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  چکیده

  

وقعیت جغرافیایی، باز به لحاظ م هاي مهم با شهرت جهانی است که از دیر فارس یکی از آبراههخلیج

اي  ون تحوالت عمدهالجیشی برخوردار بوده است. این آبراهه کان اقتصادي از اهمیت سوق سیاسی، نظامی و

 تر وضعیت آن پیچیده به این منطقهبا ورود کشورهاي اروپایی میالديشانزدهم/ هجريدهمسدهبود که از

هاي مختلف در  فرهنگی به سبب تعامل ملیت ، از جنبهژیک آن افزوده شد. هم از این روو بر اهمیت استرات

ها ایفاء کرد. همین موقعیت مهم موجب شد که از  ها و اندیشه اي در تبادل فرهنگاین منطقه نقش برجسته

گوناگون وارد شود ها و اسناد  نقشهها، تون تاریخی، جغرافیایی، اطلسهاي دور نام خلیج فارس در م گذشته

هاي دیگري به جاي خلیج فارس  یی نیز صورت گرفت که نامها . با این همه، هر از گاه تالشو ماندگار گردد

  .هاي جغرافیایی حذف گردد روي نقشهجعل شود و یا این نام از 

هـاي طـرح    برخی از وجوه اهمیت خلیج فارس، پیشینه و انگیزه ن مقاله سعی بر آن است تا ضمن بیاندر ای

شود و از سوي دیگر ریشـه در  اي مربوط می هاي فرامنطقه که از یک سو به قدرت جعل نام براي خلیج فارس

ـ  هـدف ایـران سـتیزي و طـرح ادعاهـاي واهـی        اناسیونالیسم عربی و سیاست برخی از مرتجعین عرب ب

  .یین شودتحلیل و تبسرزمینی دارد، 

  

  واژگان کلیدي:

  ، ناسیونالیسم عربی، جعل نامايهاي فرامنطقهخلیج فارس، ایران، قدرت
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  مقدمه

 از قـدیم تـا بـه امـروز     موقعیت آن ست کهاجغرافیایی بی نظیري  فارس پدیدهخلیج

 نزد ایرانیـان ء کرده است و این نقش را به طور سنتی در تاریخ بشر ایفا نقش برجسته اي را

اسـت. امـروزه نیـز     ها و تجـارت بـود، بـه دسـت آورده     که شاهراه عبور فرهنگاین به واسطه

خلیج فارس و خود خلیج فارس داراي جایگاه حیـاتی بـراي    منطقههمگان بر این باورند که 

نظیـر   با دنیاي مدرن اسـت و ایـن موقعیـت بـی     کشورهاي ساحلی آن و ارتباط آنها ساکنان

هاي نخستین و کهـن   تمدن اش افزوده است. تاریخ پیدایش نونیهمیت کژئواستراتژیکی بر ا

زمـانی کـه شـاهان عیالمـی و      رسـد؛  پیش مـی  خلیج فارس تقریباً به پنج هزار سال حاشیه

فـارس، در جنـوب غربـی ایـران امـروز و نزدیـک بـه        سومري در ابتداي خط ساحلی خلـیج 

و اکنـون مـدارکی در اختیـار     بودنـد  هاي دو رود دجله و فرات حکومتی تشکیل داده حوضه

 هاي حاشیه نشین ها با امارت ها و بابلی ها، آشورياین شاهان و جانشینان آن کهاست دایر بر آن

ارس قرار داشـتند در ارتبـاط بودنـد و ایـن مـراودات      دریا که در امتداد خط ساحلی خلیج ف

  )161: ]تا بی [. (سوساكاست آن منطقه شدهتجارت در  سبب رونق

دریاهـاي کوچـک داخلـی اسـت کـه       ه علم جغرافیا، خلیج فـارس در شـمار  از دیدگا

رود ارونـدرود تـا شـبه جزیـره      ومتر مربع است. طـول آن از دهانـه  کیل 232850وسعت آن 

کنـد.  کیلـومتر تغییـر مـی    350تا  180کیلومتر است و عرض آن از  800در عمان  1مسندم

ر نزدیک مسندم متر د 36یلومتر است و عمقش از ک 56هرمز  محل آن در تنگه ترینباریک

  )26-27: 1367. (بیات، رسد متر می 180به 

 ارتباط خلیج فارس با اقیانوس هند بر اهمیت آن افزوده است. خلـیج فـارس بـه واسـطه    

اقـوام و ملـل    رفـت و آمـد همـه    راه شرق و غرب و عرصـه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، چهار

دنیاي قدیم بوده است و به سبب مجاورت با کشورهاي حاصلخیز و در بر داشـتن منـابع سرشـار    

معاصر، همواره مطمـح نظـر جنگجویـان، کشورگشـایان و     ثروت چه در ایام قدیم و چه در دوران 

، انـد  ملل جهان که به قـدرت و عظمـت رسـیده    قرار گرفته است و هر یک از اقوام و طلبان توسعه

  )139:]تا بی[/ همدانی  1368اللهی،  . (فتحاند تسلط بر آن را در نظر داشته طرح

پیـدایش  باز کانون تجمعات انسانی و جایگاه هاي مجاور خلیج فارس از دیر سرزمین

ي سومري و عیالمی اثـري بـه   ها . از نام خلیج فارس در کتیبههاي درخشان بوده است تمدن

                                                            
1. Musandam 
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باستانی چـه بـوده    هدست نیامده است تا این آگاهی به دست آید که نخستین نام این آبراه

سال پیش از مـیالد   4000لق به اي بابلی متع ترین سند در این مورد که لوحه است. در کهن

شـتند کـه   هـا عقیـده دا   آن روزگار ترسیم شده است. بـابلی  جهان شناخته شده ؛ نقشهاست

(خلیج فـارس) فـرا گرفتـه اسـت.      "رودخانه تلخ"نها و اراضی مرزي آن را  اطراف سرزمین آ

پـس از  هایـن آبراهـ  خواندنـد.   مـی  "رودخانـه تلـخ  "به معناي  1نارمرتوآشوریان این دریا را

بـه نـام دریـاي     ان نهادن دولت هخامنشیخود و بنی هاي همسایه پیروزي پارسیان بر دولت

  ده شد.پارس نامی

اي که در کنار ترعه سوئز پیدا شـد و متعلـق بـه پانصـد سـال       داریوش اول در کتیبه

نـام بـرده اسـت.    » 2رود دریایی که از پـارس مـی  «پیش از میالد است، از این دریا با عبارت 

، سـینوس  4، پرسـیکوس سـینوس  3هـاي پرسـیکون کـااي تـاس     یونانیان از این دریا بـا نـام  

ها به معناي دریاي پارس، خلیج فارس  اند که این نام یاد کرده 5کوپرسیکوس و آکواروم پرسی

  و آبگیر پارس است.

، است در منابع جغرافیایی و تاریخی دوره اسالمی که از این دریا ذکري به میان آمده

 "الفارسی الخلیج"یا  "خلیج فارس"، "الفارسی البحر"یا  "بحر فارس"با عناوین  هنام این آبراه

تـر   را خیلـی وسـیع   "بحـر فارسـی  "نویسان قدیم اسالمی مفهـوم   آمده است. برخی جغرافی

اند و آن را به تمام دریاي جنـوب ایـران اعـم از بحـر عمـان و خلـیج فـارس و حتـی         گرفته

: 1366ویلسـن،  / . 21: ]بی تـا [/ اقتداري  38: 1369اند. (مشکور،  اقیانوس هند اطالق کرده

  )57-61: 1384/ بیک محمدي،  209-220: 1387/ اقتداري،  65-32

دریـاي پـارس چنـان     ي سوم و چهـارم هجـري، گسـتره   ها در متون جغرافیایی سده

آبی وسیعی به کار رفته است و خلـیج فـارس    توصیف شده است که نام این دریا براي پهنه

اي پـارس کـه   اند که دری دهد. مؤلفان این آثار اعتراف داشته تنها بخشی از آن را تشکیل می

تـر از   اي بسـیار وسـیع   نام خود را از مهم ترین والیت مجاور خود (پارس) گرفته بـود، پهنـه  

گرفت و دریاي پارس نامی است کـه از قـدیم    هاي ساحلی والیت پارس را در بر می سرزمین

هاي نیلگون واقع در جنوب و در قلمـرو کشـور پهنـاور و کهنسـال      اي عظیم از آب بر گستره

هاي این دریا نه تنها مرزهاي جنوبی والیات  آب )23:]بی تا [نهاده شده است. (فروزانیایران 

                                                            
1. Narmarratu
2. Drayatya haha persaaity
3. Persikon kaitas
4. Persicus sinus
5. Aquarum persico
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هاي کرمان، مکران و سند  بلکه مرزهاي جنوبی ایالت، دادند فارس و خوزستان را تشکیل می

  ) 46: 1366شدند. (ابن حوقل، را نیز شامل می

چهارم هجري در مورد وسعت دریاي پـارس   نگاران مسلمان در سده از جغرافیابن حوقل 

بحـر  [قسمتی از دریاي فارس که قلزم در آن است تا محاذات اندرون یمن، بحـر قلـزم  «گوید:  می

آن  ...چرخـد  م بـه طـرف دیگـر مـی    گاه از دریـاي قلـز   آن ...شود نامیده می ]احمر= دریاي سرخ

نامند و پـس از آن بحرالـزنج    می قسمت از دریاي فارس را که مقابل اندرون یمن است، بحر عدن

اگر از عمان بگذري و  ...رسد حراف به سوي دریاي فارس میاست تا آن که به محاذات عمان با ان

بحـر فـارس نامیـده    بـه نزدیـک سـرندیب درآیـی، آن قسـمت نیـز       از حدود اسالم خارج شوي 

    )32- 34: 1368خري،صطا /3- 4: 1366(ابن حوقل،.» شود می

و  اسـت  ، دریاي فارس بیشتر دیار عرب را در برگرفتـه نگاران جغرافیهاي در گزارش

رود و پس از دور زدن دیار عرب به عبـادان (آبـادان)    دریاي سرخ جزء این دریا به شمار می

گذرد و بـه   وي سیراف میهاي فارس به س گاه از کناره رسد. آن سپس به مهروبان و جنابه می

و سواحل مولتـان کـه سـاحل سـند      1یبلیابد و به د می ز از پشت کرمان امتدادسواحل هرم

کنـد و بـه سـرزمین     قطع مـی گاه از سواحل هند گذشته، سواحل تبت را  رسد. آن می ،است

  )31-38: 1368خري،صطا /1-2: 1366رسد. (ابن حوقل، ین میچ

نگـاران ایـن    جغرافـی  يها در نوشته ،است که چرا این دریا با نام پارس مشهور شدهاما این

ایـن   ي پارس قرار دارند، فارس از همهدریا هایی که در کرانه در میان ایالتاست که دلیل مطرح

دریـا مسـلط   باز بر دور و نزدیک و حوالی و اطراف این کشورها آبادتر است و پادشاهان آن از دیر

کننـد و از حـدود مملکـت     هایی که در دریاي فارس حرکت می بالد دیگر کشتی بودند و در همه

ـارس هسـتند    یشوند و با جالل و مصونیت برم خود خارج می رو از ایـن   ؛گردند همه متعلق بـه ف

  )109: 1368اصطخري، /46: 1366(ابن حوقل،بدین نام شهرت یافته است.

