
www.irandll.net

تاريخ     آينه در فارس خليج

يشده             م محسوب ايران خاك از بخشي تنها نه فارس خليج تاريخ، طول  در

منابع             تمام اذعان به بلكه است، بوده يها ايران دست در آن حاكميت  و

عجم،            خليج فارس، خليج نظير عناويني با آبي پهنه اين موجود  تاريخي

فارس      بحر يا و فارس  درياي

. است   شده شناخته

مهاي      نا جمله از فارس خليج  نام

بسيار      گذشته از كه است  تاريخي

قراردادها     اسناد، در تاكنون  دور

همه     استفاده مورد مكاتبات  و

نزديك       و دور هاي ت مل و  اقوام

و       ترك عرب، و فارس از  آن،

داشته     قرار اروپاييان تا  هندي

به.       فارس خليج رو اين از  است

تنگاتنگ           پيوندي ايران تمدني موقعيت با جهان نفتي گذرگاه مهمترين  عنوان

. دارد   و داشته

روح              با كه اقدامي در همسايگان از برخي گذشته ههاي ده در حال اين  با

به          است، بوده ناسازگار منطقه گهاي فرهن و ملل تآميز مسالم  همزيستي

        « كار     «  به را خليج يا عربي خليج نام ، فارس خليج معتبر نام از استفاده  جاي

نها،           سازما از هاي پار عربي كشورهاي بر علوه نيز ًا اخير و هاند  گرفت

نامگذاري          اين به نالمللي بي ههاي رسان و مجلت يا يها خبرگزار نها،  ارگا

. هاند   آورد روي مجعول
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نام           تغيير براي عرب افراطي يگرايان مل شهاي كوش اينكه به توجه  با

        «  »  « و«  پايه گونه هيچ از نالمللي بي سطح در عربي خليج به فارس  خليج

اسلم           جهان واقعي وحدت تنها آنها كوشش نيست، برخوردار علمي  اساس

         . به    ايران با تقابل در كه عربي كشورهاي بعضي ياندازد م مخاطره به  را

اين               در و هستند خود منافع دنبال به فارس خليج نام قبال در يبرند، م  سر

     . صورت       شرايطي در عمل اين يگيرند م ناديده را اسلم جهان وحدت  بين

از            استفاده با را خود افزون روز حضور هاي فرامنطق نيروهاي كه يپذيرد  م

. يكنند       م تثبيت اختلفات و شها تن گونه همين

بررسي           به فارس، خليج استراتژيكي موقعيت تشريح ضمن نوشتار اين  در

اعراب          واهي ادعاهاي لگيري شك چگونگي و فارس خليج نام  تبارشناسانه

. پرداخت           خواهيم عربي خليج يا خليج جعلي نام از استفاده در

فارس      خليج راهبردي و طبيعي جغرافياي

فسيلي             ذخاير چهارم يك از بيش كه است شكلي هللي شيار فارس،  خليج

و              هند اقيانوس به عمان درياي طريق از و داده خودجاي در را  جهان

      . به    نزديك طولي خليج اين ييابد م راه آزاد بهاي پهنايي   900آ و  كيلومتر

به   فرو          240نزديك و پست يهاي نخوردگ چي و كشاله در و دارد  كيلومتر

. است      آمده پديد زاگرس جنوب افتاده

كليه              راه سر بر كه هند اقيانوس از بزرگ هاي شعب عنوان به فارس  خليج

بين             كه است دالني مانند است، شده واقع عدن مشرق در دريائي  خطوط

و     30دقيقه  24 شمالي عرض واقع    50دقيقه  48درجه شرقي طول  درجه

            . شرق  از ايران، سواحل به خاوري شمال و شمال از آن حدود است  شده

. است             محدود عربستان جزيره شبه به غرب و جنوب از عمان، درياي  به

تركيه              و ارمنستان جبال از كه كرخه و كارون و فرات و دجله ههاي  رودخان

رودهاي         و هنديان جراح، ههاي رودخان انضمام به هاند، گرفت  سرچشمه

. يريزند      م دريا اين به ديگر كوچك

گاز              و نفت منابع داراي آن بستر زير و عمق كم فارس خليج  آبهاي

      .   ( خليج( دهانه در عمق اين است فراوان و   90تا  70هيدروكربن است  متر

مسافت             به و يشود م كمتر يرود م خليج بالي طرف به قدر  90هر

به      شط دهانه تا .     30كيلومتري بيشتر   در فارس خليج عمق يرسد م  متر
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از   متر           50موارد صد حدود به آن عمق حداكثر و يكند نم تجاوز  متر

