان نبوده است و همچنانکه اشاره شد  0691تا اوایل دهه « خلیج فارس» درباره نام 

 در تمامی منابع اعم از عربی و غیرعربی و اروپایی و آسیایی و آمریکایی و حتی دایره المعارف ها و نقشه های جغرافیایی موجود

  اما اصطالح در تمام زبان ها استفاده شده است.« خلیج فارس» در گوشه و کنار جهان، برای توصیف این منطقه از عنوان 

« سر چارلز بلگریو» نمایندگان سیاسی انگلیس درخلیج فارس به نام  از یکی طرف از بار نخستین برای ،«عربی خلیج » مجعول

بین « تفرقه» در راستای سیاست های فتنه انگیزانه و توسعه طلبانه انگلیس، به قصد عنوان شده و در واقع او بوده است که 

ایران و کشورهای عرب و بهره برداری از این تفرقه، این تخم لق را در دهان اعراب شکسته است. سر چارلز بلگریو که بیش از 

 0699بعد از مراجعت به انگلستان در سال سال نماینده سیاسی و کارگزار دولت انگلیس در خلیج فارس بوده است،  01

خلیج »کتابی درباره سواحل جنوبی خلیج فارس منتشر کرد و در آن برای اولین بار نوشت که عرب ها ترجیح می دهند 

بنامند. این نماینده قطعاً قبل از انتشار کتاب و مراجعت به انگلستان در تماس با مقامات امارات « خلیج عربی»را « فارس

 که «سرچارلز بلگریو»بی خلیج فارس این فکر را به آنها القا کرده است و تصادفی نیست که بالفاصله پس از انتشار کتاب جنو

در « الخلیج العربی»را بر روی کتاب خود نهاده، اصطالح « ساحل دزدان» یعنی« خلیج فارس»جنوبی سواحل قبلی نام

جایگزین اصطالح « 1خلیج عربی»بات رسمی به زبان انگلیسی نیز اصطالح مطبوعات کشورهای عربی رواج پیدا کند و در مکات
                                                           
1 Arabian Gulf 
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« خلیج فارس» آمریکایی ها هم به پیروی از آنها از تبدیل  0691بعدها در دهه  معمول و رایج قدیمی پرشین گلف می شود.

اتی غرب در منطقه استراتژیک سخن گفتند.. از نظر آمریکایی ها و اروپایی ها این منطقه شریان حی« خلیج آمریکایی!» به 

را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تسلط خود در می « خلیج فارس» غربی و حوزه منافع ویژه است، لذا اگر قادر باشند 

 (.0061)خضری،  آورند

 

 عناصر تحریف نام خلیج فارس

. ستنده  و بوده مؤثر ناصواب راه این در هگرو چند که دهدیم نشان فارس خلیج نام جعل در مؤثر ههای زمین و عوامل بررسی

 :دارند قرار اصلی گروه سه دارندبرمی گام فارس خلیج یگذشته و تاریخ تحریف برای که کسانی صدر در

 اعراب هویت بحران حل برای تالش آنها مقصود و هدف. دارند روشنی یانگیزه گروه اینعرب:  متعصب محافل طیف (2

 تکاپوی .انددیده منطقه برای جعلی یشناسنامه یک خلق در را بحران این از عبور راه آسانترین گروه، این. است

 افکنده سایه اقلیم این بر اخیر یدهه سه در ویژه به که دارد بحرانی در ریشه فارس، خلیج نام تغییر برای اعراب

 .است

 که است واقعیت این گویای فارس لیجخ اخیر یدهه سه تاریخ کمدست ای:فرامنطقه هایدولت و سیاسی بازیگران (2

 در اعراب سیاسی است. زندگی اعراب بر تسلط برای بستر ترینمهم منطقه، این در تاریخی اختالفات به دامن زدن

 عادت و رویه یک صورت به متأسفانه که تقابل خط مهمترین است و شده سپری ترس و تقابل اخیر در قرن نیم

 و زداییتنش ایران برای هایدولت هاسال این در که هاییتالش یهمه است. با نایرا با درآمده، تقابل سیاسی

 یروند. همهمی خارجی سیاست در را خویش همیشگی اعراب راه که است این واقعیت اما دادند، انجام اعتمادآفرینی

 شده و پرداخته اختهس توهم همین هی پای بر اخیر قرن یک در اعراب سیاسی قراردادهای امنیتی و هایپیمان

 (.2022است )هویدا، 

 از سرمایه و سود کسب برای بزرگی و مناسب فرصت که هستند محافلی سوم گروهطلب: منفعت و سودجو هایگروه (0

 بریده نفتی دالرهای و پول با فارس خلیج نام تحریف یپروژه ناف که دانندمی همه. اندآورده چنگ به مسیر این

 منطقه اعراب ترغیب و تشویق به فرصت این از استفاده با غربی تحقیقاتی مراکز و هاؤسسهم از برخی. است شده

 خلیج نام یسابقه مورد در ساختگی، و جعلی مدارک و اسناد یارائه با و اندپرداخته فارس خلیج نام تحریف برای

 .سازندمی خویش عاید را منطقه اعراب نفتی دالرهای فارس،

-ساخته خویش سیاسی بازی دستمایه را بشر هایدانش ترینشریف از رشته دو فارس خلیج تاریخ و امن تحریف در اعراب

 همین به .اندبوده برخوردار باالیی قرابت از همواره بشری علوم دیگر هایرشته با قیاس در که علمی دو تاریخ؛ و حقوق: اند

 در تعرض گروه، دو این نگاه از .هستند حقوقدانان و مورخان ،فارس خلیج نام جعل در اعراب حرکت معترضان ترینجدی خاطر

 (.2032)قرآنی نوشاد،  هاستارزش سقوط ینشانه و هنجارشکنی باالترین ملل، تاریخ

 

 عوامل و دالیل تحریف نام خلیج فارس

 پس یدوره در لیکن د،گردمی باز اسالمی انقالب از قبل هایسال به فارس خلیج نام جعلسازی آغاز شد ذکر که همانگونه

 باشند:می زیر قرار به آنها ترینعمده که اندبوده موثر فرایند این تشدید گاه و تداوم در چند عواملی انقالب، از