  

  اهمیت خلیج فارس

اي  منطقـه المللی و  هاي بین اي در سیاست خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت ویژه

معینـی خـارج    ، امـا از محـدوده  ین اهمیت در طول زمان متفاوت بـود برخوردار بوده است. ا

  نشده است. مهم ترین دالیل اهمیت این منطقه عبارتند از:

  .دهد ی بین شرق و غرب را تشکیل میارتباط . موقعیت ژئوپلتیکی که حلقه1

                                                            
1. Daybul 
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از جمله: قشـم، بوبیـان، بحـرین،     استراتژیک هرمز و جزایري مهم . دارا بودن تنگه2

  .اي برخوردارندهایی از اهمیت ویژهکه هر یک به تن 1کیش و هرمز

  .. دارا بودن بنادر متعدد3

ی و شـریعت  هایی چـون تمـدن پارسـ    . اهمیت تاریخی آن که به عنوان مهد تمدن4

  .اسالمی شناخته شده است

  .ارا بودن منابع آبزي و زیر زمینی. د5

، ایـن منطقـه را از نظـر    فـارس جغرافیایی و ژئـوپلتیکی خلـیج  هاي  ، ویژگیبراینبنا

  )20: 1371حافظ نیا،  /15-25: 1384(الهی،  .اقتصادي و نظامی با اهمیت ساخته است

ت داراي موقعیـ  -تر بدان اشاره شد  تاریخی خود ـ که پیش  فارس در محدوده خلیج

اي کـه وضـعیت جغرافیـایی آن نقـش مهـم و      به گونـه  ،بود اي و شرایط جغرافیایی برجسته

فـارس  هایش داشته است. خلیجهگا ل دادن اقتصاد، تجارت و سکونتاي در شک تعیین کننده

اي  کرانه پس هاي گیري تمدن در روند شکلسزایی نقش ب همین موقعیت جغرافیایی به دلیل

عربســتان در النهــرین و شــبه جزیــره ایــران، بــینهــاي ســند،  ســرزمینآن داشــته اســت. 

  )25: 1389راه مهم به وجود آمدند. (وثوقی،هاي این آب کرانه پس

 ء، خلیج فارس از دیرباز همواره نقشی مهم در تـأمین امنیـت جهـانی ایفـا    افزون بر آن

م.  1914- 1918يها طی سال جنگ جهانی اول؛ در جهان دو جنگ بزرگ . صحنهکرده است

فـارس و دیگـري دریـاي    خلـیج یکـی   م. 1939- 1945ي هـا  طـی سـال   و جنگ جهانی دوم

  مدیترانه بوده است.

ي  هرمز و جزایر مهم و نقش ارتباطی آن با دریـا  فارس به دلیل دارا بودن تنگهخلیج

آید. در نظریه المللی، از جمله مناطق استراتژیک جهان به شمار می هاي آزاد بین عمان و آب

 فـارس بـه مثابـه   م. ارائه شد، از خلیج 1904در سال  3که توسط هانفور مکیندر 2"دهارتلن"

محور یا قلب زمین نام برده شده است. بر اساس این نظریه هر دولتی که بر قلـب زمـین یـا    

/ جعفـري ولـدانی،   18-23: 1384(الهی، .تواند بر جهان مسلط شود حاکم باشد، می دهارتلن

  )124: ]بی تا[/ مؤمنی  46: 1380

منـدي   اند. این عالقـه  ستهمندي ویژه اي به خلیج فارس نگری ا عالقهایرانیان همواره ب

دي، انسانی، فرهنگی تاریخی طوالنی است و ریشه در واقعیات جغرافیایی، اقتصا سابقه داراي

فـارس و  . یک سوي مرزهاي ایران در جنوب، سراسر دریا است؛ یعنـی خلـیج  و سیاسی دارد

                                                            
4-13: 1384/ اقبال آشتیانی، 195و445: 1362فارس ر.ك: نوربخش، جزایر خلیج درباره. 1

2. Heartland -قلب زمین 
3. Hunfore makinder
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تا گواتر بیش از سه هزار کیلـومتر طـول دارد. چنـین    دریاي عمان. این مرز آبی از خرمشهر 

شـته  گذشته تأثیري مستقیم بـر سیاسـت و سرگذشـت ایـران دا     مرز حساسی طی دو سده

. اهمیت اقتصادي خلیج فارس براي ایرانیان با صدور نفت از طریق این خلیج که درصد است

فارس کار است و اینکه خلیجکند به خوبی آش بسیار باالیی از درآمد ارزي کشور را تأمین می

گذرگاه اصلی واردات و صادرات کشور است و نقشی که این صـادرات و واردات در اشـتغال،   

هاي مختلف اقتصادي دارد، نیـاز بـه توضـیح نـدارد. (خیرانـدیش       ارتباطات و فعالیت بخش

  )11-12:]تابی[

جیشـی  ال مهم سوقفارس به عنوان مرز آبی کشور ایران، همواره یکی از مناطق خلیج

در  اقتصـادي و اجتمـاعی ایـران    ،. چنانکه سـاختار سیاسـی  شده است ایران نیز محسوب می

هاي استراتژیکی و اقتصادي آن قرار گرفته است. ایـن   به نوعی تحت تأثیر ویژگی طول زمان

 ، از اوایـل سـده  سیرهاي دریایی جهـان واقـع شـده اسـت    منطقه که در یکی از مهم ترین م

ههـاي تجـاري    را گیري امپراطوري عثمانی و مسدود شـدن  میالدي به دنبال شکلشانزدهم 

هاي اروپایی قرار گرفت و پس از اندك زمـانی بـه عنـوان     ، مورد توجه دولتبین آسیا و اروپا

هاي تجاري کشورهایی چون پرتغال، هلند، فرانسه، آلمان، روسـیه   محلی براي رقابت شرکت

  )1366/ ویلسن، 124:]بی تا[/ مؤمنی  21: 1378و بریتانیا درآمد. (برومند،

ن دلیلـی بـر اهمیـت ژئـوپلتیکی     حضـور اسـتعماري بریتانیـا، خـود بـه عنـوا       سابقه

در رابطـه بـا   بریتانیـا   فارس است. چنانکه از مفاد اسناد و مدارك سیاسی منتشر شدهخلیج

به نقـش حسـاس منطقـه و    ، اغلب سیاستمداران و کارگزاران بریتانیا آید خلیج فارس بر می

 دروازه"فـارس بـه عنـوان    انـد. آنهـا همـواره از خلـیج     لزوم در اختیار داشتن آن تأکید کرده

فـارس ابتـدا بـه دلیـل     لـیج خ ، منطقه) بنابراین19: 1371اند. (بیژن،  یاد کرده "هندوستان

. اسـت  ی بـا دنیـاي آزاد داراي اهمیـت   منابع طبیعی و سپس به دلیل ارتباط دریـای  داشتن

ارزش نظامی این منطقه نیز به دلیل دسترسی به کشـورهاي آسـیایی و خاورمیانـه اسـت و     

، زیرا بـا  افزایند ند بر اهمیت نظامی آن میا فارس که در دهانه آن واقع شدهجزایر مهم خلیج

. (مجتهـدزاده،  به راحتی بـر خلـیج فـارس مسـلّط شـد      توان در اختیار داشتن این جزایر می

  )13و42: 1380

الجیشی خلیج فارس در شـمار نخسـتین    بیستم میالدي، اهمیت سوق در اوایل سده

رفت و بریتانیا از این منطقه بـه   عامل توجه و تجاوز استعمارگران به این منطقه به شمار می

. در این زمـان خلـیج   گرفت ی سریع به هندوستان بهره میعنوان کمربند ایمنی و راه ارتباط
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، بلکـه  ح جنوب و شرق آسیا برخوردار نبـود ژیک در فت اهمیت نظامی و استراتفارس، تنها از 

شد، به طوري کـه هـر ناوگـانی کـه از غـرب       بازاري براي رونق اقتصاد اروپا نیز محسوب می

  )46: 1370. (سیاوش پوري، یندگان اقتصادي را به همراه داشتخود نما آمد در عرشه می

. وشت اقتصاد جهانی را دگرگون ساختیران) سرنفارس (اخلیج کشف نفت در منطقه

این موضوع موجب جلب توجه بیشتر اروپائیان به این منطقـه شـد. در ایـن میـان، بریتانیـا      

پیش از جنگ جهانی اول به اهمیت استراتژیک نفـت پـی بـرد و بـه دنبـال آن بـه مسـائل        

  )17: 1372. (تومالسو، فارس توجه نشان دادخلیج ي حوزهسیاسی داخلی کشورها

، سه رویـداد مهـم اقتصـادي در    ن جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومبی در فاصله

  فارس رخ داد که عبارت بودند از:خلیج

آمیز از نفـت   برداري موفقیت . جست و جو براي یافتن نفت در سراسر منطقه و بهره1

در نهایـت پیـدایش   در ایران، عراق و بحرین و نیز اکتشاف نفت در کویت، قطر و عربستان و 

  فارس.خلیج هاي جدید و ایجاد منافع تازه در منطقه ثروت

ھي جدید ارتباطی ها . گسترش شیوه2 و سـاخت   رو ساخت راههـاي ماشـین   از جمل

ها در خـروج   ، ایجاد خطوط هوایی و تأثیر این نوآوريآهن در عراق و ایران، تأسیس رادیو راه

  خلیج فارس از انزوا.

. (یـاپ و  رفـت  منطقه به شمار می صنعت عمدهفول صید مروارید که . دگرگونی و ا3

  )    292-311: 1366/ ویلسن،  51: 1380کوپربوش، 

، آفریقا، آسیاي جنوبی و جنوب شرقی اسـت و از  خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا

اسـت و   ترین مرکز ارتباطی میان سه قاره به عنوان مهم خاورمیانه ر استراتژیک در منطقهنظ

وس کبیـر و  ، اقیاناقیانوس هند ،ام ارتباطی که دریاي مدیترانه، دریاي سرخبخشی از یک نظ

، ایـن موقعیـت از   . به همین جهتکند را تشکیل می دهدمیاقیانوس اطلس را به هم وصل 

قـه و  . حمـل کـاال از خـاور دور بـه ایـن منط     است هاي جهانی بوده  د توجه قدرتدیرباز مور

گرایی  فارس کانون همگردیده است که همواره خلیج موجب  آن و بالعکس یهکشورهاي حاش

افزون بر اهمیت اقتصـادي و تجـاري    .بازرگانی و تجارت بین کشورهاي مختلف جهان باشد

در  عملیاتی منطقه به لحاظ ارتباط با اقیانوس هند باعث شده است که به شکل یک منطقه

  ایفاي نقش نماید.  هاي نظامی نیز استراتژي
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  بندي نمود: توان چنین دسته خلیج فارس را می به طور کلی اهمیت منطقه

بـازار مصـرف    )3وجود ذخایر عظـیم نفـت و گـاز،     )2جغرافیایی،موقعیت ویژه )1

موقعیـت فرهنگـی و ایـدئولوژیکی کشـورهاي      )4خلـیج فـارس،    کشورهاي حاشیه گسترده

  )335: 1385/ شفقی،  5: 1384/ ادیبی سده، 240: 1382(امامی،  .حوالی آن

  

  جعل نام خلیج عربی براي خلیج فارس

ششـم   تاریخی پـیش از اسـالم و تـا سـده     در منابعتر گفته شد،  گونه که پیش همان

شـود و پـس از آن، از    می نامیده ـ  یعنی دریاي پارس ـبحر پارس به نام هراهاین آب هجري،

شـود و   ز در دو قسمت به نام خلیج فارس (در مغرب) و دریاي پارس یـاد مـی  هرم مرز تنگه

(بیـک   از تنگه هرمز تا بندر گواتر (سرحد پاکستان و ایران) ادامه داشته اسـت.  پارسدریاي 