فراهم.             را آن منابع استخراج و حفاري امكان سادگي به امر اين يرسد  م

از.          كمتر فارس خليج عمق مرواريد ههاي صيدگا در يسازد .36م است    متر

فارس    خليج سواحل         97مساحت از آن طول و است مربع مايل  هزار

حدود       در دريا رأس تا ميان        50عمان گوناگون مناطق در آن عرض و  مايل

.180تا  29 است   1مايل

بحرين،         كويت، عراق، ايران، كشورهاي شامل فارس خليج  حاشيه

ساحل            بيشترين بين اين در و يشود م عمان و امارات قطر،  عربستان،

. يباشد           م ايران حاكميت تحت دارد، نيز كشتيراني قابليت كه فارس خليج

برجسته              موقعيت تاريخ آغاز از دريايي و آبي راه يك مثابه به فارس  خليج

با            باستان خاور بزرگ نهاي تمد خاستگاه نوعي به و است داشته  سياسي

        . و     بوشهر بندر از يها عيلم پيش نها قر از است ساله هزار چند هاي  پيشين

فارس            خليج سواحل بر حكمفرمايي و كشتيراني و سكنا براي خارك  جزيره

. يكردند          م استفاده نيل دره و غربي هند با بازرگاني و

مورد             وسائل يها بابل كه معتقدند ـ هرودوت جمله از ـ يوناني مورخان  اكثر

خليج             طريق از يكردند، م تهيه هندوستان و عربستان از كه را خود  نياز

        . حوالي   در بابل نيز قالجيشي سو موقعيت لحاظ به ينمودند م حمل  فارس

هند               فارس، درياي سه و بود گرفته قرار فرات و دجله كنار در فارس  خليج

     . تأكيد       استرابون و هرودوت همچنين يساخت م مرتبط هم به را اسود  و

 . است           داشته وجود تجارتي مهم مراكز نواحي اين در كه يكنند 2م

از             بيش كه است جهان نالمللي بي آبراه مترين مه فارس خليج نيز اكنون  هم

است        . 50 نهفته آن در جهان انرژي و     3درصد ريز كشورهاي و جفارس  خلي

قطر،   (       بحرين، سعودي، عربستان كويت، عراق، ايران، آن پيرامون  درشت

   ( به     نزديك عمان و عربي متحده ازگستره   10امارات  ميليون 44درصد

. يگيرند        م بر در را آسيا قاره مربع كيلومتر

غرب؛               و شرق ميان تجارت و كال مبادله معبر و محل مقام در فارس  خليج

و            ذينفع ملل شهاي كشمك و رقابت صحنه دور نهاي زما از تنها  نه

درياي            هر از بيش و هميشه بلكه است بوده استعمارگران و  متجاوزان
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و          مورخان و نشناسان باستا و هالرض معرف علماي توجه مورد  ديگري

. است     داشته قرار نويسان جغرافيا

تاريخي  پيشينه

ايرانيان،            توسط نه پيش سال هزاران از فارس خليج متقن، مدارك  بنابر

و            يونانيان جمله از هاند، داشت مراوده ايرانيان با كه تهايي مل توسط  بلكه

   .    « آن   «  نها قر بهانيز عر است شده ناميده پارسي درياي عنوان با  روميان

      .  «  »  « طي « نام همين با فارس خليج هاند ناميد فارس بحر يا جفارس خلي  را

از            مختلف اقوام و كشورها تمامي و شده شناخته گذشته سال  هزاران

. هاند       كرد استفاده نام اين از اعراب جمله

تا           بطلميوس و هكاتايوس ههاي نقش از جهان جغرافي قديمي متون  تمام

از          بزرگ هاي شعب مسلمانان، و مسيحي جهانگردان و جغرافيدانان  آثار

قديم               دنياي قلب تا احمر بحر موازات به ايران جنوب از كه را هند  اقيانوس

. هاند         ناميد فارس درياي يا فارس خليج است، رفته پيش

ماندر،             آناكسي جمله از عالمان تمام ميلد پيش هشتم و هفتم ههاي سد  از

مالوس،        كراتس مله، پومپوني هيپارك، اراتوستن، هرودوت،  هكاتوس،

موسي      دبن محم ايزيدورسويلي، مايكروپيوس، بطلميوس،  استرابون،

ابن           قدامه، فقيه، ابن رسته، ابن سرابيون، ابن بلخي، ابوزيد  الخوارزمي،

مقدسي،        حوقل، ابن استخري، مسعودي، خردادبه، ابن  فضلن،

قزويني،         ياقوت، جبير، ابن بيروني، فرازي، جيحاني، ادريسي،  ناصرخسرو،

و         … ابوالغازي يزدي، علي فالدين شر حافظ، بطوطه، ابن  مستوفي،

خليج            فارس، خليج نظير عناويني و اسامي تحت را ايران جنوبي  درياي

پرسيكوس،        سينوس فارس، بحر بحرالفارس، فارس، درياي  ماره 4پارس،

پرسيك،  5پرسيكوس، ) 6گلف )   ، گالف گلف پرسيس   7پرژن گلف، پرزشير

.9ياپرسيكوس، 8 هاند  ناميد

خليج          اقتصادي و ،سياسي اجتماعي احوال و اوضاع بازنمود و  بررسي

وضعيت              تشريح و يها پرتغال تجاوز برهه تا اسلم از پس آن جزاير و  فارس

اين             حوصله از كه يطلبد م عظيم مبحثي امروز تا صفويه عصر از  آن

          . ميان   از فارس خليج نام سنديت بررسي به ادامه در است خارج  نوشتار

حقوقي           اسناد و غربي اسلمي، يوناني، ايراني، جغرافيايي ـ تاريخي  منابع
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. پرداخت  خواهيم

