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رزگر امين كه صدام حسين و تني چند از همكارانش را محاكمه ميكرد  14ژانويه  2006استعفاي خود را از رياست دادگاه تسليم داشت .وي كه يك « ُكرد» است پس از اين كه دلسردي
مردم از جريان محاكمه و نيز دلخوري دولتهاي آمريكا و عراق را از رفتار نرم خود با صدام مشاهده کرد ،كنارهگيري خود را اعالم داشت زيرا كه هر دو طرف را از كار خود ناراضي ديد.
هر چند با کنارهگیری رزگر امین ابهامات روند محاکمه صدام حسین از بین نرفت و این محاکمه تا پایان برای بسیاری از ناظران ابعاد مجهول فراوانی داشت .ابعادی که هرگز از میزان آنها
حتی کاسته هم نشد.

یکشنبه
24دی1396
شماره3902

به مناسبت نخستین مخالفت ایرانیها با تغییر نام خلیجفارس بررسی شد

ساعت شنی

ردپای یک دیپلمات انگلیسی در جعل یک نام تاریخی

تشكيل كنفرانس كازابالنكا در جريان جنگ جهاني دوم

.

كنفرانس كازابالنكا در  14ژانويه 1943م و در هنگامه جنگ جهاني دوم در بندري
به همين نام واقع در كشور مراكش برگزار گرديد و فرانكلين روزولت رئيس ایاالت
متحده آمریکا و چرچيل نخست وزير انگلستان به عنوان سران دو دولت اصلي متفقين
در آنها شركت داشتند .اين كنفرانس در حالي برگزار شد كه دو كشور نسبت به
عملكرد يكديگر اعتراض داشتند .انگلستان از اينكه آمریکا اولويت در شكست آلمان
را كنار گذاشته است گلهمند بود و آمریکا نيز از عدم حمالت وسيع انگلستان عليه
ژاپن شاكي بود .با اين همه ،كنفرانس در يك موقعيت خاص زماني برگزار ميشد و
هدف مشترك آنها در نهايت پيروزي بر متحدين بود .در اين كنفرانس نقشه حمله
به سيسيل از جزاير مهم ايتاليا ،بمباران كشورهاي جبهه متحد توسط آمريكا و ديگر
مسائل جنگ مورد بررسي قرار گرفت .همچنين نحوه كمك رساني و تدارك تجهيزات
براي روسيه و نيز نحوه حمله به فرانسه مورد بحث و موافقت قرار گرفت .در پايان اين
كنفرانس كه به مدت ده روز به طول انجاميد ،نمايندگان كشورهاي شركت كننده
اعالميه مشتركي صادر كردند كه به موجب آن متعهد شدند ،جنگ را تا تسليم بدون
قيد و شرط دولتهاي متحد ادامه دهند .خواسته نهايي متفقين ،باعث شد تا برخي
كشورها ،مسئوليت ادامه جنگ و طوالني شدن آن را متوجه متفقين بدانند .بيش از
 2سال بعد از اين كنفرانس ،جنگ دوم جهاني با شكست و تسليم آلمان و ژاپن به
پايان رسيد.

پیروزی انقالب یک ماهه تونس
تونس سالها در استعمار فرانسه بود تا اینکه سرانجام مردم این کشور
توانستند در سال ۱۹۵۴میالدی از فرانسه مستقل شدند .با این حال مردم
تونس ،حتی پس از استقالل هم نتوانستند حکومتی دلخواه روی کار بیاورند
و به جای حکومت مردمی ،نظامی دیکتاتوری بر آن کشور حاکم شد .در طول
این سالها تنها دو رئیس جمهور زمام امور را در تونس به دست گرفتند.
اولی حبیب بورقیبه و دومی زینالعابدینبنعلی بود .بنعلی در سال ۱۹۸۷
از طریق کودتای نظامی به قدرت رسید و به مدت  ۲۳سال بر تونس حکومت
کرد .رفتارهای ظالمانه بنعلی سبب شد که طارق الطیب محمد البوعزیزی
دست به خودسوزی بزند.