 "دریاي پارس"جغرافیایی  نویسان مسلمان، محدوده ا جغرافی) زیر58-59: 1384محمدي،

تر از وضعیت کنونی و منطبق بر بخشی از اقیـانوس   را بسیار گسترده "خلیج فارس"و بعدها 

  ) 24: 1389اند. (وثوقی، دانسته هند، دریاي عمان، خلیج فارس و دریاي سرخ می

، نام خلیج فـارس مکـرر بـه    خنان مقامات و رهبران سیاسی جهانو س در نوشتجات

ارتر مشاور امنیتی کـ  برژینسکیخورد. طه الهاشمی رئیس سابق ستاد ارتش عراق،  چشم می

، النـس دان وزیـر امـور خارجـه     Game Planدر کتـاب خـود   رئیس جمهور وقـت آمریکـا   

م.) در کتاب خود ایـران و  1892م.)، لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان (1903انگلستان (

ملـل و   ایران، انور خوجه رهبر متوفاي آلبانی، کورت والدهایم دبیر کل سابق سـازمان  قضیه

. ( بیـک  انـد  ي خود از خلیج فارس نام بردهها لسترنج خاورشناس معروف در سخنان و کتاب

حـاکی از   ]تمامـاً  [هاي به جاي مانده از مورخان نیـز   ) اسناد و نوشته59: 1384محمدي، 

کنون به طور مداوم، همراه با نام کشور ما ي دور تاها خلیج فارس از گذشته این است که نام

کـه  -عربی، همواره بحر احمر بوده است. در قراردادهاي منعقده است و منظور از خلیج بوده

مـورخ   انـد و در نامـه   با صـراحت از خلـیج فـارس نـام بـرده      ـ  اند ها بوده یک طرف آن عرب

خواسته اسـت تـا در کلیـه     م. دبیرخانه سازمان ملل متحد از کلیه ارکان سازمان5/3/1971

  1.فارس استفاده کنندو تاریخی خلیجواقعی مکاتبات خود از اسم 

                                                            
  61:1384براي عناوین قراردادها ر.ك: بیک محمدي،. 1
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یونان باستان که مربوط به صدها سال جغرافیایی هاي  نماها و نقشه با اینکه در جهان

، به فارسی 1هاي جغرافیایی و تاریخی یونان باستان پیش از میالد است و همچنین در نوشته

ارس یـا دریـاي   به مناسبت مجاورت با اقوام پارسی شمال آن، خلیج فـ  هبودن نام این آبراه

 هـاي جغرافیـایی و تـاریخی دوره    ها و کتاب در نوشته و افزون بر آن، پارس اشاره شده است

از سـده  با اینکه اند و حتی هاي دریاي پارس یا خلیج فارس نام برده اسالمی نیز از آن به نام

هـاي   تکه این منطقه تحت نفوذ پرتغـال و انگلسـتان از قـدر    يمیالد 19تا اواخر سده 16

2، اما سـرچارلز بلگریـو  الباً نام خلیج فارس حفظ شده است، غبزرگ استعماري آن زمان بود

، به قصد ایجاد شبهه در افکار ها استعماري و سیاست خاص انگلیسینیات  انگلیسی در سایه

خلـیج  "نش در منطقه، از خلـیج فـارس بـه نـام     ها و ایجاد ت عمومی به ویژه در اذهان عرب

فارس تایمز لندن براي نخستین بار خلیجم. روزنامه1962یاد کرد. همچنین در سال  "عربی

رئـیس جمهـور    دیري نپائید که جمـال عبدالناصـر   خواند. "خلیج عربی"را به نام ساختگی 

 عـرب محبوبیـت فراوانـی    ته بود در جهـان وقت مصر که به خاطر مبارزه علیه اسرائیل توانس

در اشاره به خلیج فارس سـود جسـت و اخیـراً ژورنـال      از نام ساختگی یاد شدهکسب کند، 

National Geography 19: 1380. (مجتهـدزاده،  ن نام تحریف شده اسـتفاده نمـود  از ای /

  ) 62: 1384بیک محمدي، 

سال پیش از مـیالد  500اسناد و مدارك تاریخی گواه بر آن است که نام این دریا از

هاي اخیر بر آن  تا به امروز دریاي فارس بوده است و نام ساختگی که برخی مدعیان در سال

  اند به واسطه پاره اي اختالفات سیاسی است و هیچ توجیه دیگري ندارد.  نهاده

 ،"اطلس جغرافیایی و اسناد تاریخی خلیج فارس از ماقبـل تـاریخ تـا زمـان حاضـر     "

نقشه که به منظور نشان دادن سابقه و اصـالت نـام خلـیج فـارس      373از اي است  مجموعه

شمسـی بـه دو    1349فارس در سال نام خلیج مقارن با آغاز ادعاهاي برخی مدعیان در باره

این کتـاب   .زبان فارسی و انگلیسی و فهرست فرانسه به چاپ رسید و بارها تجدید چاپ شد

وط به مقطـع زمـانی مشخصـی اسـت و خلـیج      فصل است که هر فصل آن مرب 8مشتمل بر 

دوران  باستان، قرون وسـطی، دوره رنسـانس و   هاي جهان از دوران فارس را در الواح و نقشه

اقیـانوس   -هاي آسیا، جنـوب غربـی ایـران     فارس در نقشهجدید نمایانده است. سپس خلیج

                                                            
/ 201-210: 1384سـاز،   و سـایر منـابع ر.ك: چیـت   هـا و متـون باسـتانی    العربی در کتیبه فارس و خلیجخلیج درباره. 1

هاي تاریخی خلیج فارس ر.ك: سراي ایران خلیج فارس. نقشه و درباره 419-437: 1384کاووسی عراقی، 
2. Sir Charles Belgarave
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فـارس،  حاضـر، خلـیج  م. تا زمان 1507هاي ایران از  فارس در نقشههند، خاور نزدیک، خلیج

دانان و مورخان و  هاي عراق، عربستان و کتاب شناسی، اسامی جغرافی دریاي پارس در نقشه

دانـان،   فارس در آثار جغرافیخلیج است و طی این فصول به بررسی نام را آورده ها کش نقشه

بر ایـن  برخی مدعیان که نام مجعول  پایه پرداخته است و ادعاهاي بی کشان مورخان و نقشه

  )140-141:]تا بی [. ( همدانی فارسی نهاده اند را رد نموده استدریاي همیشه 

اي از جانب برخی شیوخ عرب ماننـد   را توطئه "العربی خلیج"مجتهدزاده طرح مسأله

راه بـه  ایـران   داند که به قصـد تجزیـه   ابوظبی و قطر زیر نظر آمریکا در مخالفت با ایران می

گـردد کـه سـر     م. بر مـی 1935این موضوع به سال  گوید پیشینه چند که میاند، هر  انداخته

 :کنـد کـه   سیاسی بریتانیا در خلیج فارس بوده است. بلگریو اظهار مـی  نمایندهچارلز بلگریو

یر باید اینجا نشین عربی کنیم، پس ناگز ایم قبایل ایرانی را تبدیل به شیخ چون ما موفق شده

 هرمـز تـا کویـت، خزعـل را در خوزسـتان      نگهت ا عالوه بر محدوده. آنهاي عربی شود منطقه

در بندر لنگه و بوشهر نیز برخـی شـیوخ را علـم    همچنین و  علم کردند براي ایجاد عربستان

کردند که شیخ نشین عربی ایجاد کنند. در بندرعباس هم که سلطان عمـان، طبـق قـرارداد    

تجدید شد، درصدد تبدیل قرارداد استیجاري م.  1856داري داشت و در سال  م. اجاره1811

به شیخ نشینی عرب بودند و سرگرد کاکس دنبال آن بـود. البتـه آن زمـان دولـت بریتانیـا      

دولـت   کـرد کـه  مـی راي عربی کردن خلیج فارس نپذیرفت، زیـرا اظهـار   پیشنهاد بلگریو را ب

نفـت، جزایـر    ، مسـأله خوزسـتان  بر سـر مسـأله  -هاي زیادي ولت ایران درگیريبریتانیا با د

دعواي جدید بازنـده خواهـد   در این  ودارد  -سیري یر ابوموسی و تنب و جزیرهبحرین و جزا

چ کشـوري در ایـن منطقـه وجـود     م. جز ایران هـی 1935تا این زمان یعنی  شد، براي اینکه

 م. بعد از جنگ جهانی اول تأسیس شده بود، اما هنوز بـه 1924. البته عراق در سال نداشت

م. به صـورت یـک   1932صورت دولت مستقل عربی نبود و دولت عربستان سعودي در سال 

کرد، با ایران طرف  کشور پادشاهی اعالم وجود کرد و ناگزیر بریتانیا در تمام کارهایی که می

  )21-22: 1385(مجتهدزاده،  .بود

، ر آمـد در عراق کودتا کرد و روي کـا م. 1958پس از اینکه عبدالکریم قاسم در سال 

د در رقابـت  العربی را براي اولین بار در تاریخ جدید به کار برد که این کـاربر  خلیج وي کلمه

ناسیونالیستی  او سعی نمود با استفاده از احساسات. بود و نه علیه ایرانیان بین بغداد و قاهره

هاي  م. جمال عبدالناصر در اوج فعالیت1962در سالکند. کسب  محبوبیت اعراب براي خود

بـا  پان عربیسم خود بر اثر رقابت با بغداد بر سر رهبري دنیاي عرب این موضوع را بیان کرد.
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یابی حـزب بعـث ایـن موضـوع در ارتبـاط بـا ایـران و        روي کار آمدن صدام حسین و قدرت

بدین ترتیـب امـروزه بـا     دوباره مطرح شد. ستیزي براي رسیدن به رهبري دنیاي عربایران 

  شود: هاي زیر این موضوع دنبال می آمریکا و پول برخی شیوخ عرب با هدف توطئه

  زدایی خلیج فارس و بیرون کردن ایران از خلیج فارس، نه تغییر نام خلیج فارس. ایران)1

  هاي ایرانی. ادعا نسبت به تمام سواحل و جزایر و کرانه )2

تنب و ابوموسی را ندارند، بلکـه بندرلنگـه را بنـدر     یت دو جزیرهدر واقع اینها ادعاي مالک

خواننـد و   کـیش را قـیس مـی    الوان را شیخ شعیب و جزیره لنجه، خوزستان را عربستان، جزیره

        ) 22- 25(همان:  1.کنند هوري اسالمی ایران دنبال میبزرگی را در مخالفت با جم دسیسه

خلـیج  "خود آورده است که این نام گذاري غیـر علمـی    یکی از پژوهشگران در مقاله

هاي امپریالیسـتی بـر منطقـه     قدرتو تسلط دوباره 1332مرداد  28پس از کودتاي  "عربی

هـا و   از یک سو و دور سـاختن اندیشـه   "2العروبه"بیش از پیش مشهود گردید و در پیوند با 

رغم تذکرات سازمان ملـل و   فلسطین از سوي دیگر، علی مسألههاي واقعی اعراب از  خواست

سـطح منطقـه و جهـان    هاي هنگفت در  هاي گوناگون و صرف ثروت محافل جهانی به شیوه

  )213: 1385. (تکمیل همایون، گسترش پیدا کرد

 مؤسسـه  "بـی بـی سـی   "مـیالدي بـا اعـالم در رادیـو      2004نوامبر  20روز شنبه  

ي چندساله را آشکار کرد و ها باداشتن اعتبار علمی فراوان، فتنه3"آمریکایی جغرافیاي ملی

ي ایرانـی و  هـا  و تغییر نام و نشان جزیـره  "کلیدواژه"به بهانه "خلیج عربی"با آوردن عنوان 