1: ايراني   منابع ـ

استفاده             مورد ميلد از پيش هشتم هزاره از موجود اسناد طبق فارس  خليج

   . نبشته         سنگ در است گرفته قرار قديم دنياي ملل نظامي و  تجاري

سال        به متعلق مصر در هخامنشي كه    505تا  518داريوش ميلد، از  پيش

هچا          «   تپه درايه عبارت در است، آمده دست به سوئز كانال حفر  هنگام

          « يگيرد،    م سر يا يرود م پارس از كه دريايي معناي به هني تي آيي  پارسا

. است     آمده پارس درياي نام

   « پارس       «  درياي يا درايا پارسا را دريا اين هخامنشي روزگار در  ايرانيان

شده،.            يافت نيز هرمز تنگه در داريوش از كه ههايي كتيب در يخواندند  م

    « به     « است يگرفته م سرچشمه سرود پار از كه دريايي پيرامون  عبارتي

. يخورد  م چشم

فارسي            زبان به جغرافيا كتاب يترين قديم عنوان به العالم حدود كتاب  در

   » : حد          از پارس خليج است آمده است شده تأليف قبل سال هزار حدود  كه

«. سند         حدود به تا اندك پهناي با برگيرد، پارس

كننده             جدا درياي كرد آغاز را خنويسي تاري بشر كه هنگامي از گفت يتوان  م

«  »  « فارس       «  خليج يا فارس درياي را عربستان جزيره شبه از ايران  فلت

             . نهاده  آن به ديگري نام تاريخي ادوار اين از يك هيچ در و است  ناميده

. است  نشده

يوناني   2 منابع ـ

مسيح            ميلد از پيش كه يوناني نگاران جغرافي و مورخان نوشته  طبق

هرودت   ( چون هاند يزيست )  (425ـ  484م  . كتزياس  م )380ـ 445ق  .  ، م  ق

)  (352ـ  430گزنفون (  . استرابن  م .   63ق ـ  م )  24ق نخستين  يونانيان ،  م

پرساي،              پارسه، ايران سرزمين به و پرس نام دريا اين به كه هستند  ملتي

. هاند       داد پارسيان مملكت يا شهر يعني سپوليس، پر

شده           پارس و مكران درياي اشتهار موجب نيز مقدوني سردار  نئارخوس،

سال.    در وي سند  .        326است رود از ي، مقدون اسكندر دستور به م  ق
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آن                دهانه تا و كرد طي كشتي با را فارس خليج و مكران درياي و  گذشت