خودسوزی این جوان تونسی باعث شد که ابتدا دوستان و نزدیکان وی و سپس
مردم دیگر دست به اعتراض بزنند .اعتراضات خیابانی اوج گرفت و در چندین شهر
تونس مردم دست به تظاهرات زدند .پلیس تونس برخورد سختی با این اعتراضات کرد
که منجر به کشته شدن شماری از مردم شد و همین امر خشم مردم را افزایش داد
و اعتراضات ادامه یافت.
مردم که در آغاز اعتراضات خواستار حل مشکل بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی
بودند با مشاهده این برخورد خشن پلیس سطح مطالبات خود را باال بردند و در نهایت
مردم به چیزی کمتر از کنارهگیری رئیس جمهور راضی نشدند.
بن علی بعد از گسترش اعتراضات سعی کرد امتیازهایی را به معترضان بدهد اما این
امتیازات همگی دیرهنگام و بیفایده بودند .انقالب تونس از آغاز تا پیروزی کمتر از
یک ماه طول کشید .این انقالب در روز  ۱۷دسامبر ۲۰۱۰با خودسوزی بوعزیزی آغاز
و در جمعه ۱۴ژانویه  ۲۰۱۱میالدی ( ۲۴دی  )۱۳۸۹با فرار رئیس جمهور بنعلی و
خانوادهاش به عربستان سعودی به پیروزی رسید.

شورش بزرگ قسطنطنیه
شورش نیکا در قسطنطنیه  14ژانویه سال 532
میالدی و در دومین روز خود شدت بیشتری یافت و
مذاکرات صلح ایران و روم مربوط به جنگهای سال
 527تا سال  531را که در این شهر آغاز شده بود
متوقف ساخت .در این جنگها رومیان شکست خورده و
حاضر به ازدست دادن بخشی از قلمرو خود و باج ساالنه
به ایران شده بودند.
شورش قسطنطنیه بر سر اعالم برنده مسابقه ارابهرانی آغاز شده بود .شورشیان مدعی
بودند که داوران مسابقه تیم مورد عالقه امپراتور ژوستی نین را به خاطر خوشنودکردن
او برنده اعالم کردهاند حال آنکه تیم دیگر برنده بود .این مدعیان  13ژانویه به صورت
اعتراض وارد میدان اصلی شهر شده بودند و چون پاسخ نشنیدند از روز بعد به شورش
دامن زدند .شورشی که پنج روز طول کشید و نیمی از شهر ازجمله کلیسای ایاصوفیه
و گوشهای از کاخ سلطنتی ویران شد .ناراضیان از مالیات سنگین از روز سوم و دو
سناتور مخالف امپراتور از روز چهارم به شورشیان پیوستند .شورشیان خواهان اعدام
ژنرال بلیساریوس و ژنرال موندوس بودند که از ایران شکست خورده بودند .در این
روز «تئودورا» بانوی امپراتور و این دو ژنرال ضمن منصرف ساختن «ژوستی نی ان»
از ترک شهر و رفتن به دژ نظامی مجاور خواستند که اجازه دهد ارتش وارد عمل شود
و چنین اجازهای به آنان داده شد و ارتش در پنجمین روز شورش وارد عمل شد و با
کشتن هزاران شورشی به ناآرامی پایان داد .هزینه تعمیر خرابی وارده به شهر و ازجمله
نوسازی کلیسای ایاصوفیه سبب شد که امپراتور نتواند باج ساالنه را به ایران بپردازد و
در سال  540ارتش ایران به دستور خسروانوشیروان از چند ناحیه قلمرو امپراتوری روم
را مورد حمله قرارداد.
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در  24دی ماه سال  1354مردم ایران از اقدام یکی از
خبرگزاریهای عربی منطقه مبنی بر جعل نام خلیجفارس
به خشم آمده و در مخالفت با آن راهپیمایی کردند .این
خبرگزاری برای نخستین بار در تاریخ از واژه جعلی
«خلیجعربی» استفاده کرد و بسیاری از مناسبات سیاسی
و اجتماعی ایران با کشورهای عربی منطقه خلیجفارس
را دچار تنش جدی کرد .این تنشها کماکان و با گذشت
بیش از  40سال هنوز ادامه دارد و شیطنتهایی از سوی
برخی کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس صورت
میگیرد.