 اعراب و ایرانیان اختالف تاریخی هایریشه (2

 پان عربیسم ترویج (2

)قرآنی نوشاد،  انقالب صدورو  ایران با یکاآمر مقابلهبدالیل  المللبین نظام در آن با تقابل و اسالمی انقالب پیروزی (0

2032.) 
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 دیدگاه و نظریات کشورهای منطقه نسبت به تحریف نام خلیج فارس

 کویت

وزیر امور خارجه کویت ضمن درخواست پرهیز از دامن زدن به اختالفات مربوط به نام خلیج فارس، در عین حال استفاده از 

هنگام ترک کویت به مقصد قاهره  00/۲۱/0099السالم الصباح روز سه شنبه صباحنام جعلی آن را توجیه کرد، شیخ محمد 

گیری ایران در قبال اقدام سفارت برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عرب در پاسخ به پرسشی درباره موضع

هاست پشت سر گذاشته و مور را مدتما این گونه ا»کویت در تهران مبنی بر استفاده از نام جعلی به جای خلیج فارس گفت: 

«. باید این موضوع محل اختالف باشد!ها خلیج فارس است و از این رو نایم و نام آن برای ما خلیج عربی و برای ایرانیپایان داده

-ارس میکنیم و ایرانی ها نیز از سمت ایرانی به آن خلیج فاطالق می” خلیج عربی” وی افزود: زیرا ما از سمت عربی به آن

در مصاحبه با شبکه تلویزیون جهانی الجزیره مجددا بر همین سخنان  ۲۱/۲۱/009گویند. وزیر امور خارجه کویت در تاریخ 

  تاکید کرد و گفت اختالف درباره نام خلیج فارس نباید باعث اختالف با ایران شود.

 ۰/۲۱/۰۰در روزنامه االتحاد امارات مورخ  دکتر سعدبن طفله عجمی وزیر پیشین فرهنگ کویت نیز در مطلب مشابهی که

ها تنگه بین انگلستان و فرانسه را کانال ها بر سر نامها اختالف هست مثال انگلیسیچاپ شده گفته است در بسیاری از مکان

. اگر ایران تهدید نامندها مالویناس میجزایر فالکلند را اسپانی زبان .نامندخوانند و دیگران آن را کانال مانش میانگلیسی می

کند و خود را در واقع روابط خود را با کشورهای بسیار و همسایگانش قطع می ،خود برای جلوگیری از پروازها را عملی کند

  .(0061)عجم،  کندتحریم می

 

 عمان

فراطی است شورای سازمان ها و انجمن های اسالمی در اردن که یک گروه سنی ا(: 6/۲۱/0099)مانعروزنامه الرای چاپ 

اظهارات اخیر حمید بهبهانی را برخالف اسالم دانسته است. این گروه که تاکنون در خصوص هوس قوم گرایان عرب برای تغییر 

داند که اگر کار ایران در حتما می ،ای هیچگونه واکنشی نشان نداده استنام کهن و مورد قبول جهانی به نام یک قومیت منطقه

تر است. تر و غیرمنطقیبطریق اولی اقدام قوم گرایان عرب حتما غیراسالمی .یخی خالف اسالم استاصرار بر حفظ نام تار

تر و اقدامی های قومی گناهی بزرگتر و خالفی عمدهبدیهی است که افراط گرایی عربی برای تغییر این نام تاریخی بنفع هوس

های منطقه و ل دو هزاره گذشته به میراث فرهنگی تمام ملیتباشد. زیرا که نام تاریخی خلیج فارس در طوتر میضداسالمی

نام خود ایران نیز از هر عبارت و کلمه فارسی خالی است! ایران دست به » در بیانیه مذکور آمده است: جهان تبدیل شده است.

این اقدام ایران،  .شودهای هواپیمایی عربی و اسالمی در منطقه میهای بسیاری برای شرکتتهدیدی زده که منجر به خسارت

دهد ولی ایران خود خواهان هم پیمانی وهمبستگی میان مسلمانان است. ایران گفته که از منطقه را در مسیر رویارویی قرار می

های بسیاری را برای گفت وگو کند و برای رسیدن به این هدف موسسهاجماع اسالمی دفاع کرده و برای برقراری آن تالش می

 .(0061)عجم،  «یجاد کرده استو تقریب ا

 

 چاپ لندنالعربیه 

العربیه (: 01/4/0099) عربی شد مدعی شد نام خلیج فارس باعث بحران جدید میان ایران و کشورهایروزنامه العربیه 

به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه  .مدعی است نام خلیج فارس باعث بحران جدید میان ایران و کشورهای عربی شده است

گوید از خلیج عربی ایران تهدید کرده است درصورتی که کشورهای عربی به جای اصطالح خلیج فارس آنگونه که تهران می

تصمیم تهران نشانه  .به شرکتهای هواپیمایی این کشورها اجازه نخواهد داد از فضای هوایی ایران استفاده کنند ،استفاده کنند

سوال این است که تهران در حالی  .رودن و کشورهای عربی در افق روابط میان این کشورها به شمار میبحرانی جدید میان ایرا
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که تحت فشار شدید بین المللی در ارتباط با پرونده هسته ای است از اینکه با کشورهای اطراف خود وارد بحران جدیدی شود 

های هواپیمایی کشورهای عربی پروازهای خود را به گر شرکتا؟ ای نصیب ایران خواهد شدچه سودی خواهد برد و چه بهره

سمان خود ممنوع آاهای شرکتهای هوایی ایران را به ایران متوقف کنند زیرا در این صورت کشورهای عربی نیز ورود هواپیم

شده است یا تالشی العمل سیاسی مطالعه نیا اقدام جدید ایران یک عکسآ :گویدحسن فحص گزارشگر العربیه می .خواهند کرد

کند یا شاید بتوان تالشی که منطقه را به طور مستقیم تهدید می ؟ای استاست که هدف ان ایجاد موازنه قدرت جدید منطقه

هم به  نآپذیرند گفت هدف ایران این است که از کشورهای عربی اعتراف بگیرد که ایران را به عنوان کشوری قدرتمند می