. رفت  پيش

           « سال«  در جغرافيا پدر به ملقب و يونان قديم علماي از هلطي  هكاتيوس

475  . ههاي           نقش در است كرده استفاده پارس درياي نام از ميلد از  قبل

پارس           درياي دريا، اين به گزنفون و هرودوت قول از  اطلق 10باستاني

. است  شده

    ( يدان   ( رياض و هنگار نقش ينگار، جغراف ، بطلميوس مااوس پتوله  كلوديوس

نگاشته             لتين زبان به كه عالم جغرافياي كتاب در ميلدي، دوم قرن  مشهور

پرسيكوس             نام با فارس خليج از كشيده، كه هاي نقش در مچنين ه و  شده،

. است    كرده ياد سينوس

       « ميلدي«    اول قرن در كه رومي مورخ روفوس كوروسيوس توس  كوين

  . در           همچنين است خوانده فارس آبگير يا پارس درياي را دريا اين يزيسته  م

خليج      (    و مكران درياي ايران جنوب بهاي آ لتين، جغرافيايي بهاي  كتا

. هاند)        نوشت پارس درياي يعني پرسيكوم ماره را فارس

تا            وقايع شرح در ميلد از پيش يوناني ينگاران جغراف و مورخان  بنابراين

.            7سده  كار  روي و ماد حكومت تشكيل و عيلم حكومت سقوط يعني م  ق

. يخواندند           م پارس درياي را فارس خليج و مكران درياي هخامنشيان آمدن

اسلمي  3 منابع ـ

براي              تلشي ميلد، از پس هفتم سده در اعراب توسط ايران فتح از  پس

    .   « اين  «  ًا عموم مسلمان، اعراب نگرفت صورت پارسي درياي نام  تغيير

      (  ) « » سوي  از نام اين و يناميدند م پارسي درياي بحرالفارسي را  خليج

در         كه هم عربي و ترك ايراني، يهاي را    1200امپراتور منطقه بعد  سال

. گرفت        قرار احترام مورد داشتند خود سلطه تحت

مقدسي،         حقول، ابن بيروني، مسعودي، استخري، نظير اسلمي  محققان

  ( بن     ( ابوالقاسم ، بشاري المقدسي مطهر الطاهرين ناصرخسرو،  مستوفي،

قرن   …            تا را ايراني درياي اين اطراف در مطالعه كه و حوقل  15محمدبن

بحر              مهاي نا به ايران جنوب بهاي آ از خود ههاي نوشت و اثار در دادند،  ادامه

ياد           فارس خليج و الفارسي الخليج مكران، بحر الفارسي، البحر  فارس،
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اقيانوس.          كه يباشد م موجود ههايي نقش يدانان جغراف اين از حتي هاند  كرد

 . هاند      گذارد نام الفارسي البحر را هند

و             گرفتند باستاني تمدن دو از را نام اين اسلمي و عرب يدانان  جغراف

 «  »    . ايراني     دراياي پارسا كه ترتيب بدين دادند قرار استفاده مورد  همزمان

« فارس «  بحر »11را پرسيكوس  «  سينوس »12و فارس   «  خليج را  يوناني

نيز             را مجيد قرآن هالرحمن سور در دريا دو از منظور حتي و يناميدند  م

. يدانستند       م متوسط درياي و فارس درياي همان

در              كه النفسيه العلق كتاب در رسته ابن به معروف عمر بن احمد  ابوعلي

: « 290سال  البحر        فاما يكند م تصريح ، درآورده تأليف رشته به  هجري

 » .« از          اما الفارسي الخليج يسمي فارس ناحيه الي خليج منه يخرج  الهندي

خليج            « را آن كه فارس سرزمين سمت به يآيد م بيرو خليجي هند  درياي

 «. ينامند»  م 13فارس

   « بهايي      «  آ به محدود فارس بحر عرب، خدان تاري زيدان جرجي گفته  به

» :    . بحرفارس       يگويد م زيدان جرجي يزند م دور را عرب دنياي كه يشود  م

دجله             ماء مصب من العرب ببلد المحيطيه البحور كل عندهم به ويراد  ـ

بحرالعرب            و فارس بخليج اليوم عنه مانعبر فيه فيدخل ايله الي يالعراق  ف

    » .«… آنان         نزد ـ فارس درياي العقبه خليج و الحمر البحر و عدن خليج  و

تا             گرفته دجله آب مصب از عرب نهاي سرزمي كه درياهايي همه بر  مقدم

جمله              آن از و يشده م تعبير فارس درياي عنوان به يكند، م احاطه را  ايله

     « خليج         «  و عرب درياي و فارس خليج به آن از امروز ما كه را آنچه  است

را                آنچه است جمله آن از و يشده م تعبير عقبه خليج و سرخ درياي و  عدن

        « درياي      «  و عدن خليج و عرب درياي و فارس خليج به آن از امروز ما  كه

.« يكنيم      م تعبير عقبه خليج و 14سرخ

    « با      « كه ههايي نقش در مالخرائط عل كتاب در نيز صبحي عبدالكريم  محمد

 « و         «  الفارسي الخليج را ايران جنوب درياي است، كرده نقل عربي  ترجمه

 .   « است«  ناميده فارس 15بحر

تأييد              و تأكيد بر علوه است، دست در قرون اين از كه فراواني ههاي  نقش

در              دگرگوني و فارسي بحر نام تغيير در شده ياد دگرگوني فارس، خليج  نام

. يكنند       م ترسيم را نامها اين شمول دايره

www.irandll.net/forum7



www.irandll.net

4: غربي   منابع ـ

هاند            نوشت مطلب مكران درياي و پارسي درياي مورد در كه كساني  بيشتر

كه            هاي ويژ موقعيت لحاظ به زيرا هاند، بود يها انگليس ويژه به و  بيگانگان

و             جعلي مهاي نا و بماند نهفته حقيقت تا هاند كوشيد هاند داشت منطقه اين  در