خلیجفارس نامی است که از کهنترین ادوار تاریخ برای نامیدن
خلیجی که در بین ایران و شبهجزیره عربستان واقع است ،مورد
استفاده قرار گرفته است ،از سدهها پیش از میالد تا به امروز
نام این خلیج  ،خلیجفارس بوده است و در تمام کتابهای
تاریخی ،جغرافیایی و اسناد و نقشهها و اطلسهای جغرافیایی
نام خلیجفارس وجود داشته است ،درباره نام خلیجفارس تا دهه
 1960میالدی ،هیچگونه بحث و جدلی وجود نداشت ،اما بعد از
تسلط انگلیس بر منطقه خلیجفارس ،انگلیسیها برای گسترش
نفوذ خود نام خلیجعربی را بر زبانها راندند تا بتوانند بین
کشورهای عربی خلیجفارس و ایران دشمنی بوجود بیاورند تا
بتوانند خود در این منطقه حاکمیت داشته باشند.
خلیجفارس یکی از قدیمیترین پهنههای آبی جهان است که
از لحاظ سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی دارای اهمیت استراتژیک
و منحصر به فرد است ،قدمت نام خلیجفارس مربوط به هزاران
سال پیش بوده و خلیجفارس در تمام ادوار تاریخ به همین نام
بوده است .اما در قرن بیستم برخی از کشورها برای رسیدن به
اهداف سیاسی خود نام جعلی خلیجعرب را به جای خلیجفارس
به کار بردند و باعث کشمکشهایی بین کشورهای حوزه
خلیجفارس شدند .در این مجال سعی شده است تا زمینههای
تاریخی نامگذاری خلیجفارس و همچنین شکلگیری ادعای
برخی کشورهای عربی درخصوص نامگذاری آن به خلیجعربی
عنوان خواهد شد.
جفارس
جغرافیایخلی 
خلیجفارس یا دریای پارس آبراهی است که در امتداد دریای
عمان و در میان ایران و شبهجزیره عربستان قرارگرفته است.
مساحت آن  ۲۳۳۰۰۰کیلومتر مربع است و پس از خلیج
مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان به شمار
میآید .خلیجفارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به
اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه
اروندرود ،که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن
رود کارون به آن است ،ختم میشود .خلیجفارس با كشور
باستانی ايران و کشورهای عربی عربستان ،كويت ،قطر ،امارات،
بحرين ،عمان و عراق مرز آبي مشترك دارد .از آنجايي كه از
يكسو ،ايران بيشترين مرز مشترك آبي را در درياي پارس دارد
و از سوي ديگر در تشكيل تمدن باستاني اين منطقه نقش اصلي
را ايفا كرده است و همچنين در طول تاريخ کنترل و فرامانروایی
درياي پارس نزد ایرانیان بوده است ،ايران به عنوان ميراثدار
اصلی اين منطقه محسوب ميشود و بارزترين مشخصه آن نيز
نام اين پهنه آبي است كه به نام ايرانيان در طول سه هزار سال
گذشته ثبت شده است.
نام خلیجفارس در دوران باستان
آشوریها پیش از دست یافتن ایرانیان بر فالت ایران،
خلیجفارس را نارمرتو به معنی «رود تلخ» میگفتند و ظاهرا
این قدیمیترین نامی است که از خلیجفارس باقی مانده است.
پس از پیروزی پارسیان بر دولتهای همسایه خود و تشکیل
امپراطوری هخامنشی این آبراه به نام دریای پارس نامیده شد.
از داریوش اول در کتیبهای که در کنار کانال سوئز پیدا شد و
متعلق به  500سال پیش از میالد است .از این دریا با عبارت،
درایه تیه هجاپارسا آئیتی به معنی دریایی که از پارس میرود یا
سر میگیرد نام برده شده است که منظور از دریای پارس همان
خلیجفارس است.
یونانیان نخستین مردمانی بودند که به این دریا نام «پرس» و
به سرزمین ایران «پارسه»« ،پرسای» و پرسپولیس یعنی شهر یا
کشور پارسیان دادهاند .اکثر مورخان یونانی و رومی آن زمان از
این دریا با نام خلیجفارس یاد کردهاند:
ـ فالویس آریانوس که در سده دوم میالدی زندگی میکرد
در کتاب خود آنابازیس یا سفرهای جنگی اسکندر نام این خلیج
را پرسیکون کاایتاس نوشته که ترجمه آن خلیجفارس است.