 .بی بین ایران و جهان عربسبب نامگذاری محدوده آ

دهد همانگونه که به اعتقاد المللی هیچ چیز را تغییر نمیاین در حالی است که نامگذاری در واقع از نظر قوانین بین 

های دیگر را مجبور کند نامگذاری مورد نظر ایران کارشناسان در امور پروازهای غیر نظامی ایران نیز این حق را ندارد که طرف

فاده کنند تصمیم ایران که هر شرکت هواپیمایی که نام خلیج فارس را به کار نبرد نخواهد توانست از پانزده تا سی روز را است

 ،هایی به طور کامل از پرواز بر فراز ایران منع خواهند شددر فضای ایران برای پرواز استفاده کند و درصورت تکرار چنین شرکت

زیرا از بسیاری از  ؛اگر این تصمیم عملی شود تاثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت عالوه بر اینکه .قابل قبول نیست

های هواپیمایی خدمات این پروازهای هوایی محروم خواهد شد و در نتیجه کشورهای عربی مجبور خواهند شد شرکت

ارتباطی بین ایران و قسمت بزرگی از جهان آنهم در فضایی که پل  ؛غیرنظامی ایران را از پرواز بر فراز اسمان خود منع کنند

 .شودمحسوب می

 .کارشناسان معتقدند تصمیم جدید ایران بر مشکالت این کشور خواهد افزود و این کشور را وارد نزاعی جانبی خواهد کرد

ر مرحله ای گرفته همچنین این تصمیم د .ای استالمللی بر سر پرونده هستههم در زمانی که ایران در معرض فشارهای بین نآ

شده که اختالف ایران با امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه و نیز اختالف بر سر فالت قاره با کویت به نتیجه ای نرسیده 

المللی و رسمی شط العرب اعتماد و شود که چرا ایران به نامگذاری بینو همچنان پابر جاست در مقابل این سوال مطرح می

  کند.کند و با این حال از تغییر نامهای عربی در منطقه اهواز خودداری نمید و به جای ان از اروندرود استفاده میاعتقادی ندار

نمی توان فقط از احساسات ایرانیان سخن گفت و  :گویدعاید المناع تحلیلگر سیاسی در کویت در گفتگو با العربیه می

دهند و حتی در جزء شرقی در عرب بیشتر جزء غربی خلیج فارس را تشکیل میزیرا مردم  ؛احساسات مردم عرب را از یاد برد

غیر عرب هستند و بقیه  ،فقط مردم یک سوم از خلیج فارس در جهتی که به سمت ایران است .منطقه اهواز همه عرب هستند

نامگذاری خلیج فارس و  :وی می افزاید ؟پس چرا ایران برای احساسات مردم عرب احترام قائل نیست .مردم عرب هستند

اما این نامگذاری  ؛مسئله تاریخی آن پذیرفتنی است و نیز درست است که جمال عبدالناصر اسم خلیج عربی را به رایج کرد

یعنی در قرن اول میالدی شخصی به نام بلینی وینگا این نام را برای این  .پیش از جمال عبدالناصر هم وجود داشته است

قولی وجود دارد که چهارصد و شصت سال پیش از میالد مسیح این منطقه با نام خلیج  ،به گفته وی .استمنطقه به کار برده 

خلیج بحرین و خلیج عمان و همه این نامها وجود  ،خلیج بصره :بلکه نامهای دیگری داشته مانند .شده استعربی شناخته می

گوید که اید المناع سوال این است که اگر ایران از این سخن میبه گفته ع .همانطور که نام خلیج فارس هم موجود است ؛دارد

چرا این همه اصرار می ورزد کشورهای عربی هم  ،های بین المللی وجود داردنام خلیج فارس در مستندات سازمان ملل و نقشه

یعنی کشورهای  ؛نامگذاری فارسی البته نام خلیج فارس در نهایت نامگذاری استعماری است نه :افزایدوی می ؟انرا به کار ببرند

ولی  ؛هرچند پس از برپایی انقالب اسالمی این مسئله مطرح شد که انرا خلیج اسالمی بنامند .غربی چنین نامی را به کار بردند

ویتی به گفته این تحلیلگر ک .متاسفانه ایران همچنان اصرار می ورزد که نام خلیج فارس را به کار ببرد و این بسیار عجیب است

ها هراسی نداریم یا اینکه دست کم هدف ایران این است که توجه جهانیان را از هدف ایران این است که بگوید ما از بحران

این توجیهات در حقیقت  :وی می افزاید. مسائل داخلی ایران به موضوعات خارجی و به ویژه به کشورهای همسایه معطوف کند

کند و حتی هواپیمای پاکستانی را وادار می کند که به ایران از این توجیهات استفاده میتوجیهات ضعیفی است ولی متاسفانه 
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سبب مسائل امنیتی در تهران بنشیند و این نوعی خود را برتر دانستن نسبت به کشورهای خلیج فارس است و اینکه این 

ری اسالمی ایران نیست که بخواهد العمل ندارند در حالی که چنین رفتاری شایسته حکومت جمهوکشورها قدرت عکس

به گفته عاید المناع شاه نیز  .درمورد نامگذاری خلیج به خلیج فارس اصرار بورزد و حق دیگران را از نامگذاری عربی سلب کند

در گذشته هنگامی که کشورهای عربی تصمیم گرفتند نام خبرگزاری خلیج عربی را به کار ببرند اعتراض کرد و تهدید کرد و 

 :افزایدوی می ؟اعث شد که انها از این نامگذاری خودداری کنند ایا کشورهای عربی هم اکنون نیز با شاه جدیدی روبرو هستندب

برند و این نتیجه مقابله با تالشهای ولی هم اکنون در حالت بحران به سر می ،من معتقدم مقامات ایرانی هر چند قابل احترامند

کنند ممکن است فشار سیاسی را کاهش نوعی ابراز قدرت و مبارزه طلبی و جبروت است و تصور میالمللی است و در واقع بین

به ویژه با جهان ایران به کشورهای عربی بیشتر  ؛بردایران در وضعیتی شبیه به محاصره اقتصادی به سر می :گویدوی می .دهد

که از شرکتهای هوایی خلیج فارس هواپیما اجاره کند و از طرق ایران نیاز دارد  ؛نیاز دارد تا کشورهای خلیج فارس به ایران

های دیگر در ایران سفر کنند خواهند از خلیج فارس برای زیارت مشهد و مکانخلیج فارس عبور کند و همچنین مردمی که می

 .(0061)عجم،  نیاز به کشورهای خلیج فارس دارند

 

 امارات

گسترده به سخنان وزیر راه و ترابری ایران در مورد نام خلیج فارس پرداختند و امارات به طور  4/01/0099مطبوعات روز 

گلف نیوز نوشت: تصمیم وزیر راه ایران مبنی بر توقیف هواپیماهایی که از  با گزارشهای مغرضانه این موضوع را منعکس کردند.