هـاي   بـه ارزش  جدیـد تعقیـب و آسـیب زدن    آنها توسط ایـران، معرکـه   "متصرف دانستن"

  )213-214. (همان: خی را رونق دادتاری

هاي جهـانی   با آنکه در اسناد کهن، خلیج عربی نام دریایی است که اکنون در اطلس

یخی، جغرافیایی و منابع تار شود و در عمده  شناخته می "بحر احمر"یا  "دریاي سرخ"به نام 

اطالق شده است. اما هاي جنوبی ایران  بفارس و دریاي فارس به آ، نام واقعی خلیجها اطلس

، آغاز این جعل استعماري توسط لـرد چـارلز بلگریـو از کـارگزاران انگلیسـی      چنانکه گذشت

سال اقامت  30م. پس از 1928-1957ش./  1307-1337هاي  رفت. وي طی سالصورت گ

منـاطق ایـن خلـیج     تمـام  ، مشـاهده و داشتن مشاغل سیاسی و دیپلماسـی  در خلیج فارس

                                                            
4-5:1384/ الهی،368-369:1385صالح در باره پیشینه طرح خلیج عربی همچنین ر.ك:. 1
که شکل دیگر آن پان عربیسم= اتحاد مردم عرب است. گرایی ناسیونالیسم عربی و عربجنبش . 2

3. National Geographic
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انجام تحقیقات میدانی و مطالعه و بررسی در متون و منابع قـدیم و جدیـد    ،ایرانی از نزدیک

ــ   ــیج ف ــاي خل ــر بســیاري از ماجراه ــاریخی ب ــت و در ســال  ت ــنایی یاف ش./ 1334ارس آش

کتاب از  را در لندن منتشر کرد و در این 1"به بحرین خوش آمدید"کتابی با عنوان م.1955

او در خلـیج  هـایی کـه مأموریـت     . اما در سـال با نام اصلی و واقعی آن یاد کرد خلیج فارس

اي بـرخالف کتـاب    طـی مقالـه   "البحـرین  صوت"عربی زبان  ، در مجلهفارس رو به اتمام بود

را به کار برد و این امر از یـک سـو همزمـان بـا شکسـت       "العربی خلیج"پیشین خود عنوان 

وابسته بـه آمریکـا در   و حاکمیت استبداد  1332مرداد  28نهضت ملی ایران در پی کودتاي 

در کشـورهاي عـرب بـود. بلگریـو در سـال       "العروبـه "ایران و از سوي دیگـر اوج هیجانـات   

منتشر کـرد و در آن  را 2"ساحل دزدان دریایی"م. کتاب دیگري با عنوان 1966/ ش.1345

اعـراب آن را خلـیج عربـی    خلـیج فـارس کـه   «بی آنکه مدرکی ارائـه دهـد، نوشـت:    کتاب

، نه تنهـا بـه نـام اعـراب     مقدمات آن از پیش پدید آمده بود این جعل مزورانه که». نامند می

. بلکه شـرایط را بـراي جـدایی بحـرین     دشمنی با ایرانیان را پدید آورد نوعی گردید ومطرح 

وچک نیز مـورد ادعـاي   ابوموسی، تنب بزرگ و تنب ک ایرانی کرد و مالکیت سه جزیره فراهم

-339: 1385/ شـفقی:  217-218هاي عرب قرار گرفت. (همان:  نشین جدید و نا بجاي شیخ

  )384-387: 1385/ صالح، 338

هـاي اعـراب دوختـه بودنـد،      هاي غربی که چشم به پول پس از آن، بسیاري از دولت

خلـیج عـرب و   "و زمـانی از واژه بردنـد   را به تنهایی به کـار مـی   3"خلیج"ریاکارانه گاه واژه

افروز معرکـه بودنـد، شـمال     ند. سیاستمداران انگلیس که خود آتشکرد استفاده می 4"فارس

نامیدنـد. (تکمیـل همـایون،     "خلـیج عربـی  "و جنـوب آن را   "فـارس خلیج"خلیج فارس را 

1385 :219 (  

خلـیج  "یکی دیگر از پژوهشگران با طرح این فرضیه که بین تالش بـراي تغییـر نـام    

ري غرب ارتباط از سوي ناسیونالیسم افراطی عرب و محافل استعما "العربی خلیج"به  "فارس

چهارم  پردازد و مرحله ناسیونالیسم عرب می ، به تقسیم بندي چهارگانههدفداري وجود دارد

هـاي اروپـایی بـه ویـژه      نامد. وي معتقد اسـت کـه قـدرت    آن را ناسیونالیسم نوین عربی می

هاي امپریالیستی تغییر دادنـد   ب را در مسیر آرمانانگلستان، اهداف جنبش ناسیونالیسم عر

تفرقـه در جهـان اسـالم شـدند. از اولـین      ضمن جلوگیري از اتحاد در دنیاي عرب موجب و

                                                            
1. Welcome to Bahrain
2. The Pirate Coast
3. Gulf
4. Gulf Arabo-persique
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اول مسلمین یعنـی   تثبیت دولت اسرائیل در قبله ، فراهم شدن زمینهثمرات شوم این تفرقه

هـاي   یـزه را بـراي دخالـت قـدرت    هاي نفـت در منطقـه نیـز بهتـرین انگ    قدس بود. اکتشاف چاه

سبب، ایـن جنـبش بـه جـاي     . به همین داد ناسیونالیسم عربی به دست می استعمارگر در جریان

تالش خود را مصروف مبارزه با دشمن جدید، یعنی صهیونیزم کند و بـه عواقـب سـوء    تمام آنکه

، در ایـن مرحلـه   ناشی از تشکیل دولت غاصب اسرائیل پی ببـرد، تحـت تـأثیر القائـات بیگانگـان     

فـارس از  ستیزي بود که هویت ایرانی خلیج ستیزي را دنبال کرد و در راستاي ایرانی ایران خصیصه

م. 1960؛ نامی که تا اوایل دهـه انگلستان به خلیج عربی تحریف شد سوي نماینده سیاسی دولت

 روزنامـه امی کـه ) هنگـ 384: 1385یایی و اسناد تاریخی سابقه نداشت. (صـالح،  در منابع جغراف

 عربیسـم ناصـر بـود. او بـه واسـطه      اوج پـان  جعلی خلیج عربی را به کار برد، تایمز لندن اصطالح

، این اصـطالح  اختالفاتی که با شاه ایران ظاهراً بر سر شناسایی اسرائیل توسط دولت ایران داشت

. اقدام ناصر چون با جریان ناسیونالیسم افراطی عربی توأمان شده بـود، اثـرات   جعلی را به کار برد

م. 1964اوت  13. بـراي نخسـتین بـار در    هاي خلیج فارس گذاشـت  بر شیخ نشینمنفی خود را 

العربی را در یک سند رسمی ذکـر کـرد و بـه دنبـال آن تصـمیم       عرب، نام مجعول خلیج اتحادیه

ادیه و مکاتبات رسـمی  کشورهاي عضو اتح هاي درسی کلیه در برنامه این نام مجعول را که گرفت

مصري االهرام در راستاي عربـی نمـودن خلـیج فـارس، ایـران را       . همچنین روزنامهاستفاده کند

از این نـوع،   ترفند) آخرین 385- 386. (همان: ابوموسی را اشغال کرده است زیرهمتهم کرد که ج

ا این توجیه که قصد ورود به اختالفـات  که نام خلیج فارس را باست1اقدام سایت اینترنتی گوگل

که واکنش جمهوري اسـالمی ایـران را در    خود حذف کرد بین کشورها را ندارد، از نقشهسیاسی

  پی داشت.

  

  نتیجه گیري

طرح خلیج عربی به جاي خلیج فـارس از نظـر تـاریخی، متـون جغرافیـایی، اسـناد،       

نه بر خلیج فارس . این اصطالحعل آشکار و از واقعیت به دور استها یک ج ها و نقشه اطلس

. در ابتدا سیاست بریتانیا براي حاکمیـت  شده است سرخ (بحر احمر) اطالق میکه بر دریاي 

حاکمیـت ایـران، طـرح واژه     جنوبی خلیج فارس و جداسازي این منـاطق از حـوزه   بر کرانه

ناسیونالیسـم عربـی و سیاسـت     . سـپس جعلـی بـراي خلـیج فـارس را مطـرح کـرد      گزینی 

هـاي اخیـر    . تالشژه در مصر و عراق) به آن دامن زدستیزي برخی رهبران عربی (به وی ایران

                                                            
1. Google
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هراسی و مخالفت با جمهوري اسالمی توسط آمریکا و برخی کشـورهاي   نیز در راستاي ایران

الجیشـی و   سـوق یـت  گیرد. اهم هاي آنها با پول برخی شیوخ عرب انجام می اروپایی و رسانه

هاي علمی  پیشرفت ، قدرت روزافزون ایران در منطقه به ویژه از جنبهژئوپلتیک خلیج فارس

، ضور و تثبیت موقعیت خود در منطقه، تالش آمریکا براي حاي آوري هسته دستیابی به فنو 

رس از جزایر ایرانی در خلیج فـا  برخیاندازي به  شیوخ عرب براي دستادعاهاي واهی برخی 

اي بـراي   موجب دست یازیدن به جعل این اصطالح خلیج عربی شده است تـا بتواننـد بهانـه   

، سئوالن نظام جمهوري اسـالمی ایـران  . اما با هوشیاري مود پیدا کننداهداف و نیات شوم خ

ي هـا  انسجام و بیداري ملت ایران و تالش علمی صاحبان فکر و اندیشه در داخل و مخالفـت 

المللی این نقشه نیز ناکام خواهد ماند و خلیج فارس  مستقل و منصف بینمجامع و نهادهاي 

  همیشه خلیج فارس خواهد ماند.
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  منابع و مآخذ 

، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات    جعفر شـعار  :) سفرنامه ابن حوقل، ترجمه و توضیح1366ابن حوقل (

  امیرکبیر.  

خلیج فارس بر سیاسـت کشـورهاي حـوزه    بررسی اهمیت استراتژیک ") 1384ادیبی سده، مهدي (

اصـغر   :، به اهتمـام 2، جفارس در گستره تاریخالمللی خلیج مجموعه مقاالت همایش بین"آن

  منتظرالقائم اصفهان: دانشگاه اصفهان.

ایرج افشـار، چـاپ سـوم، تهـران:      :) مسالک و ممالک، به اهتمام1368اصطخري، ابو اسحق ابراهیم (

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

، تهران: مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس) 1384اقبال آشتیانی، عباس (

  انتشارات اساطیر.

  ، تهران: انتشارات امیرکبیر.فارس از دیرباز تا کنونخلیج) 1387اقتداري، احمد (

اصـالت نـام خلـیج فـارس بـه گـواهی اسـناد و مـدارك ادبـی، تـاریخی و           "]تـا  بی[اقتداري، احمد 

  .88-89) ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 1(فارس پژوهشنامه خلیج"جغرافیایی

  ، چاپ هشتم، تهران: نشر قومس.فارس و مسائل آنخلیج) 1384الهی، همایون (

، تهـران: انتشـارات وزارت   فـارس خلیجعوامل تأثیرگذار خارجی در ) 1382امامی، محمـدعلی ( 

  امور خارجه.