ـ استرابون جغرافینگار یونانی در کتاب خود ،دریای جنوب
ایران را خلیجفارس نامیده و محل زندگی عربها را منطقهای
بین خلیجعرب (که همان دریای سرخ است) و خلیجفارس
نوشته است.
ـ کلودیوس پتوله یا بطلمیوس ،جغرافیدان و ریاضیدان سده
دوم میالدی ،این دریا را «پرسیکوس سینوس» نامیده است،که
ترجمه آن خلیجفارس است.
ـ در نخستین نقشه جهان که توسط آناکسی ماندر ترسیم
شده است ،خلیجفارس پرسیکوس سینوس نامیده شده که
همان خلیجفارس است.
ـ اگاتانژ در تاریخی که به زبان ارمنی نوشته ،دریای جنوبی
ایران را دریای پارس خوانده است.
ـ کوین توس کورسیوس روفوس تاریخنگار رومی خلیجفارس
را«اکوارم پرسیکو» نامیده که به معنی آبگیر پارس است.
ـ هکاتیوس ملطی از دانشمندان یونانی و پدر علم جغرافیا
در سال  475قبل از میالد در نقشهای که از دنیای زمان خود
ترسیم کرده است از خلیجفارس و خلیجعرب (دریای سرخ) یاد
کرده است.
ـ هرودت مورخ یونانی ،اقیانوسی را که در جنوب غربی
آسیا است ،از دریای سرخ تا دهانه هندوستان امتداد دارد را
«آری تروس ،یا اریتره» یعنی دریای قرمز ،نامیده است ،عدهای

معتقداند که هرودت چون خلیجفارس را به درستی نمیشناخته
است از این جهت از آن نامی نبرده است و به همان نام اریتره که
اعم از اقیانوس هند ،دریای عمان و خلیجفارس است اکتفا کرده
است ،اما عدهای دیگر معتقدند که منظور از دریای اریتره همان
خلیجفارس است ،زیرا هرودت اطالعات دقیقی از نژاد اوکس یا
اوژیان که در خوزستان زندگی میکردهاند داشته است و بنابراین
نمیتوان پذیرفت که خلیجفارس برای او ناشناخته بوده است.
ـ موسی خورن ،جغرافیدان سده پنجم میالدی در کتاب خود،
خلیجفارس را دریای پارس خوانده است.
نام خلیجفارس در دوران اسالمی
در آثار تاریخی و جغرافیایی دوران اسالمی از خلیجفارس
با عنوان «بحر فارس»« ،البحرالفارسی»« ،الخلیجالفارسی»
و خلیجفارس آمده است ،نخستین تاریخنگار اسالمی که از
دریای فارس نام برده است ،ابولقاسم عبیداهلل ابن عبداهلل ابن
احمد بن خردادبه است که در کتاب خود المسالک و الممالک،
نوشته است« :دریای فارس که دریای بزرگی است به هنگام
طلوع ماه جذر و مد نمیباشد ،مگر دوبار در سال» ابوبکر
احمد بن محمد بن اسحاق مشهور به ابنفقیه در کتاب خود
مختصرالبلدان که در سال  279هجری قمری آن را تالیف
کرده است ،ضمن اینکه از دریای پارس یاد میکند ،مینویسد:
«بدان که دریای پارس و هند از برای پیوستگی به یکدیگر هر
دو یک دریا هستند»
ابوعلی احمد بن عمر بن رسته که کتاب تقویمالبلدان خود
را به نام االعالقالنفسیه در  290هجری تألیف کرده است ،در
مورد خلیجفارس نوشته است« :اما دریای هند :از آن خلیجی به
سوی ناحیه پارس بیرون آید که خلیجفارس نام دارد و بین این
دو خلیج یعنی خلیج احمر و پارس سرزمین حجاز و یمن و دیگر
بالد عرب واقع است».
مسعودی در کتاب مروجالذهب و معادنالجوهر مینویسد« :از
اینکه دریای هند یا حبشی باشد خلیج دیگر منشعب شود که
دریای پارس است و آن منتهی به شهرهای ابله ،خشاب و آبادان
یشود».