 منجر به ایجاد تنش در منطقه شده است.نامهای دیگری به جز خلیج فارس در نمایشگر هواپیماهای خود استفاده کنند، 

ای این کشور و موقعیت کشورهای این روزنامه ادعا کرد: عالوه بر آن نزاع ایران با آمریکا و متحدانش بر سر فعالیتهای هسته

  اند، نیز مزید بر علت شده است.عرب منطقه که بین ارتباط با واشنگتن و ترس از ایران گیر کرده

 ای تهران نگرانند.های هستهافزود: کشورهای عرب حاشیه خلیج )فارس ( نیز مانند آمریکا از بلندپروازی روزنامه اماراتی

بسیاری از این کشورها امکاناتی را به نیروهای نظامی ایاالت متحده اختصاص داده و برخی نیز طی سالهای اخیر اقدام به خرید 

فزود: ایران با همسایگان عربش بر سر نامگذاری آبهایی که آنها را از هم جدا این منبع ا تسلیحات نظامی از آمریکا کرده اند.

اند، اما ایران نامند، انعطاف نشان دادهدر حالی که اعراب در برابر کسانی که این دریا را خلیج فارس می کند، اختالف دارد.می

ارس شناخته شده و همواره در برابر هر فرد و یا سازمانی همواره مصر بوده که از لحاظ تاریخی و در میان همه ملتها به عنوان پ

این روزنامه افزود: عربستان در واکنش به این اقدام سخن گفته  که از نامی غیر از خلیج فارس استفده کرده، موضع گرفته است.

با دست خود آن هم در  ایران. و با سیاسی توصیف کردن این تصمیم آن را اقدامی بس اشتباه در زمانی اشتباه خوانده است

البیان نیز نوشت:  ای با چالش روبه رو است، خود را به دردسر انداخته است.زمانی که با قدرتهای غربی بر سر موضوع هسته

های ترانزیت محروم کرده و البته باید عواقب رفتارهای متقابل کشورهای عربی ایران با این اقدام، خود را از دریافت هزینه

گیری خود را علیه دانند، آنها موضعطوط هوایی خود را بپذیرد. کشورهای عربی موضع خلیج فارس را حساس نمینسبت به خ

 اند. های این دولت در منطقه اعالم کردهگرایی و بلندپروازیخواسته ایران مبنی بر ناسیونالیست

ر خصوص نام خلیج فارس، نوشت: ایران بخاطر روزنامه خلیج تایمز امارات در سرمقاله روز چهارشنبه خود د :1/۲۱/0099

این روزنامه در این سرمقاله با عنوان  یابد.تر میالمللی روز بروز خود را منزویای، در سطح منطقه و بینبرنامه بحث انگیز هسته

و مسلمانشان با احتیاط ها در تعامل با همسایگان عرب اهللرود که آیتخلیج عربی یا فارس افزود: در چنین شرایطی انتظار می

ایران به خطوط هواپیمایی خارجی هشدار داده  و ترابری راهوقت حمید بهبهانی وزیر  تری عمل کنند.بیشتر و به صورت منطقی

که در صورت استفاده نکردن از واژه خلیج فارس در نمایشگر هواپیماهایشان، اجازه نخواهند داشت که در حریم هوایی ایران 

ها را به توقیف هواپیماهایشان در صورت استفاده از بر پایه این گزارش، وی حتی تا آنجا پیش رفته که این شرکت پرواز کنند.

کند، تهدید ای که ایران و شبه جزیره عرب را از هم جدا میاسم خلیج عربی به جای خلیج فارس، برای نامیدن این آبراه افسانه
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معلوم نیست که وزیر راه و ترابری ایران این اظهارات را با مسوولیت شخصی ابراز کرده،  کرده است. روزنامه اماراتی نوشت: هنوز

خلیج تایمز افزود: توجیه این اقدام هرچه که باشد،  یا اینکه این نیز یک سیاست جدید از سوی دولت جمهوری اسالمی است.

ابط ایران با دنیای عرب و همینطور ثبات و امنیت منطقه موضعگیری تند تهران در این زمینه مایه تاسف بوده و تاثیر بدی بر رو

ای عمل کنیم توانیم به گونهشماری که مردم منطقه با آن دست به گریبانند، میصراحتا با توجه به چالشهای بی خواهد داشت.

وشته روزنامه اماراتی، چه به ن که از ایجاد چنین چالش ناخوشایند و بیهوده ای در زمینه روابط ایران و اعراب خودداری شود.

چیزی در یک اسم است، نامیدن این آبراه تحت عنوان خلیج فارس یا خلیج عربی چیزی را از نظر سیاسی یا جغرافیایی در 

روزنامه اماراتی افزود: شاید به  منطقه تغییر نخواهد داد و مطمئنا هر دو طرف دالیل کافی برای دفاع از عقیده خود دارند.