فصلنامه تاریخ روابط ")1763-1914(سرکنسولگري بریتانیا در بوشـهر ") 1378برومند، صفورا (

  .1378، زمستان 1، سال اول، شماره خارجی ایران

  امیرکبیر.، تهران: انتشارات کلیات جغرافیاي طبیعی و تاریخی ایران) 1367بیات، عزیزاهللا (

مجموعـه مقـاالت   "فـارس منشأ تاریخی و جغرافیایی نـام خلـیج  ") 1384حسن (بیک محمدي، 

اصـغر منتظرالقـائم، اصـفهان:     :، به اهتمام2، جفارس در گستره تاریخالمللی خلیج همایش بین

  دانشگاه اصفهان.

اي از  اشـاره بـه پـاره   اهداف استیالگرانه در تغییر نام خلیج فارس و ") 1385تکمیل همایون، ناصر (

، بـه  3، جفارس در گستره تـاریخ المللی خلیج مجموعه مقاالت همایش بین"اقدامات جهانی

اصغر منتظرالقائم، اصفهان: دانشگاه اصفهان.   :اهتمام

مجموعـه مقـاالت   "نقش خلیج فارس در اهمیت اسـتراتژیکی اقیـانوس هنـد   ") 1372تومالسو (

، دفتر مطالعات سیاسـی و  1368اول آذر  ـ  آبان 29، فارسدومین سمینار بررسی مسائل خلیج

  المللی وزارت امور خارجه. بین
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مجموعـه مقـاالت   "جایگاه خلیج فارس در نظام جدیـد جهـانی  ") 1380جعفري ولدانی، اصغر (

المللـی وزارت امـور    ، مرکز مطالعـات سیاسـی و بـین   1379، دي فارسیازدهمین همایش خلیج

         .خارجه

المللـی   مجموعه مقـاالت همـایش بـین   "العربی فارس و خلیجخلیج") 1384ساز، محمدرضا ( چیت

  اصغر منتظرالقائم، اصفهان: دانشگاه اصفهان. :، به اهتمام2، جخلیج فارس در گستره تاریخ

  ، تهران: انتشارات سمت.خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز) 1371نیا، محمدرضا (حافظ

)، 2(پژوهشنامه خلیج فارس ، "اهمیت خلیج فارس براي ایرانیان"]تا بی[خیراندیش، عبدالرسول 

  .88-89ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 

هاي تـاریخی   نگاهی به نقشه"هاي تاریخی خلیج فارس،  ، نمایشگاه نقشهسراي ایران خلیج فارس

، وزارت 1384اردیبهشـت   14-24کتـاب تهـران   المللـی   ، هیجدهمین نمایشـگاه بـین  "فارسخلیج

  فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد ایران شناسی.

حســام امیرحمــزه، در:  :، ترجمــه"خلــیج فــارس، گذشــته و امــروز آن"]تــا بــی[سوســاك، ســیات، 

  .88-89)، ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 2(پژوهشنامه خلیج فارس 

  ، تهران: انتشارات کمال علم.تژي غرب در خلیج فارساسترا) 1370سیاوش پوري، عباس (

، "فـارس دوگانگی فرهنگـی، منشـاء و پیـدایش دوگـانگی اسـمی خلـیج      ") 1385شفقی، سیروس (

اصـغر   :، بـه اهتمـام  3، جفارس در گسـتره تـاریخ  المللی خلیج مجموعه مقاالت همایش بین

  منتظرالقائم، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

المللـی   مجموعه مقاالت همایش بین، "فارسناسیونالیسم عربی و خلیج") 1385صالح، مهدي (

  اصغر منتظرالقائم، اصفهان: دانشگاه اصفهان. :، به اهتمام3، جفارس در گستره تاریخخلیج

، تهـران: مرکـز   فـارس مجموعه مقاالت سمینار بررسی مسائل خلیج) 1368اللهی، جعفر ( فتح

  .المللی وزارت امور خارجه مطالعات سیاسی و بیندفتر  -فارس مطالعات خلیج

ضمیمه کتاب مـاه   ،)2(پژوهشنامه خلیج فارس، "گستره دریاي پارس"]تا بی[فروزانی، ابوالقاسم 

  .88-89تاریخ و جغرافیا، شماره 

مجموعه ، "هاي خلیج فارس در دوره معاصر مستندات نقشه") 1384کاووسی عراقی، محمدحسن (

اصـغر منتظرالقـائم،    :، بـه اهتمـام  2، جفارس در گستره تاریخالمللی خلیج نمقاالت همایش بی

  اصفهان: دانشگاه اصفهان.

، "مــیالدي 20و  19هــاي  المللــی خلــیج فــارس در ســده اهمیــت بــین"]تــا بــی[مــؤمنی، فاطمــه 

  .88-89)، ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 2(فارس پژوهشنامه خلیج

 ،، چـاپ چهـارم  فارسکشورها و مرزها در منطقه ژئوپولتیک خلیج) 1380مجتهدزاده، پیروز (

  حمیدرضا ملک نوري، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. :ترجمه



17    اهمیت خلیج فارس و تالش براي جعل نام جدید

المللـی   مجموعـه مقـاالت همـایش بـین    ، "فـارس اهداف تغییـر نـام خلـیج   ") 1385(،ـــــــــــ

  منتظرالقائم، اصفهان: دانشگاه اصفهان.، به اهتمام: اصغر 3، جفارس در گستره تاریخخلیج

، تهــران: فــارسمجموعــه مقــاالت خلــیج، "فــارسنــام خلــیج") 1369مشــکور، محمــدجواد (

  .المللی وزارت امور خارجه دفترمطالعات سیاسی و بین

  انتشارات کتابخانه سنایی. :]جا بی[، فارس و جزایر ایرانیخلیج) 1362نوربخش، حسین (

فـارس، تهـران:   هـاي تجـاري در خلـیج    جـایی کـانون  ه جاب) علل و عوامل 1389وثوقی، محمد باقر (

  پژوهشکده تاریخ اسالم.  

تهران: شرکت انتشـارات   ،محمد سعیدي :، چاپ دوم، ترجمهفارسخلیج) 1366ویلسن، سرآرنولد (

  علمی و فرهنگی.

 ،)2(فارسپژوهشنامه خلیج، "تـاریخی هاي  فارس در اطلسنام خلیج"، ]تا بی[همدانی، علی کرم 

    .88-89ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 

حسـن   :، ترجمـه فارس در آسـتانه قـرن بیسـتم   خلیج) 1380یاپ، ملکم و بریتون کوپربوش (

  دید. زنگنه، شیراز: نشر به



  



فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال سيزدهم، شماره 51 ـ تابستان 1391، صص 17- 1



اهميت خليجفارس و تلاش براي جعل نام جديد[footnoteRef:1] [1: .  تاريخ دريافت مقاله: 15/1/1391                   تاريخ پذيرش مقاله: 17/3/1391] 


                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      جهانبخش ثواقب[footnoteRef:2] [2: . دانشيار گروه تاريخ دانشگاه لرستان        jahan_savagheb@yahoo.com E-mail: ] 




چكيده



خليجفارس يكي از آبراهههاي مهم با شهرت جهاني است كه از ديرباز به لحاظ موقعيت جغرافيايي، سياسي، نظامي و اقتصادي از اهميت سوقالجيشي برخوردار بوده است. اين آبراهه كانون تحولات عمدهاي بود كه از سده دهم هجري/ شانزدهم ميلادي با ورود كشورهاي اروپايي به اين منطقه وضعيت آن پيچيدهتر و بر اهميت استراتژيك آن افزوده شد. هم از اين رو، از جنبه فرهنگي به سبب تعامل مليتهاي مختلف در اين منطقه نقش برجستهاي در تبادل فرهنگها و انديشهها ايفاء كرد. همين موقعيت مهم موجب شد كه از گذشتههاي دور نام خليج فارس در متون تاريخي، جغرافيايي، اطلسها، نقشهها و اسناد گوناگون وارد شود و ماندگار گردد. با اين همه، هر از گاه تلاشهايي نيز صورت گرفت كه نامهاي ديگري به جاي خليج فارس جعل شود و يا اين نام از روي نقشههاي جغرافيايي حذف گردد.

در اين مقاله سعي بر آن است تا ضمن بيان برخي از وجوه اهميت خليج فارس، پيشينه و انگيزههاي طرح جعل نام براي خليج فارس كه از يك سو به قدرتهاي فرامنطقهاي مربوط ميشود و از سوي ديگر ريشه در ناسيوناليسم عربي و سياست برخي از مرتجعين عرب با هدف ايران ستيزي و طرح ادعاهاي واهي سرزميني دارد، تحليل و تبيين شود.



واژگان كليدي:

خليج فارس، ايران، قدرتهای فرامنطقهای، ناسيوناليسم عربي، جعل نام











مقدمه

خليجفارس پديده جغرافيايي بي نظيري است كه موقعيت آن از قديم تا به امروز نقش برجسته اي را در تاريخ بشر ايفاء كرده است و اين نقش را به طور سنتي نزد ايرانيان به واسطه اينكه شاهراه عبور فرهنگها و تجارت بود، به دست آورده است. امروزه نيز همگان بر اين باورند كه منطقه خليج فارس و خود خليج فارس داراي جايگاه حياتي براي ساكنان كشورهاي ساحلي آن و ارتباط آنها با دنياي مدرن است و اين موقعيت بينظير ژئواستراتژيكي بر اهميت كنونياش افزوده است. تاريخ پيدايش تمدنهاي نخستين و كهن حاشيه خليج فارس تقريباً به پنج هزار سال پيش ميرسد؛ زماني كه شاهان عيلامي و سومري در ابتداي خط ساحلي خليجفارس، در جنوب غربي ايران امروز و نزديك به حوضههاي دو رود دجله و فرات حكومتي تشكيل داده بودند و اكنون مداركي در اختيار است داير بر آنكه اين شاهان و جانشينان آنها، آشوريها و بابليها با امارتنشينهاي حاشيه دريا كه در امتداد خط ساحلي خليج فارس قرار داشتند در ارتباط بودند و اين مراودات سبب رونق تجارت در آن منطقه شدهاست. (سوساك] بيتا[: 161)

از ديدگاه علم جغرافيا، خليج فارس در شمار درياهاي كوچك داخلي است كه وسعت آن 232850 كيلومتر مربع است. طول آن از دهانه رود اروندرود تا شبه جزيره مسندم[footnoteRef:3] در عمان 800 كيلومتر است و عرض آن از 180 تا 350 كيلومتر تغيير ميكند. باريكترين محل آن در تنگه هرمز 56 كيلومتر است و عمقش از 36 متر در نزديك مسندم به 180 متر ميرسد. (بيات، 1367: 27-26) [3: . Musandam ] 


ارتباط خليج فارس با اقيانوس هند بر اهميت آن افزوده است. خليج فارس به واسطه موقعيت ممتاز جغرافيايي خود، چهار راه شرق و غرب و عرصه رفت و آمد همه اقوام و ملل دنياي قديم بوده است و به سبب مجاورت با كشورهاي حاصلخيز و در بر داشتن منابع سرشار ثروت چه در ايام قديم و چه در دوران معاصر، همواره مطمح نظر جنگجويان، كشورگشايان و توسعهطلبان قرار گرفته است و هر يك از اقوام و ملل جهان كه به قدرت و عظمت رسيدهاند، طرح تسلط بر آن را در نظر داشتهاند. (فتحاللهي، 1368 / همداني ]بيتا[: 139)