       . است      مانده بجاي نها آ از منابعي اما بگيرد را درست اسامي جاي  ناقص

. يكنند        م تكيه فارس خليج نام صراحت بر كه

سال   قضيه        «  1892در و ايران كتاب در انگلستان، خارجه وزير كرزن، لرد ، 

. است»         كرده اشاره فارس خليج نام به ًا مكرر ايران

گزارش           در آمريكا، متحده ايالت وقت خارجه امور وزير راجرز،  ويليام

خليج           1971مورخه  نام از كشور اين خارجي سياست مورد در خود  ميلدي

. است    كرده استفاده فارس

جمله             از است، شده چاپ و تدوين مختلف زبانهاي به كه فرهنگهايي  در

فارس      …   خليج و تركي ،فرانسوي، امريكايي انگليسي، آلماني،  فرهنگهاي

. است       شده آورده نام همين به نيز

از             و شده سپرده فراموشي به فارس بحر نيز اعراب نآثار ميا در  امروزه

   . فترين     معرو از يكي يشود م استفاده فارس خليج  تركيب

از           كه است مراجعه براي قاطعي سند المنجد، يعني دنيا فهاي هالمعار  داير

. است      برده بهره فارس خليج تركيب

حقوقي  5 اسناد ـ

اسناد )  الف

وجود           فارس خليج نام اصالت درباره معتبري حقوقي مستندات و  دليل

قرن     به كه .   16دارد سالهاي    طي يگردد م باز  در 1560تا  1507ميلدي

با          آلمان فرانسه، هلند، بريتانيا، اسپانيا، پرتغال، كه تهايي موافق  كليه

 « و          «  الفارسي خليج عبارت از نيز عربي متون در حتي داشتند ايران  دولت

.    « است   «  شده استفاده گلف پرشين انگليسي متن در

كشور            اين امير ميان كه است كويت استقلل اسناد اين جمله  از

      . الصباح    عبدالسالم توسط كه سند اين است منعقدشده بريتانيا  ونمايندگان
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   » : الفخيم       الفخامه صاحب حضرت يشود م آغاز چنين است، شده امضا  نيز

المحترم       …» فارسي الخليج من اجلله لصاحبه السياسي

: متحد )    ملل سازمان ب

خليج               « را آبراه اين اصيل و تاريخي نام بار دو حال به تا متحد ملل  سازمان

        . يداند»    م تازه نامي را فارس خليج ملل سازمان است كرده اعلم  فارس

درياي               از بيش و شده پارس درياي كهن نام جانشين بيستم قرن آغاز از  كه

. است      گرفته قرار استفاده مورد فارس

مورخ       سند در سازمان اين سال   5دبيرخانه و  1971مارس  ميلدي

عرف)        AD311/GENيادداشت ( بنابر كه يشود م يادآور ايران دولت  به

جغرافيايي،           ههاي نقش و اسناد در متحد ملل سازمان دبيرخانه در  جاري

عربي              كشورهاي از تعدادي و خاور و شمال سمت از ايران بين آبي  منطقه

بر              بنا اين ،و يشود م ناميده فارس خليج نام به باختر و جنوب سوي  از

. است        جغرافيايي فرهنگهاي و سها اطل انتشار قديمي عرف

آگوست       دهم تاريخ به بيانيه موقعيت،       1984دومين هر در و است شده  ثبت

.22همه  هاند          كرد امضا را ملل سازمان اسناد نيز عربي كشور

در            اسناد برخي در ملل سازمان كه اشتباهاتي بابت همچنين دبيرخانه  اين

اشتباه             را آن كرده عذرخواهي شده، مرتكب فارس خليج نام بردن كار  به

سند  (  دانسته )  1991ژوئن  26سهوي از     و ملل سازمان در  ميلدي

نظر            در را ايران موضع اين همواره كه است خواسته سازمان  كارگزاران

        . هماهنگي  درباره ملل سازمان ساليانه كنفرانس اينكه ضمن باشند  داشته

كرده             تأكيد فارس خليج نام بر سال هر نيز جغرافيايي مهاي نا مورد  در

است.

واهي  ادعاهاي

تاريخي           نام تغيير براي اعراب شده هريزي برنام شهاي كوش از دهه  چندين

         . جدا   عربستان جزيره شبه از را ايران كه آبراهي يگذرد م فارس  خليج

از          موجود ههاي نقش جغرافيايي، يـ تاريخ اسناد تمام اساس بر يسازد  م

متحد،           ملل سازمان ههاي بياني همچنين و معاصر دوره تا باستان  يونان
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            « پيش«  كه عربي ههاي نقش و هها نوشت تمام در حتي و دارد نام فارس  خليج