است که شش کشور عضو شورای همکاری مدتها قبل تصمیم گرفتند از اسم شورای همکاری کشورهای عربی همین دلیل 

ناحیه خلیج )فارس( برای خود استفاده کنند، به این ترتیب حضور کشوری غیر عرب را نیز در منطقه خلیج )فارس( برسمیت 

رسد، مضافا اینکه سوی ایران، عبث و غیرضروری به نظر می لذا تمامی این اظهارات خشن و منازعات دیپلماتیک از اند.شناخته

ای برای هیچیک از طرفین نداشته و ای چنین کم اهمیت، فایدهایجاد تنش در روابط کشورهای مسلمان آن هم بر سر مساله

 .(0061)عجم،  تنها باعث تشدید خصومت آنها خواهد شد

 

 مصر

در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه درباره و عضو شورای بین الملل مصر( ر استاد روابط بین الملل مص)امیره الشنوانی 

های که به جای واژه خلیج فارس از واژه مجعول خلیج تصمیم جمهوری اسالمی ایران مبنی بر جلوگیری از عبور هواپیمایی

 ؛ایش تنش در منطقه خواهد شدچرا که سبب افز .این تصمیمی بسیار خطرناک و عجیبی است :کنند گفتعربی استفاده می

 :وی گفت .ای ایران و تهدیدهایی که هم اکنون وجود دارد ظرفیت تنش بیشتری را نداردای که با وجود مساله هستهمنطقه

دقایقی پیش در کنفرانسی که در باشگاه دیپلماسی مصر برگزار شده بود حضور داشتم که درباره مساله هسته ای ایران برگزار 

از وی درباره این مساله پرسش کردم  .و مجتبی امانی رئیس مرکز حافظ منافع ایران در قاهره نیز در انجا حضور داشتشده بود 

اند و خبر این بوده که یک فروند هواپیمای خطوط ها این خبر را بطور نادرست منعکس کردهبرخی از خبرگزاری :که گفت

ای که داشته وده است که یکی از کارمندان یونانی به مسافران با توجه به نقشههوایی ایران با خدمه پرواز یونانی در اسمان ب

ایران خلیج را فارسی و کشورهای  :کنند. مجری العربیه پرسیدداده است که هم اکنون بر فراز خلیج عربی پرواز میتوضیح می

الملل مصری این استاد روابط بین ؟شودو فصل می این مساله در قوانین بین المللی چگونه باید حل .دانندن را عربی میآعربی 

من به نماینده ایران گفتم که بهتر است با توافق بین ما و شما اسم آن فقط خلیج باشد و صفت عربی یا فارسی بر ان  :پاسخ داد

اد خوشایند او رسید که این پیشنهبه نظر می :اما وی لبخندی زد و چیزی نگفت .اضافه نشود تا این مشکل حل و فصل شود

ن اضافه کنیم آخواهیم صفت عربی بر ن را خلیج فارس بدانند و ما نیز در مقابل نیز میآبلکه انها خواهان این هستند تا  ؛نبود

کنند که این مساله سبب نگرانی ما از طمع ایرانی ها به این مساله با حساسیت زیاد نگاه می .به نظر من راه دیگری ندارد

 .(0061)عجم،  ن در منطقه است و اینکه انها خواهان احیاء امپراطوی فارسی هستندهای ایراورزی

 

 عربستان

وزارت خارجه عربستان سعودی در (. 1/01/0099) ای داخلی استادعای وزارت خارجه عربستان تهدیدهای ایران مساله

 :تصریح کرد ،نام جعلی خلیج عربی استفاده کنندواکنش به تهدید ایران مبنی بر تحریم ان دسته از شرکتهای هواپیمایی که از 

ای اسامه نقلی سخنگوی رسانه ،روزنامه الشرق االوسط 1/01/0099به نوشته شماره  .این تهدید ایران یک مساله داخلی است

عربی تهدید ایران به تحریم شرکتهای هواپیمایی که در پروازهای خود از واژه خلیج  :وزارت خارجه عربستان سعودی گفت

در همین حال  .استفاده کنند و جلوگیری از ورود انها به حریم هوایی ایران یک مساله داخلی مربوط به این کشور است
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عبدالرزاق ابوداوود استاد جغرافیایی سیاسی در دانشگاه عبدالعزیز در جده این تهدید ایران را امتداد و کش دادن یک مساله 

این تهدید و اصرار ایران  :وی افزود .نامگذاری خلیج به خلیج عربی یا خلیج فارس دانستجدلی طوالنی مدت و قدیمی درباره 

 .در زمان رضا پهلوی به ایران تغییر نام داد بویژه که نام کشور پارس رسماً ؛بر نامگذاری خلیج فارس تهدیدی ناشایست است

ارس به شکل نهایی از معامالت رسمی حذف و به جای دستور داد کلمه ف 0609ای که وی در بیست و هفتم ماه دسامبر بگونه

این  ؟اما حال معلوم نیست این اصرار ایران برای استفاده از واژه خلیج فارس به خاطر چیست .ان از کلمه ایران استفاده شود

س بسیار حقایق موجود حاکی از ان است که سواحل عربی در امتداد خلیج فار :استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز جده گفت

نها نیز آیعنی اهواز و بندر لنگه  .طوالنی تر از سواحل ایران است و حتی بخشی از ایران که بر حاشیه خلیج فارس واقع است

های موجود را تغییر تواند واقعیتها نمینامگذاری :وی تصریح کرد .سواحل عربی هستند که قبایل عرب در انها اسکان دارند

بویژه که هفت کشور عربی در سواحل خلیج  .ورهای عربی در خلیج بسیار بیشتر از منافع ایران استضمن انکه منافع کش ؛دهد

های سیاسی نظام مقابل یک دولت فارس که ایران است قرار دارند و این اصرار ایران به استفاده از خلیج فارس مرتبط با گرایش

 .(0061)عجم،  ایران است و به دیگر عوامل مرتبط نیست

 

 ارش العربیه درباره تصمیم اخیر ایران درخصوص خلیج فارسگز

 اقتصادی و سیاسی پیام در :گفت 7/۲۱/0099 مورخ مجری شبکه تلویزیونی العربیه در برنامه نهایت االسبوع )پایان هفته(

یم گرفت به هر دولت تصم ،فرین تلقی شدآلیج فارس و به طور کلی کشورهای عربی که بسیار تنش خ حوزه کشورهای به ایران

اجازه ندهد از حریم هوایی ایران استفاده کند یا  ،شرکت هواپیمایی که به جای خلیج فارس از عبارت خلیج عربی استفاده کند

المللی در جهان ازجمله جهان عربی این تصمیم همزمان با اقدامات بین :مجری العربیه افزود .در خاک این کشور فرود بیاید