سرزمينهاي مجاور خليج فارس از دير باز كانون تجمعات انساني و جايگاه پيدايش تمدنهاي درخشان بوده است. از نام خليج فارس در كتيبههاي سومري و عيلامي اثري به دست نيامده است تا اين آگاهي به دست آيد كه نخستين نام اين آبراهه باستاني چه بوده است. در كهنترين سند در اين مورد كه لوحهاي بابلي متعلق به 4000 سال پيش از ميلاد است؛ نقشه جهان شناخته شده آن روزگار ترسيم شده است. بابليها عقيده داشتند كه اطراف سرزمين آنها و اراضي مرزي آن را "رودخانه تلخ" (خليج فارس) فرا گرفته است. آشوريان اين دريا را نارمرتو[footnoteRef:4] به معناي "رودخانه تلخ" ميخواندند. این آبراهه پس از پيروزي پارسيان بر دولتهاي همسايه خود و بنيان نهادن دولت هخامنشي به نام درياي پارس ناميده شد. [4: . Narmarratu] 


داريوش اول در كتيبهاي كه در كنار ترعه سوئز پيدا شد و متعلق به پانصد سال پيش از ميلاد است، از اين دريا با عبارت «دريايي كه از پارس ميرود[footnoteRef:5]» نام برده است. يونانيان از اين دريا با نامهاي پرسيكون كااي تاس[footnoteRef:6]، پرسيكوس سينوس[footnoteRef:7]، سينوس پرسيكوس و آكواروم پرسيكو[footnoteRef:8] ياد كردهاند كه اين نامها به معناي درياي پارس، خليج فارس و آبگير پارس است. [5: . Drayatya haha persaaity]  [6: . Persikon kaitas]  [7: . Persicus sinus]  [8: . Aquarum persico] 


در منابع جغرافيايي و تاريخي دوره اسلامي كه از اين دريا ذكري به ميان آمده است، نام اين آبراهه با عناوين "بحر فارس" يا "البحرالفارسي"، "خليج فارس" يا "الخليجالفارسي" آمده است. برخي جغرافينويسان قديم اسلامي مفهوم "بحر فارسي" را خيلي وسيعتر گرفتهاند و آن را به تمام درياي جنوب ايران اعم از بحر عمان و خليج فارس و حتي اقيانوس هند اطلاق كردهاند. (مشكور، 1369: 38 / اقتداري ]بي تا[: 21. / ويلسن، 1366: 65-32 / اقتداري، 1387: 220-209 / بيك محمدي، 1384: 61-57)

در متون جغرافيايي سدههاي سوم و چهارم هجري، گستره درياي پارس چنان توصيف شده است كه نام اين دريا براي پهنه آبي وسيعي به كار رفته است و خليج فارس تنها بخشي از آن را تشكيل ميدهد. مؤلفان اين آثار اعتراف داشتهاند كه درياي پارس كه نام خود را از مهم ترين ولايت مجاور خود (پارس) گرفته بود، پهنهاي بسيار وسيعتر از سرزمينهاي ساحلي ولايت پارس را در بر ميگرفت و درياي پارس نامي است كه از قديم بر گسترهاي عظيم از آبهاي نيلگون واقع در جنوب و در قلمرو كشور پهناور و كهنسال ايران نهاده شده است. (فروزاني] بي تا[:23) آبهاي اين دريا نه تنها مرزهاي جنوبي ولايات فارس و خوزستان را تشكيل ميدادند، بلكه مرزهاي جنوبي ايالتهاي كرمان، مكران و سند را نيز شامل ميشدند. (ابن حوقل،1366: 46) 

ابن حوقل از جغرافينگاران مسلمان در سده چهارم هجري در مورد وسعت درياي پارس ميگويد: «قسمتي از درياي فارس كه قلزم در آن است تا محاذات اندرون يمن، بحر قلزم]بحر احمر= درياي سرخ[ ناميده ميشود ... آنگاه از درياي قلزم به طرف ديگر ميچرخد ... آن قسمت از درياي فارس را كه مقابل اندرون يمن است، بحر عدن مينامند و پس از آن بحرالزنج است تا آن كه به محاذات عمان با انحراف به سوي درياي فارس ميرسد ... اگر از عمان بگذري و از حدود اسلام خارج شوي به نزديك سرنديب درآيي، آن قسمت نيز بحر فارس ناميده ميشود.» (ابن حوقل،1366: 4-3 / اصطخري، 1368: 34-32) 

در گزارشهاي جغرافينگاران، درياي فارس بيشتر ديار عرب را در برگرفته است و درياي سرخ جزء اين دريا به شمار ميرود و پس از دور زدن ديار عرب به عبادان (آبادان) سپس به مهروبان و جنابه ميرسد. آنگاه از كنارههاي فارس به سوي سيراف ميگذرد و به سواحل هرمز از پشت كرمان امتداد مييابد و به ديبل[footnoteRef:9] و سواحل مولتان كه ساحل سند است، ميرسد. آنگاه از سواحل هند گذشته، سواحل تبت را قطع ميكند و به سرزمين چين ميرسد. (ابن حوقل، 1366: 2-1 / اصطخري، 1368: 38-31) [9: . Daybul ] 


اما اينكه چرا اين دريا با نام پارس مشهور شده است، در نوشتههاي جغرافينگاران اين دليل مطرح است كه در ميان ايالتهايي كه در كرانه درياي پارس قرار دارند، فارس از همه اين كشورها آبادتر است و پادشاهان آن از دير باز بر دور و نزديك و حوالي و اطراف اين دريا مسلط بودند و در همه بلاد ديگر كشتيهايي كه در درياي فارس حركت ميكنند و از حدود مملكت خود خارج ميشوند و با جلال و مصونيت برميگردند همه متعلق به فارس هستند؛ از اين رو بدين نام شهرت يافته است. (ابن حوقل،1366: 46 / اصطخري، 1368: 109) 



اهميت خليج فارس

خليج فارس در طول تاريخ از اهميت ويژهاي در سياستهاي بينالمللي و منطقهاي برخوردار بوده است. اين اهميت در طول زمان متفاوت بود، اما از محدوده معيني خارج نشده است. مهم ترين دلايل اهميت اين منطقه عبارتند از:

 1. موقعيت ژئوپلتيكي كه حلقه ارتباطي بين شرق و غرب را تشكيل ميدهد.

2. دارا بودن تنگه استراتژيك هرمز و جزايري مهم از جمله: قشم، بوبيان، بحرين، كيش و هرمز[footnoteRef:10] كه هر يك به تنهايي از اهميت ويژهاي برخوردارند. [10: . درباره جزاير خليجفارس ر.ك: نوربخش، 1362: 445و195/ اقبال آشتياني، 1384: 13-4] 


3. دارا بودن بنادر متعدد.

4. اهميت تاريخي آن كه به عنوان مهد تمدنهايي چون تمدن پارسي و شريعت اسلامي شناخته شده است.

5. دارا بودن منابع آبزي و زير زميني.

بنا براين، ويژگيهاي جغرافيايي و ژئوپلتيكي خليجفارس، اين منطقه را از نظر اقتصادي و نظامي با اهميت ساخته است. (الهي، 1384: 25-15/ حافظ نيا، 1371: 20) 

خليج فارس در محدوده تاريخي خود ـ كه پيشتر بدان اشاره شد - داراي موقعيت و شرايط جغرافيايي برجستهای بود، به گونهاي كه وضعيت جغرافيايي آن نقش مهم و تعيين كنندهاي در شكل دادن اقتصاد، تجارت و سكونتگاههايش داشته است. خليجفارس به دليل همين موقعيت جغرافيايي نقش بسزايي در روند شكلگيري تمدنهاي پسكرانهاي آن داشته است. سرزمينهاي سند، ايران، بينالنهرين و شبه جزيره عربستان در پسكرانههاي اين آبراه مهم به وجود آمدند. (وثوقي، 1389: 25)

افزون بر آن، خليج فارس از ديرباز همواره نقشي مهم در تأمين امنيت جهاني ايفاء كرده است. صحنه دو جنگ بزرگ در جهان؛ جنگ جهاني اول طي سالهاي 1918-1914 م. و جنگ جهاني دوم طي سالهاي 1945- 1939 م. يكي خليجفارس و ديگري درياي مديترانه بوده است.

خليجفارس به دليل دارا بودن تنگه هرمز و جزاير مهم و نقش ارتباطي آن با درياي عمان و آبهاي آزاد بينالمللي، از جمله مناطق استراتژيك جهان به شمار ميآيد. در نظريه "هارتلند"[footnoteRef:11] كه توسط هانفور مكيندر[footnoteRef:12] در سال 1904 م. ارائه شد، از خليجفارس به مثابه محور يا قلب زمين نام برده شده است. بر اساس اين نظريه هر دولتي كه بر قلب زمين يا هارتلند حاكم باشد، ميتواند بر جهان مسلط شود. (الهي،1384: 23-18/ جعفري ولداني، 1380: 46 / مؤمني ]بي تا[: 124) [11: . Heartland قلب زمين- ]  [12: . Hunfore makinder] 


ايرانيان همواره با علاقهمندي ويژه اي به خليج فارس نگريستهاند. اين علاقهمندي داراي سابقه تاريخي طولاني است و ريشه در واقعيات جغرافيايي، اقتصادي، انساني، فرهنگي و سياسي دارد. يك سوي مرزهاي ايران در جنوب، سراسر دريا است؛ يعني خليجفارس و درياي عمان. اين مرز آبي از خرمشهر تا گواتر بيش از سه هزار كيلومتر طول دارد. چنين مرز حساسي طي دو سده گذشته تأثيري مستقيم بر سياست و سرگذشت ايران داشته است. اهميت اقتصادي خليج فارس براي ايرانيان با صدور نفت از طريق اين خليج كه درصد بسيار بالايي از درآمد ارزي كشور را تأمين ميكند به خوبي آشكار است و اينكه خليجفارس گذرگاه اصلي واردات و صادرات كشور است و نقشي كه اين صادرات و واردات در اشتغال، ارتباطات و فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي دارد، نياز به توضيح ندارد. (خيرانديش ]بيتا[: 12-11)

خليجفارس به عنوان مرز آبي كشور ايران، همواره يكي از مناطق مهم سوقالجيشي ايران نيز محسوب ميشده است. چنانكه ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران در طول زمان به نوعي تحت تأثير ويژگيهاي استراتژيكي و اقتصادي آن قرار گرفته است. اين منطقه كه در يكي از مهم ترين مسيرهاي دريايي جهان واقع شده است، از اوايل سده شانزدهم ميلادي به دنبال شكلگيري امپراطوري عثماني و مسدود شدن راههاي تجاري بين آسيا و اروپا، مورد توجه دولتهاي اروپايي قرار گرفت و پس از اندك زماني به عنوان محلي براي رقابت شركتهاي تجاري كشورهايي چون پرتغال، هلند، فرانسه، آلمان، روسيه و بريتانيا درآمد. (برومند، 1378: 21 / مؤمني ]بي تا[: 124 / ويلسن، 1366)

سابقه حضور استعماري بريتانيا، خود به عنوان دليلي بر اهميت ژئوپلتيكي خليجفارس است. چنانكه از مفاد اسناد و مدارك سياسي منتشر شده بريتانيا در رابطه با خليج فارس بر ميآيد، اغلب سياستمداران و كارگزاران بريتانيا به نقش حساس منطقه و لزوم در اختيار داشتن آن تأكيد كردهاند. آنها همواره از خليجفارس به عنوان "دروازه هندوستان" ياد كردهاند. (بيژن، 1371: 19) بنابراين، منطقه خليجفارس ابتدا به دليل داشتن منابع طبيعي و سپس به دليل ارتباط دريايي با دنياي آزاد داراي اهميت است. ارزش نظامي اين منطقه نيز به دليل دسترسي به كشورهاي آسيايي و خاورميانه است و جزاير مهم خليجفارس كه در دهانه آن واقع شدهاند بر اهميت نظامي آن ميافزايند، زيرا با در اختيار داشتن اين جزاير ميتوان به راحتي بر خليج فارس مسلّط شد. (مجتهدزاده، 1380: 42و13)