دهه   بحر       «   1960از يا الفارسي الخليج عنوان از است رسيده چاپ  به

        . سرود»    از بخشي در حتي فوق ادعاي صحت است شده استفاده  فارس

و               شده ياد فارس خليج از آن در كه يشود م ديده نيز مصر قديمي  ملي

: است            نموده ترسيم مديترانه درياي تا فارس خليج از را اعراب  مرزهاي

«. البيض«       بحر حتي الفارسي الخليج نامن حدود

سياست             دنبال به بيستم قرن سوم دهه از فارس خليج نام تغيير  موضوع

  . اصلي        هدف شد مطرح فارس خليج منطقه در يها انگليس يزدايي  فارس

بود           فارس خليج منطقه در انگلستان سرزمين توسعه شده ياد  سياست

بر             دراز ساليان كه دانست ايراني هويت بايد را سياست اين اصلي  مانع

 . بود      افكنده سايه فارس خليج 16منطقه

         « در «  بريتانيايي ديپلمات يك سوي از بار اولين براي عربي خليج  اصطلح

     «  » . دهه     سه از بيش كه بلگريو سرچارلز شد عنوان فارس خليج  منطقه

لندن             به مراجعت از پس بود، فارس خليج در بريتانيا دولت سياسي  نماينده

فارس        1345درسال  خليج جنوبي سواحل درباره كتابي خورشيدي  هجري

عربي               خليج جعلي و تازه عنوان از بار نخستين براي آن در و كرد  منتشر

  «  »        . نامي  ـ دزدان ساحل عنوان با خود كتاب در بلگريو چارلز نمود  استفاده

كه              بود نموده ادعا ـ يشد م اطلق فارس خليج جنوبي سواحل به پيشتر  كه

   . بلفاصله        ترتيب بدين بنامند عربي خليج را فارس خليج همندند علق  اعراب

مطبوعات           در عربي خليج جعلي اصطلح از ،استفاده كتاب انتشار از  پس

            ، فارس خليج حاشيه كشورهاي رسمي مكاتبات در چندي از پس و شد  آغاز

عربي   خليج فارس    17نام خليج جاي .18به نشست 

از                و داد نشان واكنش عمل اين قبال در زمان همان در ايران دولت چه  اگر

     « خودداري    «  داشت خود به را عربي خليج نام كه ههايي محمول  قبول

بيانداز           تفرقه قديمي سياست راستاي در ـ بريتانيايي ديپلمات اما ينمود،  م

نموده                 آشنا هاي تاز واژه با را اعراب و بود كرده را خود كار ـ كن حكومت  و

   . رو             اين از يزد م دامن عجم و عرب لفظي جنگ به پيش از بيش كه  بود

و         ديپلماتيك مكاتبات سياسي، تبليغات فارس خليج هاي حاشي تهاي  دول

. نمودند           متمركز عربي خليج نام بر را خود آموزشي ههاي برنام محور
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سال            در لندن تايمز روزنامه يها، انگليس سوي از ديگر اقدامي  در 1962در

از               و كرد استفاده فارس خليج جاي به عربي خليج از خود مقالت از  يكي

خريدن            با عرب خنشينان شي و تها دول از برخي بعد به زمان  آن

چاپ            به هنگفت مبالغ پرداخت با يا و خارجي خبرنگاران و هنگاران  روزنام

 . اين           نمودند مبادرت يداد م نشان عربي خليج را فارس خليج كه ههايي  نقش

سپس            و عراق در قاسم عبدالكريم چون ههايي چهر سوي از ابتدا  تحركات

. يافت            ادامه مصر در عرب جهان ملي جنبش رهبر عبدالناصر جمال توسط

سال   حكومت         1958در به عراق در كودتايي با قاسم عبدالكريم  سرهنگ

   . چنين          راستاي در گرديد عرب جهان رهبري هدار داعي مدتي از پس و  رسيد

ملي         عمومي احساسات تحريك براي نتراشي دشم تاكتيك از هاي  انديش

»     « خليج      «  جعلي نام به را فارس خليج بار نخستين براي و جست  سود

            . به»  ايران نمودن مطرح با داشت قصد عمل اين با كه قاسم خواند  عربي

جلب             بغداد به قاهره از را عرب جهان توجه اعراب، اصلي دشمن  عنوان

 . به              شد مواجه شكست با زند، دامن عرب جهان در خود رهبري به و  كند

بغداد              دانشگاه سوي از حتي و عراق در دوران همان در كه اسنادي  شهادت

دانشگاهي           رسمي مقامات توجه نتوانست حتي قاسم شد، منتشر و  چاپ

. نمايد       جلب خود به نيز را عراق

در            كه مصر در عرب جهان ملي جنبش رهبر عبدالناصر جمال  سرهنگ

فارس             خليج تا اطلس اقيانوس از را عرب دنياي خود، عربي وحدت  نظريه

      « با«      كه نپائيد ديري بود، ناميده الفارسي الخليج الي الطلسي المحيط  من

خود،       عربيسم پان جنجال و هياهو جگيري بر     19او گذاشتن سرپوش براي  و

اسرائيل    از اعراب تهاي سود      20شكس عربي خليج ساختگي نام  از

. يكرد.            م پيگيري را عمده هدف دو سياستي چنين طرح با ناصر  جست

ايران            شاه با رويارويي سپس و اعراب نژادي تعصبات كردن زنده  نخست

. بود        كرده برقرار خوبي روابط اسرائيل با كه

قوام             در سعي مسائلي چنين به زدن دامن با كه مصر ناسيوناليست  دولت

قطر،            بحرين، نهاي نشي شيخ از داشت، عرب اتحاديه به بخشيدن دوام  و

در           كه نمود درخواست نيز عمان ننشين سلطا و شارجه ابوظبي،  دوبي،

عربي            جمهوري با منطقه عمومي رفاه و عرب ملت مشترك آرمانهاي  راه
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.     21متحده در   رو اين از نمايند اتحاديه  1342مرداد  23همكاري  كميسيون