شود که این های جدید بین المللی اتخاذ شد و اکنون این سئوال مطرح میصدور قطعنامه اعمال تحریم برای جلب حمایت از

سیها بن سموش گزارشگر العربیه در گزارشی درباره این موضوع  ؟تصمیم ایران چه معنای دارد و تنش چگونه اغاز شده است

ع کشورهای حوزه خلیج فارس را غافلگیر کرد و تهران تصمیم این موضع ایران تنش افرین تلقی شد و تهران با این موض :گفت

گزارشگر العربیه  .دانند اجازه ندهد از حریم هوایی این کشور استفاده کنندگرفته است به کسانی که خلیج فارس را عربی می

از اصطالح خلیج عربی کنند شرط کرده است که ایران به شرکتهای هواپیمایی خارجی که از فضای ایران استفاده می :افزود

بلکه ان را خلیج فارس بنامند و تهران گفت به طور تدریجی از ورود هواپیماهای کشورهایی که برخالف  ؛استفاده نکنند

نامگذاری خلیج اخیرا ابعاد جدیدی به خود  .به فضای ایران جلوگیری خواهد کرد ،دستورات ایران در این خصوص عمل کنند

یک کارمند یونانی بعد از اینکه از اصطالح خلیج عربی در تابلوی نمایش شرکت هواپیمایی تجاری  گیرد و چند روز پیشمی

این اقدام کارمند یونانی خشم مقامات ایران را برانگیخت و مقامات از شرکت  .از سمتش برکنار شد ،ایران کیش ایر استفاده کرد

همچنین فدراسیون ورزشی همبستگی اسالمی در  :ظهار داشتگزارشگر العربیه ا .خواستند از این حادثه عذرخواهی کند

های همبستگی اسالمی را عربستان ماه گذشته بعد از پافشاری طرف ایرانی بر نامگذاری خلیج عربی به خلیج فارس دوره بازی

هفت کشور عربی یعنی  :گزارشگر العربیه در پایان این گزارش گفت .لغو کرد ،که قرار بود اوریل اینده در ایران برگزار شود

-امارات و عمان و یک کشور هشتم یعنی ایران بر خلیج فارس مشرف هستند و به نظر می ،قطر ،بحرین ،عربستان ،کویت ،عراق

ای ایران را های منطقههای عربی از بلندپروازین تنش کنونی در منطقه درباره نگرانیآرسد اختالف قدیمی با ابعاد جدید 

 .(0061م، )عج کندمنعکس می

 

 

 

 اردن
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شورای سازمان های اسالمی اردن از ایران خواست در تصمیمات گرفته شده درباره کاربرد خلیج فارس در هواپیماهای 

چاپ کویت در  01/01/0099روزنامه عرب تایمز . خارجی تجدید نظر کند. ادعای عرب تایمز حلیج عربی واژه مجعول نیست

تی خود بدون ارایه هیچ سندی سعی کرد با مغلطه و سفسطه بازی و بازی با واژگان به مخاطب ای مفصل در پایگاه اینترنمقاله

در شماره قبلی از خلیج عربی نام  :این روزنامه افزوده است عرب خود تلقین کند که خلیج عربی درست است نه خلیج فارس.

همانطور که دکتر ولید طباطبایی در روزنامه الوطن  ؛کند مجعول)جعل شده( نیستبردیم این واژه آنگونه که ایران ادعا می

ها و یا دریای در گذشته اعراب عادت داشتند خلیج عربی را دریای فارس بنامند آنها دریای مدیترانه را نیز دریای رومی :نوشت

این در حالی  .شده است زیرا پرشیا در سواحل خلیج و اتیوپی نیز در ساحل دریای سرخ واقع .نامیدندسرخ را دریایی اتیوپی می

است که در طی قرون نام این کشورها تغییر کرده است پرشیا در زمان خالفت عثمان محو شد نام پرشین در زمان سلطنت 

اما پیش از این همه واقعیتهای تاریخی  .خاندان پهلوی که سعی داشتند امپراتوری فارس ها را زنده کنند بار دیگر مطرح شد

همچنین تاریخ  .اندکردند حتی در ایران همگی عرب بودهه کسانی که در سواحل خلیج عربی زندگی میدهد که همنشان می

 هادهد که اعراب از قرن هشتم تا قرن نوزدهم میالدی تسلط خود را بر خلیج عربی حفظ کرده بودند و در واقع فارسنشان می

در واقع کوههای زاگرس بین پرشیا و سواحل خلیج عربی واقع  ؛داننه در سواحل و نه حتی در نزدیکی بنادر ان زندگی نکرده

 شده است و انها را از هم جدا می کند نویسنده در ادامه با طرح مطالب پراکنده اعراب را به اتحاذ موضع واحد و وحدت نظر در

ی قلعه جی را مطالعه کنید های این چنینی فرا خوانده است. در رد این نظریه مضحک بهتر است کتاب خلیج عربی قدرزمینه

که این نویسنده عرب ناچار به عظمت دریانوردی و قدرت نظامی ایران در دوره های مختلف تاریخی در خلیج فارس بویژه و در 

 .(0061)عجم،  کنددوره افشاریان و صفویان اعتراف می

 

 روزنامه گاردین

. روزنامه گاردین (4/01/0099) قرار گرفت ر در کانون توجهگاردین اختالف ایران و اعراب بر سرنام خلیج فارس بار دیگ

 :این روزنامه در اینترنت نوشت .نوشت نگهبانی ایران از مرزهایش به خطوط هوایی بین المللی نیز گسترش یافته است

تازه ، روندمیممنوعیت استفاده از واژه خلیج عربی بجای خلیج فارس در هواپیماهای خطوط هوایی بین المللی که به ایران 

نگهبانی پرشور ایران  :این روزنامه افزود .ترین تحول در مناقشه میان ایران و کشورهای عربی بر سر یک ابراه در خاورمیانه است

از این پس هر هواپیمایی که  :این کشور اعالم کرده است. از خاکش ظاهرا به خطوط هوایی بین المللی نیز گسترش یافته است

مید . حق ورود به حریم هوایی این کشور را نخواهد داشت، حایران و کشورهای عربی واژه خلیج عربی اطالق کند به ابراه میان