م 
ابن حوقلها در کتاب خود صورهاالرض «خلیجفارس» را بحر
فارس نامیده است.
در کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب که قدیمیترین
کتاب جغرافیا به زبان فارسی است ،در مورد خلیجفارس نوشته
«خلیج پارس از حد پارس برگیر و با پهنای اندک تا به حدود
سند»
در نقشه جهان ابوریحان بیرونی خلیجفارس با نام بحر فارسی
نشان داده است .در نقشه دیگری که در دوران خلفای عباسی در
کتاب تاریخ عرب خلیجفارس را به نام بحر فارسی و خلیج عربی
که در غرب شبهجزیره عربستان است به نام بحر قلزوم یا دریای
سرخ خوانده است.
ابن بلخی در کتاب فارسنامه ،ابن ادریس در کتاب
نزهه المشتاق ،یاقوت بن عبداهلل حموی ،محمد بن نجیب
بکیران ،مسعودی در کتاب الشبیه و االشراف و دیگر نویسندگان
عرب در کتب خود از خلیجفارس با نامهای بحر فارس ،دریای
پارس ،الخلیجالفارس نام بردهاند.
نویسنده کتاب حدود العالم من المشرق الی مغرب ،اقیانوس
هند را مجدالعظم (دریایی بزرگ) مینامد که این دریای بزرگ
دارای پنج خلیج است ،خلیج بربر از خلیج عدن ،خلیج عربی
یا خلیج قلزم از دریای سرخ ،خلیج عراق از باالی خلیجفارس
تا تنگه هرمز ،خلیجفارس که از باریکههای حدود فارس تا
کرانههای سند از خلیج عمان و دریای عربی وسعت دارد و خلیج
هند یا بنگال.
ابن ماجد در کتاب خود الفوائد از خلیجفارس با نامهای ساحل
فارسی ،دریایی از فارس و خلیجی از فارس که از هرمز تا بصره
امتداد دارد یاد میکند.
دیگر نویسندگانی چون بزرگ بن شهریار ناخدا هرمزی،
اصطخری ،مسعودی ،مقدسی ،خوارزمی ،محمد بن نجیب
بکیران ،یاقوت حموی ،ابولفداء ،مستوفی ،در کتب خود از نام
خلیجفارس استفاده کردهاند.
نام خلیجفارس در دوران معاصر
در قرن بیستم با توسعه معلومات جغرافیایی ،همراه با چاپ
نقشههای بسیار به زبانهای مختلف ،ترکیب خلیجفارس
کاربرد جهانی پیدا کرده است و از این نظر قرن بیستم را قرن
استفاده از ترکیب خلیجفارس میتوان دانست .این آبراه در
زبان فارسی خلیجفارس ،در زبان عربی الخلیجالفارسی ،در
انگلیسی« ، »PersianGulfدر فرانسه«»GolFpersique
در ترکی « »FarhorFarziو به همین نسبت با اندک
تغییری در تقدم و تأخر اجزای ترکیب ،در همه زبانهای دنیا
جای دارد.
آثار عربزبان بهترین و غنیترین منابعی هستند که میتوان با

آن حقانیت نام خلیجفارس را به اثبات رسانید .در آثار پراهمیتی
که به زبان عربی تألیف شد .نام خلیجفارس مورد استفاده قرار
گرفته است .از نویسندگان معاصر عرب جرجی زیدان و فیلیپ
حتی در کتابهای خود بارها از نام خلیجفارس استفاده کردهاند.
جرجی زیدان یازده بار و فیلیپ حتی هفده بار در صفحات کتاب
خود نام خلیجفارس را به کار بردهاند .دائرهالمعارف المنجد که
یکی از معروفترین دائرهالمعارفهای دنیای عربی است .در
تسمیه دریای جنوب ایران از ترکیب خلیجفارس استفاده میکند
به عنوان مثال در صفحه  66قسمت «االدب و العلوم» این کتاب
چاپ نوزدهم ،درباره بحرین آمده است« :البحرین :مجموعه جذر
بالقرب منشاطی الغربی للخلیج الفارسی  115/000اکبرها جزیده
المنامه ...یعنی :بحرین مجموعه جزایری است واقع در نزدیکی
سواحل غربی خلیجفارس  115/000و بزرگترین آن جزیره منامه
نام دارد.