در اوايل سده بيستم ميلادي، اهميت سوقالجيشي خليج فارس در شمار نخستين عامل توجه و تجاوز استعمارگران به اين منطقه به شمار ميرفت و بريتانيا از اين منطقه به عنوان كمربند ايمني و راه ارتباطي سريع به هندوستان بهره ميگرفت. در اين زمان خليج فارس، تنها از اهميت نظامي و استراتژيك در فتح جنوب و شرق آسيا برخوردار نبود، بلكه بازاري براي رونق اقتصاد اروپا نيز محسوب ميشد، به طوري كه هر ناوگاني كه از غرب ميآمد در عرشه خود نمايندگان اقتصادي را به همراه داشت. (سياوش پوري، 1370: 46)

كشف نفت در منطقه خليجفارس (ايران) سرنوشت اقتصاد جهاني را دگرگون ساخت. اين موضوع موجب جلب توجه بيشتر اروپائيان به اين منطقه شد. در اين ميان، بريتانيا پيش از جنگ جهاني اول به اهميت استراتژيك نفت پي برد و به دنبال آن به مسائل سياسي داخلي كشورهاي حوزه خليجفارس توجه نشان داد. (توملاسو، 1372: 17)

در فاصله بين جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم، سه رويداد مهم اقتصادي در خليجفارس رخ داد كه عبارت بودند از:

1. جست و جو براي يافتن نفت در سراسر منطقه و بهرهبرداري موفقيتآميز از نفت در ايران، عراق و بحرين و نيز اكتشاف نفت در كويت، قطر و عربستان و در نهايت پيدايش ثروتهاي جديد و ايجاد منافع تازه در منطقه خليجفارس.

2. گسترش شيوههاي جديد ارتباطي از جمله ساخت راههاي ماشينرو و ساخت راهآهن در عراق و ايران، تأسيس راديو، ايجاد خطوط هوايي و تأثير اين نوآوريها در خروج خليج فارس از انزوا.

3. دگرگوني و افول صيد مرواريد كه صنعت عمده منطقه به شمار ميرفت. (ياپ و كوپربوش، 1380: 51 / ويلسن، 1366: 311-292)    

خليج فارس محور ارتباط بين اروپا، آفريقا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي است و از نظر استراتژيك در منطقه خاورميانه به عنوان مهمترين مركز ارتباطي ميان سه قاره است و بخشي از يك نظام ارتباطي كه درياي مديترانه، درياي سرخ، اقيانوس هند، اقيانوس كبير و اقيانوس اطلس را به هم وصل میکند را تشكيل مي دهد. به همين جهت، اين موقعيت از ديرباز مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است. حمل كالا از خاور دور به اين منطقه و كشورهاي حاشيه آن و بالعكس موجب گرديده است كه همواره خليجفارس كانون همگرايي بازرگاني و تجارت بين كشورهاي مختلف جهان باشد. افزون بر اهميت اقتصادي و تجاري منطقه به لحاظ ارتباط با اقيانوس هند باعث شده است كه به شكل يك منطقه عملياتي در استراتژيهاي نظامي نيز ايفاي نقش نمايد. 







به طور كلي اهميت منطقه خليج فارس را ميتوان چنين دستهبندي نمود:

 1) موقعيت ويژه جغرافيايي، 2) وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، 3) بازار مصرف گسترده كشورهاي حاشيه خليج فارس، 4) موقعيت فرهنگي و ايدئولوژيكي كشورهاي حوالي آن. (امامي، 1382: 240/ اديبي سده، 1384: 5 / شفقي، 1385: 335)



جعل نام خليج عربي براي خليج فارس

همانگونه كه پيشتر گفته شد، در منابع تاريخي پيش از اسلام و تا سده ششم هجري، اين آبراهه به نام بحر پارس ـ يعني درياي پارس ـ نامیده ميشود و پس از آن، از مرز تنگه هرمز در دو قسمت به نام خليج فارس (در مغرب) و درياي پارس ياد ميشود و درياي پارس از تنگه هرمز تا بندر گواتر (سرحد پاكستان و ايران) ادامه داشته است. (بيك محمدي، 1384: 59-58) زيرا جغرافينويسان مسلمان، محدوده جغرافيايي "درياي پارس" و بعدها "خليج فارس" را بسيار گستردهتر از وضعيت كنوني و منطبق بر بخشي از اقيانوس هند، درياي عمان، خليج فارس و درياي سرخ ميدانستهاند. (وثوقي، 1389: 24) 

در نوشتجات و سخنان مقامات و رهبران سياسي جهان، نام خليج فارس مكرر به چشم ميخورد. طه الهاشمي رئيس سابق ستاد ارتش عراق، برژينسكي مشاور امنيتي كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا در كتاب خود Game Plan، لانس دان وزير امور خارجه انگلستان (1903م.)، لرد كرزن وزير امور خارجه انگلستان (1892م.) در كتاب خود ايران و قضيه ايران، انور خوجه رهبر متوفاي آلباني، كورت والدهايم دبير كل سابق سازمان ملل و لسترنج خاورشناس معروف در سخنان و كتابهاي خود از خليج فارس نام بردهاند. ( بيك محمدي، 1384: 59) اسناد و نوشتههاي به جاي مانده از مورخان نيز ] تماماً [ حاكي از اين است كه نام خليج فارس از گذشتههاي دور تاكنون به طور مداوم، همراه با نام كشور ما بوده است و منظور از خليج عربي، همواره بحر احمر بوده است. در قراردادهاي منعقده- كه يك طرف آن عربها بودهاند ـ با صراحت از خليج فارس نام بردهاند و در نامه مورخ 5/3/1971م. دبيرخانه سازمان ملل متحد از كليه اركان سازمان خواسته است تا در كليه مكاتبات خود از اسم واقعي و تاريخي خليجفارس استفاده كنند.[footnoteRef:13] [13: . برای عناوین قراردادها ر.ک: بیک محمدی، 61:1384] 


با اينكه در جهاننماها و نقشههاي جغرافيايي يونان باستان كه مربوط به صدها سال پيش از ميلاد است و همچنين در نوشتههاي جغرافيايي و تاريخي يونان باستان[footnoteRef:14]، به فارسي بودن نام اين آبراهه به مناسبت مجاورت با اقوام پارسي شمال آن، خليج فارس يا درياي پارس اشاره شده است و افزون بر آن، در نوشتهها و كتابهاي جغرافيايي و تاريخي دوره اسلامي نيز از آن به نامهاي درياي پارس يا خليج فارس نام بردهاند و حتي با اینکه از سده 16 تا اواخر سده 19 ميلادي كه اين منطقه تحت نفوذ پرتغال و انگلستان از قدرتهاي بزرگ استعماري آن زمان بود، غالباً نام خليج فارس حفظ شده است، اما سرچارلز بلگريو[footnoteRef:15] انگليسي در سايه نيات استعماري و سياست خاص انگليسيها، به قصد ايجاد شبهه در افكار عمومي به ويژه در اذهان عربها و ايجاد تنش در منطقه، از خليج فارس به نام "خليج عربي" ياد كرد. همچنين در سال 1962م. روزنامه تايمز لندن براي نخستين بار خليجفارس را به نام ساختگي "خليج عربي" خواند. ديري نپائيد كه جمال عبدالناصر رئيس جمهور وقت مصر كه به خاطر مبارزه عليه اسرائيل توانسته بود در جهان عرب محبوبيت فراوانی كسب كند، از نام ساختگي ياد شده در اشاره به خليج فارس سود جست و اخيراً ژورنال National Geography از اين نام تحريف شده استفاده نمود. (مجتهدزاده، 1380: 19/ بيك محمدي، 1384: 62)  [14: . درباره خليجفارس و خليجالعربي در كتيبهها و متون باستاني و ساير منابع ر.ك: چيتساز، 1384: 210-201/ كاووسي عراقي، 1384: 437-419 و درباره نقشههاي تاريخي خليج فارس ر.ك: سراي ايران خليج فارس.]  [15: . Sir Charles Belgarave ] 


اسناد و مدارك تاريخي گواه بر آن است كه نام اين دريا از 500 سال پيش از ميلاد تا به امروز درياي فارس بوده است و نام ساختگي كه برخي مدعيان در سالهاي اخير بر آن نهادهاند به واسطه پاره اي اختلافات سياسي است و هيچ توجيه ديگري ندارد. 

"اطلس جغرافيايي و اسناد تاريخي خليج فارس از ماقبل تاريخ تا زمان حاضر"، مجموعهاي است از 373 نقشه كه به منظور نشان دادن سابقه و اصالت نام خليج فارس مقارن با آغاز ادعاهاي برخي مدعيان در باره نام خليجفارس در سال 1349 شمسي به دو زبان فارسي و انگليسي و فهرست فرانسه به چاپ رسيد و بارها تجديد چاپ شد. اين كتاب مشتمل بر 8 فصل است كه هر فصل آن مربوط به مقطع زماني مشخصي است و خليج فارس را در الواح و نقشههاي جهان از دوران باستان، قرون وسطي، دوره رنسانس و دوران جديد نمايانده است. سپس خليجفارس در نقشههاي آسيا، جنوب غربي ايران - اقيانوس هند، خاور نزديك، خليجفارس در نقشههاي ايران از 1507م. تا زمان حاضر، خليجفارس، درياي پارس در نقشههاي عراق، عربستان و كتاب شناسي، اسامي جغرافيدانان و مورخان و نقشهكشها را آورده است و طي اين فصول به بررسي نام خليجفارس در آثار جغرافيدانان، مورخان و نقشهكشان پرداخته است و ادعاهاي بيپايه برخي مدعيان كه نام مجعول بر اين درياي هميشه فارسي نهاده اند را رد نموده است. ( همداني ] بيتا[: 141-140)

مجتهدزاده طرح مسأله "خليجالعربي" را توطئهاي از جانب برخي شيوخ عرب مانند ابوظبي و قطر زير نظر آمريكا در مخالفت با ايران ميداند كه به قصد تجزيه ايران به راه انداختهاند، هر چند كه ميگويد پيشينه اين موضوع به سال 1935م. بر ميگردد كه سر چارلز بلگريو نماينده سياسي بريتانيا در خليج فارس بوده است. بلگريو اظهار ميكند كه: چون ما موفق شدهايم قبايل ايراني را تبديل به شيخنشين عربي كنيم، پس ناگزير بايد اينجا منطقهاي عربي شود. آنها علاوه بر محدوده تنگه هرمز تا كويت، خزعل را در خوزستان  براي ايجاد عربستان علم کردند و همچنین در بندر لنگه و بوشهر نيز برخي شيوخ را علم كردند كه شيخ نشين عربي ايجاد كنند. در بندرعباس هم كه سلطان عمان، طبق قرارداد 1811م. اجارهداري داشت و در سال 1856 م. تجديد شد، درصدد تبديل قرارداد استيجاري به شيخ نشيني عرب بودند و سرگرد كاكس دنبال آن بود. البته آن زمان دولت بريتانيا پيشنهاد بلگريو را براي عربي كردن خليج فارس نپذيرفت، زيرا اظهار میکرد که دولت بريتانيا با دولت ايران درگيريهاي زيادي- بر سر مسأله خوزستان، مسأله نفت، جزاير بحرين و جزاير ابوموسي و تنب و جزيره سيري- دارد و در اين دعواي جديد بازنده خواهد شد، برای اینکه تا اين زمان يعني 1935م. جز ايران هيچ كشوري در اين منطقه وجود نداشت. البته عراق در سال 1924م. بعد از جنگ جهاني اول تأسيس شده بود، اما هنوز به صورت دولت مستقل عربي نبود و دولت عربستان سعودي در سال 1932م. به صورت يك كشور پادشاهي اعلام وجود كرد و ناگزير بريتانيا در تمام كارهايي كه ميكرد، با ايران طرف بود. (مجتهدزاده، 1385: 22-21)

پس از اينكه عبدالكريم قاسم در سال 1958م. در عراق كودتا كرد و روي كار آمد، وي كلمه خليجالعربي را براي اولين بار در تاريخ جديد به كار برد كه اين كاربرد در رقابت بين بغداد و قاهره و نه عليه ايرانيان بود. او سعي نمود با استفاده از احساسات ناسيوناليستي اعراب براي خود محبوبيت کسب كند. در سال1962م. جمال عبدالناصر در اوج فعاليتهاي پان عربيسم خود بر اثر رقابت با بغداد بر سر رهبري دنياي عرب اين موضوع را بيان كرد. با روي كار آمدن صدام حسين و قدرتيابي حزب بعث اين موضوع در ارتباط با ايران و ايرانستيزي براي رسيدن به رهبري دنياي عرب دوباره مطرح شد. بدين ترتيب امروزه با توطئه آمريكا و پول برخي شيوخ عرب با هدفهاي زير اين موضوع دنبال ميشود:

1) ايرانزدايي خليج فارس و بيرون كردن ايران از خليج فارس، نه تغيير نام خليج فارس.