در             را عربي خليج نام بار نخستين براي فارس خليج نهاي خنشي شي در  عرب

اين              گرفت تصميم عرب اتحاديه آن دنبال به و نموده ذكر رسمي سند  يك

مكاتبات            و اتحاده عضو كشورهاي كليه درسي ههاي برنام در را مجعول  نام

 . گيرد    كار به 22رسمي

شامل              و يرفت م فراتر فارس خليج نام تغيير از اعراب مقاصد حال اين  با

 . اعراب          يناميدند م عربستان را آن كه يشد م نيز خوزستان تخيز نف  استان

و            حمايت با رضاشاه كه يدانستند م عربي سرزمين از بخشي را  خوزستان

در             راستا اين در است ساخته خارج اعراب چنگ از انگلستان  11پشتيباني

ميهن         1964دسامبر  لينفك جزو را خوزستان عرب، دانان حقوق  كنفرانس

در     و دانست پذيرفت       1965نوامبر  10عربي را ادعا اين سوريه بعثي  رژيم

 . كرد     پشتيباني آن از عربي،        23و جزاير عربي، خليج كلمه پشت واقع  در

        ( كردن  ( تبديل و هرمز تنگه بر فرمايي حكم ، عربستان عربي  خوزستان

. بود       نهفته عرب جهان زائده به 24ايران

همراه             وي با نيز را عرب سياستمداران از برخي ناصر تلشهاي چه  اگر

   . عرب          رستاخيز زيرا نداشت پي در دلخواهي نتيجه نهايت در اما بود  كرده

ههاي            فاصل واقعيات با بود، كرده مجسم خود روياي در ناصر كه  آنطور

         . تهاي  دول يكپارچگي و انسجام عدم نيز آن اصلي علت داشت  زيادي

.              . نبود  تخيل جز چيزي يزد، م دم آن از ناصر كه ملتي واقع در بود 25عربي

در             حسين صدام يافتن قدرت با عرب جهان در ناصر و قاسم شهاي  تل

      . صدها       نخست وهله در كه صدام يافت ادامه او توسط ديگر بار  عراق

دانشگاهي،           هنگار، روزنام گروهي كمك با تا بود كرده هزينه دلر  ميليون

وقوع             پي در دهد؛ تغيير را فارس خليج نام هسازي، نقش مركز و  ناشر

   . جنگ           سال هشت زد ايران خاك به تجاوز به دست ايران در اسلمي  انقلب

عربي              و رود اروند بر حاكميت بر مبني صدام واهي ادعاهاي با كه  تحميلي

با            نهايت در بود، شده آغاز ايران ديگر شهرهاي و خوزستان  خواندن

       . افزايش    تجاوز، اين عملي نتيجه واقع در يافت خاتمه عراق  شكست

از              استفاده ايرانيان آن پي در كه بود فارس خليج نام بر ايرانيان  حساسيت

قلمداد              ايران تاريخ به تجاوز و ايرانيت با ستيز نوعي را عربي خليج  نام
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نمودند.

سال              در كويت به عراق تهاجم و فارس خليج دوم جنگ از نفوذ 1991پس ، 

يها            امريكاي كه نپائيد ديري و شد بيشتر منطقه بر متحده ايالت  نظامي

و           كشورها رويي رودر به ايران اسلمي جمهوري با مقابله  براي

   . رو         اين از زدند دامن ايران با فارس خليج جنوبي ساحل نهاي خنشي  شي

طرح            به و گرفتند قرار ايران مقابل در ابوظبي و شارجه نهاي خنشي  شي

و        (    كوچك تنب ابوموسي، گانه سه جزاير مالكيت به نسبت واهي  ادعاهاي

         .  ( دلر  ميليون صدها نهيان، آل سلطان بن زايد شيخ پرداختند بزرگ  تنب

بر             ايران مطلق مالكيت بر آفريدن ترديد و فارس خليج نام تغيير  براي

اين               در كه داد نشان او به زمان گذشت ولي كرد هزينه گانه سه  جزاير

 »    . همكاري      شوراي ادعاي چه اگر يافت نخواهد دست موفقيتي به  زمينه

         « حاشيه  عرب كشورهاي سران نشست پنجمين و بيست در فارس  خليج

به            را فارس خليج كشورهاي همكاري شوراي نام بحرين در فارس  خليج

الخليج     (    لدول التعاون مجلس عربي خليج كشورهاي همكاري  شوراي

دادند؛)   تغيير فارسي        26العربيه و يزدايي ايران سياست يرسد م نظر به  اما

و             فارس خليج از نيمي از بيش تعلق به توجه با اعراب،  ستيزي

جايي           به راه ايران به آن ژئواكونوميك و استراتژيك نقاط سترين  حسا

           . ناديده  يا و گذاردن كنار براي تلش كه همانگونه واقع در برد  نخواهد

خليج           نام تغيير يباشد، م يثمر ب منطقه امنيتي ساختار از ايران  انگاشتن

. ينمايد    م ناممكن نيز فارس

اخير               ههاي ده و ساليان طول در اعراب كه برد خاطر از نبايد حال اين  با