دکتر نوفل مصری کوششهایی را که برای تغییر نام
خلیجفارس صورت گرفته است ،مورد نکوهش قرار داده است.
خنشینهای
وی در کتابی که در سال 1952میالدی درباره شی 
خلیجفارس نوشته ،همهجا از عبارت خلیجفارس استفاده میکند،
علی حمیدان که از نویسندگان معروف عرب است در کتاب
سالطین طالی سیاه ،چاپ پاریس همهجا از عبارت خلیجفارس
استفاده میکند .در ترجمه کتاب «المسوعه العربیه المیسره»
نوشته «صبحی عبدالکریم»ترجمه به عربی محمد شفیق غربال
چاپ قاهره  ،1965نام خلیجفارس به کار رفته است ،محمد
عبدالکریم صبحی در کتاب پرارزش دانش کارتوگرافی «علم
الخرائط» در نقشههایی که به ترجمه عربی نقل کرده است
دریای جنوب ایران را الخلیجالفارسی و بحرالفارسی نامیده است.
در سال  1892میالدی لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان در
کتاب ایران و قضیه ایران بارها به نام خلیجفارس اشاره کرده
است .ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت ایاالت متحده در
گزارش مورخه  1971میالدی خود در مورد سیاست خارجی
این کشور از نام خلیجفارس استفاده کرده است.
برژیسنگی یکی از مشاوران رئیس ایاالت متحده آمریکا در
کتاب خود به نام  Gameplanنام خلیجفارس را به کار برده،
کورت والدهایم دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد ،در کتاب
خود به نام «کاخ شیشهای سیاست» ،ضمن بحث درباره جنگ
تحمیلی نام خلیجفارس را به کار برده ،نام خلیجفارس در مراکز
معروف دنیا نیز به چشم میخورد در کتابخانه کنگره آمریکا
و کتابخانه آرگوی نیویورک بیشتر از  300نقشه تاریخی وجود
دارد که نام خلیجفارس در آنها ثبت شده است .در کتابخانههای
لندن ،کتابخانه و اسناد وزارت امور هند ،مرکز اسناد عمومی
لندن و کتابخانه دانشکده مطالعات خاورشناسی لندن بیشتر از
 300نقشه در بردارنده نام خلیجفارس وجود دارد؛ در اداره آرشیو
ملی پرتغال ،دهها سند هم تاریخی به زبانهای پرتغالی ،ترکی،
فارسی و عربی در خصوص خلیجفارس وجود دارد.
در ضوابط بینالمللی در کنفرانس ژنو به عنوان اولین کنفرانس
حقوق دریاها که در سال  1958در شهر ژنو برگزار شده است،
تنها بیست منطقه در جهان مشمول تعریف حقوق بینالمللی
دریاها شده که یکی از آنها خلیجفارس بوده است .سازمان ملل
متحد که تنها مرجع بینالمللی است و در آن بیست و دو کشور
عربی و حاشیه خلیجفارس عضویت دارند .در اسناد رسمی خود
بارها از نام خلیجفارس استفاده کرده است.
در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها مورخ 10
دسامبر  1982مشخص شد که حاکمیت خلیجفارس با نظارت
جمهوری اسالمی ایران است .دبیرخانه سازمان ملل متحد بر این
است که در اسناد و نقشههای جغرافیایی منطقه آبی بین ایران
از سمت شمال و شرق و تعدادی از کشورهای عربی از سمت
جنوب و غرب به نام خلیجفارس نامیده شود و این عمل دبیرخانه
سازمان ملل متحد موافق و مطابق با یک عرف قدیمی انتشار
اطلسها و فرهنگهای جغرافیایی است.
همچنین در دهم اوت  1984سازمان ملل نام رسمی دریای
جنوبی ایران و شرق عربستان را خلیجفارس اعالم کرد.
انحراف در نام خلیجفارس
چندین دهه از کوششهای برنامهریزیشده اعراب برای تغییر
آبراهی که براساس تمام اسناد تاریخی ،جغرافیایی و نقشههای
موجود از یونان باستان تا دوره معاصر خلیجفارس نام دارد،
میگذرد .موضوع تغییر نام خلیجفارس از دهه سوم قرن بیستم
در راستای جبههگیری فرهنگی اعراب در مقابل ایران و ایجاد
خصومت منطقهای میان عرب و عجم و سیاست فارسیزدایی
در منطقه خلیجفارس مطرح شد .اصطالح «خلیجعربی» برای
اولین بار از طرف یک دیپلمات انگلیسی در منطقه خلیجفارس
مطرح شد.