کنند باید در مانیتورهای خطوط هوایی کشورهای جنوب خلیج فراس که به ایران پرواز می :بهبهانی وزیر راه ایران گفته است

ماه گذشته  .در غیر این صورت از ورود به حریم هوایی ایران منع خواهند شد. الکترونیک خود از واژه خلیج فارس استفاده کنند

از  ،های همبستگی کشورهای اسالمی در عربستان اعالم کرد به علت اختالف نظر بر سر نام این خلیجنیز فدراسیون بازی

قل و انتقال نفت و گاز جهان حیاتی نام خلیجی که برای ن: گاردین افزود .کندبرگزاری این بازی ها در تهران صرف نظر می

عراق و ایران  ،عمان ،امارات ،بحرین، قطر ،کویت ،ن مانند عربستانآاست به یک مسئله درد سرساز میان کشورهای اطراف 

تعاریف زبان های خارجی نیز از این . دانندنامد و کشورهای عربی ان را عربی میتبدیل شده است ایران آن را خلیج فارس می

خرند و پایگاههای برخی از کشورهای عربی که از امریکا تسلیحات می .رنجاندرف دیگر را می، طیج به نفع هر طرف باشدخل

ای ایران مناقشه هسته. در نگرانی واشنگتن از برنامه هسته ای ایران نیز سهیم هستند .دهندنظامی دراختیار این کشور قرار می

ای از متحدان از جمله سوریه و ایران شبکه .طلبی ایران در خاورمیانه استخصوص توسعه های اعراب سنی دربخشی از نگرانی

 .(0061)عجم،  هایی در عراق حزب اهلل لبنان و حماس در غزه داردگروه
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 (5/21/2811) چاپ اسپانیا روزنامه الموندو

پذیرد. بنابر نوشته این ایلی مانند نقشه را نمیالموندو چاپ اسپانیا روز سه شنبه نوشت: ایران بازی با کلمات در مورد مس

ای خود با دیگر المللی در مورد برنامه هستهروزنامه، ایران توانسته با استفاده از هنر دو زبانی با یک دست در مجامع بین

ترابری ایران در این مید بهبهانی وزیر راه و ح آورد.کشورها بازی کند و با دست دیگرش چرخ سانتریفیوژها را به گردش در می

دهند، هشدار داده که باید در صفحات راستا به شرکتهای هواپیمایی هوایی که مسیر کشورهای عربی تا ایران را پوشش می

روزنامه الموندو اضافه کرد: بهبهانی به این شرکتها یک ماه فرصت داده تا این  دیجیتالی خود از نام خلیج فارس استفاده کنند.

حیح کنند و در غیر اینصورت هواپیماهای آنها را مجبور به فرود در ایران کرده و مجوز پرواز آنها را لغو خواهد موضوع را تص

-این روزنامه با اشاره به اینکه ایران و کشورهای غربی آن را خلیج فارس نامیده و کشورهای عربی آن را خلیج عربی می کرد.

این روزنامه  از خطوط هوایی که از نام خلیج فارس استفاده نکنند، درگیر شده است.نویسد: دولت ایران با آن دسته نامند، می

همچنین به نقل از خبرگزاری فرانس پرس مدعی شد: وزیر راه و ترابری که با خطر جایگزینی در ایران روبرو است، حتی دیگر 

ت که آنها نیز باید تاوان اشتباه همکارشان را بدهند و ها( را تهدید کرده و گفته اسهمکاران مهماندار یونانی )ایرانیان و خارجی

های داخلی در ایران هواپیما و خدمه خارجی را برای این روزنامه با اشاره به اینکه شرکت به آنها اجازه کار در ایران داده نشود.

ارس( در بین همسایگان ایجاد ای نیست که این موضوع )نام خلیج فکنند، افزود: این اولین مرتبهپوشش پروازها اجاره می

این نوشته، در ژانویه گذشته فدراسیون ورزشی همبستگی کشورهای اسالمی بخاطر حک شدن نام خلیج  بنابر کند.ناراحتی می

 .(0061)عجم،  فارس بر روی مدالها در مسابقاتی که در ایران برگزار می شد، شرکت نکردند

 

 هافینگتون پست

ایران اعالم کرد خطوط (: 1/01/0099) ز نام خلیج فارس شرط ورود به حریم هوایی ایرانهافینگتون پست استفاده ا

به نوشته شماره امروز روزنامه  .شوندهوایی در صورت استفاده نکردن از نام خلیج فارس با محدودیت حریم هوایی روبرو می

هایی که ایران را از شبه جزیره عربی اشاره به ابهافینگتون پست وزیر حمل و نقل ایران اعالم کرد خطوط هوایی باید برای 

در غیر این صورت با ممنوعیت ورود به حریم هوایی ایران  ؛استفاده کنندربی از نام خلیج فارس به جای خلیج ع ،کندجدا می

داده شده  کنند هشدارحامد بحرینی گفت به خطوط هوایی کشورهای جنوب خلیج فارس که به ایران سفر می .شوندروبرو می

در غیر این صورت از ورود به حریم هوایی ایران  .است که عبارت خلیج فارس را بر تابلوهای اعالنات الکترونیک خود درج کنند

)عجم،  ن بوده استآمیز بین ایران و همسایگان عرب آای مناقشهها است که مسئلهنام صحیح این ابراه مدت .شوندمنع می

0061). 

 

 (4/21/2811)آسوشیتدپرس از تهران  خبرگزاریگزارش 

، ایران نشریه نشنال جیوگرافی را به دلیل استفاده از نامی جعلی برای خلیج فارس ممنوع کرد. این ۱۷۷۲در اواخر سال 

وزیر راه و ترابری ایران روز  موسسه، اطلس جهانی خود را با نام قبلی و مطابق کاربرد گذشته به نام خلیج فارس اصالح کرد.