  . در          آنها هاند كرد آغاز جفارس خلي نام تغيير منظور به را هاي گسترد  تبليغات

از          بسياري و شركتها مجلت، هها، روزنام هواپيمائي، شركتهاي نام  حالي

« پارس            «  خليج نام كه هاند داد تغيير عربي خليج يا خليج بنام را ديگر  چيزهاي

يارزش            ب آن، از استفاده عدم و است تاريخ سال هزاران برگيرنده  در

. هاند         باليد آن پيرامون كه است نهايي تمد و پيشينه ساختن

» «  »   « شيخ     «  ،عنوان فارس خليج جاي به عربي خليج جعلي نام بردن كار  به

  « »   « » « و»  «  ـ كيش هي جزير براي قيس ، لوان جزيره براي  شعيب

      «  »  « عليرغم« كه است مواردي جمله از رود اروند براي طالعرب  ش
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كشورها           ميان قومي و هويتي منازعات به منطقه، مردم بودن  مسلمان

       . تهاي  واقعي تحريف جغرافيايي، كهن مهاي نا تغيير زيرا يزند م  دامن

  . بهمن      شعيب است موجود تهاي هوي جعل و تاريخي

تها: ينوش پ

1: به.            كنيد رجوع فارس خليج ژئوپلتيك مورد در بيشتر مطالعه براي

فارس،          خليج ژئوپلتيك منطقه در مرزها و كشورها مجتهدزاده،  پيروز

    : و:      سياسي مطالعات دفتر تهران نوري، محمد ملك، درضا حمي  ترجمه

نالمللي،  .1382بي

جلد.         2 تهران، دانشگاه هدايتي، هادي ه ترجم هرودوت، تاريخ  هرودوت،

صص   . 40ـ 58اول،

نفت    (565. 3 بشكه )  65ميلياد و      دنيا نفتي ذخاير از  تريليون 30/7درصد

. يباشد       م فارس خليج در گاز مكعب متر

4 .Sinus Persicus

5 .Mare Persicum

6 .Sinus Persicus

7 .Mare Persicus

8 .Gulf Persique

9 .Persis Gulf

10 .Persis

11 .Persicus

12 .Sinus Persicus

13      ( ص.     (  هفتم، جلد النفسيه، العلق ، رسته ابن عمر بن احمد .84ابوعلي

باشگاه.          14 تاريخ، داوري آينه در فارس هميشه خليج باونديان،  عليرضا

.12/11/1383انديشه، 

15. همان. 

زمانه،.           16 ماهنامه فارس، خليج سوي آن از دروغي دزاده، مجته  29پيروز

.1383دي 

17 .Arabian Gulf

18 .Persian Gulf
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19»    « پان.    «  ايدئولوژي گسترش و عبدالناصر جمال حكومت دوران  در

و»             يافت بيشتري عمق مصر تاريخي و معنوي نفوذ عرب جهان در  عربيسم

از             كه گرفت پا عربي كشورهاي در نيز متعددي شهاي جنب ميان اين  در

. يگرفت        م بر رادر بنيادگرا اسلمگرايان تا افراطي تهاي ناسيوناليس

سال.     20 ژوئن جنگ مدت     1967در در عرب اسرائيل   6كشورهاي از  روز

        . استراتژيك  نقاط دادن دست از و اعراب شكست خوردند  شكست

دو               از بخشي اشغال و ـ غزه باريكه و اردن رود غرب ـ فلسطين  سرزمين

     ( اعراب  (   براي آنچنان اسرائيل توسط مصر و سوريه عربي  كشور

فراموشي            به را آن تلخ خاطره نتوانستند گاه هيچ كه بود رآميز  تحقي

بسپارند.

21 . ليبي.             آمد بوجود يمن و سوريه و مصر اتحاد از متحده عربي  جمهوري

. پيوست         اتحاد اين به ناصر مرگ از پس نيز

پهلوي،.         22 دوران در ايران خارجي سياست مهدوي، هوشنگ  عبدالرضا

پيكان،:    نشر ص  1380تهران ،349.

كيهان،.   23 .1343آذر  23روزنامه

24  : پليكان،.       تهران خرس، همسايگي در ميرفندرسكي، ص 1382احمد ، 

206.

ص.   25 .147همان،

26.( ايلنا.    ( ايران كار خبرگزاري
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