سرچارلز بلگریو که بیش از سه دهه نماینده سیاسی دولت
انگلیس در خلیجفارس بود در سال  1334در مقالهای در مجله

عربی زبان بحرین ،این جمله را نوشت «خلیجفارس که اعراب
آن را خلیجعرب میگویند» و در سال  1345در کتابی که
درباره سواحل جنوبی خلیجفارس منتشر کرد ادعا کرد که اعراب
عالقهمند هستند خلیجفارس را خلیج عربی بنامند و به این
طریق بود که این سیاستمدار انگلیسی برای اولینبار بذر فتنهای
را کاشت که در سالهای بعد مورد استفاده ناسیونالیستهای
عرب قرار گرفت.
دولت ایران در همان زمان اگرچه در قبال این عمل واکنش
نشان داد و از قبول کاالهایی که نام «خلیجعربی» بر آنها زده
شده بود خودداری کرد .اما سرچارلز بلگریو کار خود را کرده بود
و اعراب با واژه تازهای آشنا شده بودند که به جنگ لفظی عرب
و عجم دامن میزد ،هنگامی که سرچارلز بلگریو در خلیجفارس
نام خلیجعربی را به کار برد .دولتهای حاشیهای خلیجفارس
تبلیغات سیاسی ،مکاتبات دیپلماتیک و محور برنامههای
آموزشیشان را بر نام خلیجعربی متمرکز کردند.
در اقدامی دیگر از سوی انگلیسیها در  1331روزنامه تایمز
لندن در یکی از مقاالت خود خلیجفارس را خلیجعربی نامید و از
آن زمان به بعد برخی از دولتها و شیخنشینان عرب با خریدن
روزنامهنگاران و خبرنگاران خارجی و یا پرداخت مبالغ هنگفت
به چاپ نقشههایی که خلیجفارس را «خلیجعرب» نشان میداد،
مبادرت کردند.
در سال  1958سرهنگ عبدالکریم قاسم با کودتا در عراق
به حکومت رسید و بعد از مدتی داعیهدار رهبری جهان عرب
شد و دشمنتراشی برای تحریکات احساسات ناسیونالیست ،را
دستمایه مناسبی برای آرزوهای خود تلقی کرد .او نام خلیجعربی
را بر زبان راند و امید داشت توجه و تمرکز اعراب را که تحتتأثیر
افکار جمال عبدالناصر ،مقابله با اسرائیل دغدغه ذهنیشان شده
بود به سوی خلیجفارس و دشمن تازهای به نام ایران جلب کند.
اما عبدالکریم قاسم در رسیدن به رویاهای جاهطلبانهاش شکست
خورد .به شهادت اسنادی که در همان دوران در عراق و حتی
از سوی دانشگاه بغداد چاپ و منتشر شد عبدالکریم قاسم حتی
نتوانست توجه مقامات رسمی دانشگاههای عراق را نیز به خود
جلب کند و بیآنکه فراخوان او از مرزهای کشورش فراتر رود ،در
کودتای دیگری به قتل رسید.
در سال  1968عبدالناصر در مصر و در اوج جنجال
پانعربیستی خود نام خلیجفارس را خلیجعربی خواند او فراموش
کرده بود که قبل از اقدام تحریف نام خلیجفارس ،در مقدمه
کتاب خود نقشه خلیجفارس را آورده بود و نام خلیجفارس را
روی این نقشه ثبت کرده بود .جمال عبدالناصر در اثر اختالفاتی
با محمدرضا شاه در رابطه با اسرائیل و اتهام دخالت محمدرضا
شاه علیه ملی کردن کانال سوئز و همدستی با استعمارگران
در سوم مرداد  1339با ایران قطع رابطه کرد .به دستور او
کمیسیون اتحادیه عرب در  23مرداد  1339اعالم کرد از این
پس خلیجعربی به جای خلیجفارس به کار برده خواهد شد و از
آن پس اتحادیه عرب تصمیم گرفت در کلیه مکاتبات رسمیشان
از خلیجعربی به جای خلیجفارس استفاده کند.