های هواپیمایی که از اشاره به نام خلیج فارس برای آبراه بین ایران و شبه جزیره وشنبه به مطبوعات داخلی گفت، شرکتد

های هواپیمایی ویژه متوجه شرکته این هشدار ب از ورود به حریم هوایی ایران منع خواهند شد. ،عربستان خودداری کنند

های هواپیمایی کشورهای جنوب مه ایران از حمید بهبهانی نقل کرد: شرکتکشورهای همجوار عرب خلیج فارس است. روزنا

هایی شرکت خلیج فارس که به ایران پرواز می کنند باید در مونیتورهای پرواز خود از نام خلیج فارس استفاده کنند. وی افزود:

در عین حال تکرار این تخلف باعث خواهد شد که این هشدار را نادیده بگیرند از ورود به حریم هوایی ایران منع خواهند شد و 

در این گزارش گفته شده است که ایران  گیر شود و مجوز پرواز این هواپیماها به ایران لغو گردد.تا هواپیمای آنها در ایران زمین
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طول آخر هفته یک میهماندار یونانی شرکت خصوصی را به دلیل استفاده از نامی جعلی برای خلیج فارس در مونیتور خود در 

 .(0061)عجم،  اخراج کرده است

 

 گیریبحث و نتیجه

در مورد نام خلیج فارس همچنان که از اسناد تاریخی بر می آید و در منابع تاریخی هم هست و حتی در قرار دادهای 

 در. است بوده فارسمنعقده بین المللی نیز وجود دارد، این منطقه از همان ابتدا و از دوران های گذشته تحت عنوان خلیج 

 مقطع و تاریخ همان را مبدأ و ندارند مسائل و موضوعات از تاریخی اطالع که ای عده و عربی و غربی کشورهای امروز حالیکه،

 .هستند شده شناخته جغرافیایی عناوین جعل صدد در کنند، می قلمداد اند، شده مستقر و آمده خودشان که زمانی

 های مختلفروش از و متفاوت اهداف با منطقه کشورهای که است شده سبب ایشات منطقهمناق و شرایط از ایمجموعه

 و عقلی استناد با تواننمی المللیبین اسناد از هیچ یک در اما .نمایند استفاده فارس خلیج برای جعلی نام از برآیند صدد در

 است مهم گویای این خود قلمرو حیث از ایران چرای و چون بی یسیطره آن بر مزید و فارس یافت خلیج جز ایواژه حقوقی

  .است مشهود مهم این تاریخی مستندات و در سوابق که بوده مشهور فارس خلیج نام به آبراه این زمان دیر از که

سال هم نمی رسد، تال ش گسترده ای به کار می برند تا یک  41کشورهایی که حتی برخی از آنها سابقه تأسیس شان به 

جعلی را که همان خلیج عربی و فاقد استنادات تاریخی و استدالل های منطقی است، برای خلیج فارس در نشست ها نام 

عنوانی است که برای اولین بار توسط انگلیسی « خلیج عربی»های بین المللی به کار گرفته و تثبیت کنند. ای و کنفرانسمنطقه

کتابی در مورد خلیج فارس نوشت، که در آن  0691سی در بحرین در دهه ها به کار برده شد. بدین صورت که، یک انگلی

اولین بار خلیج عربی را مورد استفاده قرار داد و بعدها اتحادیه عرب در یکی از جلساتش این نام را تحت عنوان یک مصوبه مورد 

خبری نبود و بعد از این سال برخی از  از اصطالح کاذبی تحت عنوان خلیج عربی 0691تصویب قرار داد! بنابراین، تا قبل از 

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با نظر مساعد قدرت های استعماری این عنوان جعلی را وارد ادبیات سیاسی و جغرافیایی 

 جهان نمودند.

ان های غربی که با ایری اخـیر،کشورهای کـوچک خـلیج فارس خصوصا امارات متحده عربی با تحریک دولتدر چند دهه

 ی خلیج فارس برآمده و هر از گاهی،زدایی از منطقهی ایرانهـستند،درصدد مـقوله دارای تعارضات منفعتی و ایـدئولوژیک

 در این راستا، اند.ی به چالش کشاندهای بـه ویـژه سیمای هویتی در این منطقهدولت ایران را در امور گوناگون منطقه

ایجاد شورای همکاری خلیج  طلبی در خـوزستان،تجزیه گرنامی جغرافیایی در خلیج فـارس،نظیر د اقداماتی های مذکوررکشو

ی شمالی خلیج های کرانهنشینسازی بـرای تثبیت شیخادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر ایرانی و زمـینه فارس،

ی خلیج فارس در طول وزن ژئوپلیـتیکی ایـران بر منطقه رسد که این اقدامات ناشی از برتریمی نـظر به اند.فارس دسـت زده

عربی منطقه به وجـود  کشورهای گرایی را درای است که احساسات نـاسیونالیستی و تـقابلهای فرامنطقهتاریخ و حضور قدرت

 ،امارات ،بحرین، طرق ،کویت ،عربستانتمامی کشورهای عرب منطقه که دارای مرز مشترک با خلیج فارس هستند ) .آورده است

اند. اما شکایات و اعتراضات ایران به جامعه جهانی و سازمان ملل باعث گردید ( با عبارت خلیج عربی موافق بودهعراق و عمان

مجددا در جامعه جهانی مورد استفاده قرار گیرد. زیرا « خلیج فارس»که نام مجعول خلیج عربی حذف و نام ماندگار و جاویدان 

عده طبیعی حقوقی و سیاسی است که نام دریاها را از کشورهایی که اطرافش هست می گیرند و با اشاره به اینکه این یک قا

ایران مهمترین و بزرگترین کشور حوزه خلیج فارس است و بیشترین خط مرزی را یعنی نزدیک دو سوم خطوط ساحلی را با 

و سیاسی و نقشه ها و دایره المعارف های معتبر جهانی که از قرن ها  خلیج فارس دارد و با استناد به کتب تاریخی، جغرافیایی

را داشته است. جالب اینکه شیخ نشین های اطراف خلیج فارس « خلیج فارس» پیش به جای مانده اند، از ابتدا این منطقه نام 

ه کار بسته اند. سازمان ملل و سایر رژیمنیز در قراردادهای تحت الحمایه ای که با انگلیس داشتند، عنوان و نام خلیج فارس را ب
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های حقوقی و قراردادهای بین المللی از جمله حقوق دریاها، نیز اعالم کرده اند که غیر از عنوان خلیج فارس نام دیگری را نمی 

 شناسند.
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