2) ادعا نسبت به تمام سواحل و جزاير و كرانههاي ايراني.

در واقع اينها ادعاي مالكيت دو جزيره تنب و ابوموسي را ندارند، بلكه بندرلنگه را بندر لنجه، خوزستان را عربستان، جزيره لاوان را شيخ شعيب و جزيره كيش را قيس ميخوانند و دسيسه بزرگي را در مخالفت با جمهوري اسلامي ايران دنبال ميكنند.[footnoteRef:16] (همان: 25-22)        [16: . در باره پیشینه طرح خلیج عربی همچنین ر.ک: صلاح 369:1385-368/ الهی، 5:1384-4] 


يكي از پژوهشگران در مقاله خود آورده است كه اين نام گذاري غير علمي "خليج عربي" پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و تسلط دوباره قدرتهاي امپرياليستي بر منطقه بيش از پيش مشهود گرديد و در پيوند با "العروبه[footnoteRef:17]" از يك سو و دور ساختن انديشهها و خواستهاي واقعي اعراب از مسأله فلسطين از سوي ديگر، عليرغم تذكرات سازمان ملل و محافل جهاني به شيوههاي گوناگون و صرف ثروتهاي هنگفت در سطح منطقه و جهان گسترش پيدا كرد. (تكميل همايون، 1385: 213) [17: . جنبش ناسيوناليسم عربي و عربگرايي كه شكل ديگر آن پان عربيسم= اتحاد مردم عرب است.] 


 روز شنبه 20 نوامبر 2004 ميلادي با اعلام در راديو "بي بي سي" مؤسسه آمريكايي جغرافياي ملي" [footnoteRef:18] باداشتن اعتبار علمي فراوان، فتنههاي چندساله را آشكار كرد و با آوردن عنوان "خليج عربي" به بهانه "كليدواژه" و تغيير نام و نشان جزيرههاي ايراني و "متصرف دانستن" آنها توسط ايران، معركه جديد تعقيب و آسيب زدن به ارزشهاي تاريخي را رونق داد. (همان: 214-213) [18: . National Geographic] 


با آنكه در اسناد كهن، خليج عربي نام دريايي است كه اكنون در اطلسهاي جهاني به نام "درياي سرخ" يا "بحر احمر" شناخته ميشود و در عمده منابع تاريخي، جغرافيايي و اطلسها، نام واقعي خليجفارس و درياي فارس به آبهاي جنوبي ايران اطلاق شده است. اما چنانكه گذشت، آغاز اين جعل استعماري توسط لرد چارلز بلگريو از كارگزاران انگليسي صورت گرفت. وي طي سالهاي 1337-1307 ش./ 1957-1928م. پس از 30 سال اقامت در خليج فارس و داشتن مشاغل سياسي و ديپلماسي، مشاهده تمام مناطق اين خليج ايراني از نزديك، انجام تحقيقات ميداني و مطالعه و بررسي در متون و منابع قديم و جديد تاريخي بر بسياري از ماجراهاي خليج فارس آشنايي يافت و در سال 1334ش./ 1955م.كتابي با عنوان "به بحرين خوش آمديد"[footnoteRef:19] را در لندن منتشر كرد و در این كتاب از خليج فارس با نام اصلي و واقعي آن ياد كرد. اما در سالهايي كه مأموريت او در خليج فارس رو به اتمام بود، در مجله عربي زبان "صوتالبحرين" طي مقالهاي برخلاف كتاب پيشين خود عنوان "خليجالعربي" را به كار برد و اين امر از يك سو همزمان با شكست نهضت ملي ايران در پي كودتاي 28 مرداد 1332 و حاكميت استبداد وابسته به آمريكا در ايران و از سوي ديگر اوج هيجانات "العروبه" در كشورهاي عرب بود. بلگريو در سال 1345ش./ 1966م. كتاب ديگري با عنوان "ساحل دزدان دريايي"[footnoteRef:20] را منتشر كرد و در آن كتاب بي آنكه مدركي ارائه دهد، نوشت: «خليج فارس كه اعراب آن را خليج عربي مينامند». اين جعل مزورانه كه مقدمات آن از پيش پديد آمده بود، نه تنها به نام اعراب مطرح گرديد و نوعي دشمني با ايرانيان را پديد آورد. بلكه شرايط را براي جدايي بحرين فراهم كرد و مالكيت سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك نيز مورد ادعاي جديد و نا بجاي شيخنشينهاي عرب قرار گرفت. (همان: 218-217/ شفقي: 1385: 339-338/ صلاح، 1385: 387-384) [19: . Welcome to Bahrain]  [20: . The Pirate Coast] 


پس از آن، بسياري از دولتهاي غربي كه چشم به پولهاي اعراب دوخته بودند، رياكارانه گاه واژه "خليج"[footnoteRef:21] را به تنهايي به كار ميبردند و زماني از واژه "خليج عرب و فارس"[footnoteRef:22] استفاده ميكردند. سياستمداران انگليس كه خود آتشافروز معركه بودند، شمال خليج فارس را "خليجفارس" و جنوب آن را "خليج عربي" ناميدند. (تكميل همايون، 1385: 219)  [21: . Gulf]  [22: . Gulf Arabo-persique] 


يكي ديگر از پژوهشگران با طرح اين فرضيه كه بين تلاش براي تغيير نام "خليج فارس" به "خليجالعربي" از سوي ناسيوناليسم افراطي عرب و محافل استعماري غرب ارتباط هدفداري وجود دارد، به تقسيم بندي چهارگانه ناسيوناليسم عرب ميپردازد و مرحله چهارم آن را ناسيوناليسم نوين عربي مينامد. وي معتقد است كه قدرتهاي اروپايي به ويژه انگلستان، اهداف جنبش ناسيوناليسم عرب را در مسير آرمانهاي امپرياليستي تغيير دادند و ضمن جلوگيري از اتحاد در دنياي عرب موجب تفرقه در جهان اسلام شدند. از اولين ثمرات شوم اين تفرقه، فراهم شدن زمينه تثبيت دولت اسرائيل در قبله اول مسلمين يعني قدس بود. اكتشاف چاههاي نفت در منطقه نيز بهترين انگيزه را براي دخالت قدرتهاي استعمارگر در جريان ناسيوناليسم عربي به دست ميداد. به همين سبب، اين جنبش به جاي آنكه تمام تلاش خود را مصروف مبارزه با دشمن جديد، يعني صهيونيزم كند و به عواقب سوء ناشي از تشكيل دولت غاصب اسرائيل پي ببرد، تحت تأثير القائات بيگانگان، در اين مرحله خصيصه ايرانستيزي را دنبال كرد و در راستاي ايرانيستيزي بود كه هويت ايراني خليجفارس از سوي نماينده سياسي دولت انگلستان به خليج عربي تحريف شد؛ نامي كه تا اوايل دهه 1960م. در منابع جغرافيايي و اسناد تاريخي سابقه نداشت. (صلاح، 1385: 384) هنگامی که روزنامه تايمز لندن اصطلاح جعلي خليج عربي را به كار برد، اوج پانعربيسم ناصر بود. او به واسطه اختلافاتي كه با شاه ايران ظاهراً بر سر شناسايي اسرائيل توسط دولت ايران داشت، اين اصطلاح جعلي را به كار برد. اقدام ناصر چون با جريان ناسيوناليسم افراطي عربي توأمان شده بود، اثرات منفي خود را بر شيخ نشينهاي خليج فارس گذاشت. براي نخستين بار در 13 اوت 1964م. اتحاديه عرب، نام مجعول خليجالعربي را در يك سند رسمي ذكر كرد و به دنبال آن تصميم گرفت که اين نام مجعول را در برنامههاي درسي كليه كشورهاي عضو اتحاديه و مكاتبات رسمي استفاده کند. همچنين روزنامه مصري الاهرام در راستاي عربي نمودن خليج فارس، ايران را متهم كرد كه جزيره ابوموسي را اشغال كرده است. (همان: 386-385) آخرين ترفند از اين نوع، اقدام سايت اينترنتي گوگل[footnoteRef:23] است كه نام خليج فارس را با اين توجيه كه قصد ورود به اختلافات سياسي بين كشورها را ندارد، از نقشه خود حذف كرد كه واكنش جمهوري اسلامي ايران را در پي داشت. [23: . Google] 




نتيجه گيري

طرح خليج عربي به جاي خليج فارس از نظر تاريخي، متون جغرافيايي، اسناد، اطلسها و نقشهها يك جعل آشكار و از واقعيت به دور است. اين اصطلاح نه بر خليج فارس كه بر درياي سرخ (بحر احمر) اطلاق ميشده است. در ابتدا سياست بريتانيا براي حاكميت بر كرانه جنوبي خليج فارس و جداسازي اين مناطق از حوزه حاكميت ايران، طرح واژه گزيني جعلي براي خليج فارس را مطرح كرد. سپس ناسيوناليسم عربي و سياست ايرانستيزي برخي رهبران عربي (به ويژه در مصر و عراق) به آن دامن زد. تلاشهاي اخير نيز در راستاي ايرانهراسي و مخالفت با جمهوري اسلامي توسط آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي و رسانههاي آنها با پول برخي شيوخ عرب انجام ميگيرد. اهميت سوقالجيشي و ژئوپلتيك خليج فارس، قدرت روزافزون ايران در منطقه به ويژه از جنبه پيشرفتهاي علمي و دستيابي به فنآوري هستهاي، تلاش آمريكا براي حضور و تثبيت موقعيت خود در منطقه، ادعاهاي واهي برخي شيوخ عرب براي دستاندازي به برخی از جزاير ايراني در خليج فارس موجب دست يازيدن به جعل اين اصطلاح خليج عربي شده است تا بتوانند بهانهاي براي اهداف و نيات شوم خود پيدا كنند. اما با هوشياري مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران، انسجام و بيداري ملت ايران و تلاش علمي صاحبان فكر و انديشه در داخل و مخالفتهاي مجامع و نهادهاي مستقل و منصف بينالمللي اين نقشه نيز ناكام خواهد ماند و خليج فارس هميشه خليج فارس خواهد ماند.
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