اگرچه تالشهای جمال عبدالناصر برخی از سیاستمداران
عرب را با خود همراه کرده بود اما در نهایت نتیجه دلخواهی در
پی نداشت .زیرا رستاخیز عرب آنطور که جمال عبدالناصر در
رویای خود منسجم کرده بود با واقعیت فاصلههای زیادی داشت،
علت اصلی آن نیز عدم انسجام و یکپارچگی دولتهای عربی بود.
تالشهای عبدالکریم قاسم و جمال عبدالناصر برای تحریف نام
خلیجفارس در جهان عرب با قدرت یافتن صدام حسین در عراق
بار دیگر توسط صدام حسین ادامه یافت .صدام حسین در وهله
نخست صدها میلیون دالر هزینه کرده بود تا با کمک گروهی
روزنامهنگار دانشگاهی و مراکز نقشهبرداری نام خلیجفارس را
تغییر دهد و با وقوع انقالب اسالمی در ایران دست به تجاوز
خاک ایران زد .هشت سال جنگ تحمیلی که با ادعاهای واهی
صدام مبنی بر حاکمیت اروند رود و عربی خواندن خوزستان و
شهرهای دیگر آغاز شده بود در نهایت با شکست عراق خاتمه
یافت .در واقع نتیجه عملی این تجاوز ،افزایش حساسیت ایرانیان
به نام خلیجفارس بود که در پی آن ایرانیان استفاده از نام
خلیجعربی را نوعی دشمنی با ایرانیت و تجاوز به تاریخ ایران
قلمداد کردند.
در یازدهم شهریور  1371نخستوزیر یمن «حیدرابوبکر
العطاس» در اجالس سران جنبش عدم تعهد که در جاکارتا
برگزار شده بود از نام ساختگی خلیجعربی استفاده کرد .که
با اعتراض شدید نمایندگان ایران روبرو شد .او سرانجام از
نمایندگان ایران عذرخواهی کرد و این کار را غیرعمد خواند.
کشورهایی که کمتر از نیم قرن پیش بخشی از خاک ایران
بودند امروز با کمک دالرهای نفتی خود به دنبال جعل و سرقت
نام خلیجفارس هستند .کشورهای عربی در حال حاضر در
مکاتبات و پژوهشهای تاریخی و جغرافیایی خود با یکدیگر واژه
خلیج را به تنهایی و در مواقعی خلیجعربی به کار میبرند .اما
واقعیت مطلب این است که خلیجفارس یک نام کهن تاریخی
است که از بدو تاریخ بر روی این خلیج گذاشته شده است و
انگیزه حسابشدهای که برای تغییر این نام به عمل میآید.
باعث ایجاد فتنه و اختالف بین کشورهای این منطقه میشود.
خلیجفارس نام دوم ندارد و در تمام سازمانهای بینالمللی و
اجالسهای جهانی همواره نام خلیجفارس به کار میرود و نام
خلیجفارس نامی ابدی و جاودانه است .همچنان که ژان ژاک
پرینی نویسنده کتاب خلیجفارس اعتراف میکند «ملتها
و قومهای بسیاری بر کرانههای خلیجفارس استیال یافته و
فرمانروایی کردهاند ولی روزگارشان سپری شده و منقرض
شدند تنها قوم پارس است که با هوش و درایت خود همچنان
پابرجا زیسته و میراث حاکمیت خود را تاکنون نگهداری کرده
است».
با مطالعه و بررسی اسناد و منابع متعدد میتوان به هویت چند
هزار ساله نام خلیجفارس پی برد ،در تمام منابع کهن و منابع
معتبر عصر حاضر و در تمام زبانهای رایج دنیا نام خلیجفارس
کاربرد دارد .اما در چند دهه اخیر ،اعراب با تکیه بر تضاد موجود
میان خود و ایرانیان ،نام خلیجفارس را تحریف کردهاند و کاربرد
نام جعلی خلیجعربی را در کشورهایشان رایج کردهاند ،با این
وجود نام خلیجفارس همیشه خلیجفارس باقی میماند و هیچ
کشوری نمیتواند حقانیت این نام را از بین ببرد.

