اقیانوس منجمد شمالی،
صحنه عملیاتی قرن 21يا طلوع طالع روسیه
حسین عرب
چکیده
آرکتیک یا دایره قطبی منطقهای است که در باالتر از مدار  70درجه تا قطب شمال امتداد یافته و در انتهاای
خشکیهای قاره اروپا -آسیا و آمریکایشمالی واقع شده و با عنوان اقیاانو منمماد شامالیو کو اکتاری
اقیانو جهان را تشکیل میدهد و بهوسیله کشورهای روسیهو کاناداو دانمارکو نروژ و آمریکا احاطه گردیادهو
به همی دلیل به آن مدیترانه قطبی نیز گفته میشود .ای اقیانو به دلیل یخبنادان متاتمرو از دساتر
بشریت دور بوده و منابع بتتر و زیر بتتر آن بکر و دستنخورده باقیمانده است .برآوردهای مقادماتی نشاان
میدهدو تقریباً  20درصد منابع معدنی و  25درصد منابع انرژی جهان در بتتر اقیانو واقع شاده اسات .در
بی کشورهای محیط ای دریا روسیه کمتری دسترسی به آبهای آزاد جهاان را دارد .وضاعیت و محادوده
حقوقی آبهای سرزمینی کشورها تاکنون تحدید حدود نشده است .طبق کنوانتیون حقوق دریاهاو به دلیال
محدودبودن عرصه ای دریا بیش از  50درصد سطح آن در محدوده  200مایال منطقاه انحرااری اقتراادی
قرار میگیرد و حال آنکه بعضای کشاورهای سااحلی مادعی تقتایب آن بار مبناای قاعاده ساکتور قطاا
میباشند .تحقیقات مؤستات اقیانو شناسی نشان میدهد درصورتیکه روند گرمشدن زمی ادامه یابادو در
تابتتان سال  2030سطح ای اقیانو بدون یخ خواهد باود و در آن صاورت مناابع عیایب ایا دریاا قابال
بهرهبرداری و آبراههای آنکه کوتاهتر و اقترادیتر از متیرهای کنونی استو اقیانو های اطلس و آرام را باه
هب مترل خواهد کرد و عالوه بر آن پای بشر به ای منطقه گشوده خواهد شد .ای تحقیق باهمنیاور پاساخ
به پرسش :گونگی روند ذوبشدن یخها و بررسی تأثیرات نیامیو ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ای روند بار
منطقه و جهان است که از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بهره گرفته شاد .نتاای تحقیاق نشاان مایدهادو
همانگونه که صاحبنیران پیشبینی میکنندو در نیمه قرن  21ای منطقه صحنه عملیاات جهاانی خواهاد
بود .ذوبشدن یخهاو دایره راههای آبی تمارت جهانی را بهعنوان یک فرصت بیبدیلو به اقتراد جهاانی ارائاه
خواهد داد .بهواسطه وسعت زیاد جغرافیایی و طول سواحلو روسیه بیشتری بهره اقتراادی را خواهاد بارد و
محدودیت تاریخی ژئواستراتژیک ای کشور نیز برطرف خواهد شدو اگر ه آسیبپاییری نیاامی ایا کشاور
افزایش مییابدو درعی حال نحوه بهرهبرداری از منابع و تحدید حدود قانونی آبهاو میتواناد موجباات تنااز
بی کشورها را فراهب آورده و امنیت جهانی بهویژه قدرتهای بزرگو باهخراو در بُعاد نیاامی نیاز متاأثر
خواهد شد.

واژگان کلیدی
ذوبشدن یخهای منطقه قطب شمالو قدرتهای منطقاهو ژئواساتراتژیو ژئواکوناومیو راههاای آبای تماارت
جهانی

 دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و سرتیپ دوم بازنشتته آجا
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جستارگشايی
در طول تاریخ بشرو آب بیشتری نقش را در حیات انتان داشته است .خاستگاه اولیه ناو بشار
برکهها و حاشیه رودخانهها بوده است .تمدنهای که نیز در اطراف منابع آبی شکل گرفتهاناد.
همی که انتان به فناوری ابتدایی حرکت بر سطح آب دست یافتو رودخانهها و دریاها اهمیات
پیدا کرد و بُرد تأثیر قدرت کشورهاو رابطه متتقیمی با دامنه نفوذ آنهاا در دریاا داشاته اسات.
قرنهای متمادی مدیترانه صحنه رقابت قدرتهای متلط بوده اسات .مدیتراناه در مقایتاه باا
اقیانو ها در آن زماان بارای بشار دساتیاافتنیتار باودو اگر اه در هماان زماان در حاشایه
اقیانو های اطلسو هند و آرام نیز تمارت دریایی و حضور در دریا رونق داشاته و دامناه آن را
نیروی محرکه باد تعیی میکردو اما شاناورهای آن دوره تاوان حضاور در پهناه اقیاانو هاا را
نداشته و ای حاشیهها بود که متخر شده بود .با اخترا ماشی بخار و توربی و فناوری جدیاد
ناشی از انقالب صنعتیو دامنه دخالت بشر در دریاها توسعه یافت؛ باهنحاویکاه طای قارنهااو
قدرتهای دریایی در تالش متتمر و ختتگیناپییر همه آبها و خشکیهای جهان را کشا و
در یککالم زمی برای بشر مکشوف شد .سرزمی های قطبی قتمتهایی از کره زمی هتاتند
که خیلی دیرتر از سایر نواحی آن کش شدهاند .وجود برف و یخ دائمی که در اغلب اوقات سال
آن را پوشانیده بودو همواره مشکل بزرگی برای رسیدن به آن نواحی بوده است.
همچنی دریاها در اثر پیشرفت فناوری در جهت کش منابع حیاتی صنعتی ازجملاه نفات
در اعماق دریا و نیز امکان صید منابع سرشاار جانادار واجاد اهمیات مایباشاند .دریاهاا بارای
حملونقل کاال و متافر نیز از یک نقطهبهنقطه دیگر مورد استفاده قرار میگیرند و حمال باار از
راه دریا در حمب بتیار باالو میتر و اقترادیتر نیز اساتو باه نحاویکاه اماروزه  90درصاد از
تمارت جهانی از طریق دریا صورت میگیرد

)2009

 .(Akimoto,نتای تحقیقات علمای حااکی از

وجود منابع سرشار در بتتر و زیر دریاهاست که کبوبیش جوابگوی نیازهای آتی بشار هتاتند.
طی کاوشهایی که بهوسیله عکسبرداری ماهوارهای از بتتر دریا بهعمل آمادهو مشاخ

شاده

 25درصد ک اقیانو ها را  600میلیارد تُ کلوخاه منگناز پوشاانیده و در آیناده  7/9درصاد
احتیاجات کبالتو  2درصد منگنزو  1/3درصد نیکل و  5/13درصاد ماس جهاان از ایا مناابع
تأمی میشود ممتازو . 39 :1354
انتان قرار گرفتو صحنه رقابت استراتژیک قادرتهاای

از زمانی که اقیانو ها در دستر
1

توانمند جهانی شد .آلفرد تایر ماهان استراتژیتت شهیر آمریکایی نختتی کتی نبود کاه باه

1. Alfred Thayer Mahan
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اهمیت تتلط بر دریا پی برده بودو اما نختتی استراتژیتت نوینی اسات کاه گفات تنهاا یاک
قدرت دریایی است که میتواند یک قدرت جهانی باشد .از آن زمان اندیشه تتالط بار آبهاای
جهان رک اصلی استراتژی قدرت دریایی را تشکیل میداده است .جنگهای جهاانی اول و دوم
زمینه حضور جهانی قدرت دریایی را که بهواسطه موقعیت ژئواستراتژیک ویاژه خاود از آسایب
جنگها نیز محفوظ مانده بودو فراهب و بدی ترتیب در طول قرن بیتاتب اقیاانو
ادامه اقیانو

اطلاس و در

آرام صحنه استراتژیک جهانی بود .اگر ه شوروی در شناسایی اهمیات اقیاانو

آرام پیشقدم بودو اما قدرت دریایی در ربع آخر قرن بیتتب به اهمیت ای دریا بیشازپیش پای
برده و از همان زمان تاکنون جایگاه اقیانو

آرام در ژئواستراتژی قدرت دریایی بتیار برجتاته

بوده است.
تا سال  1983بیشتر پروازهای هواپیماهای جت غولپیکر جهاان بار فاراز آتالنتیاک انماام
میگرفتو اما از سال  1984از هر هفت پرواز بی المللیو هار پارواز آن بار فارار اقیاانو

آرام

انمام میگیرد عزتیو  . 76 :1387قدرت بری ون غول در شیشه به دلیل عدم دسترسای باه
آبهای آزاد جهانو هرگز نتوانتت در صحنه اقیانو ها برای قدرت دریایی رقیبی بهحتاب آید
و سرانمام جنگ سرد را به رقیب واگیاشت .یکی از دالیل شکتت قدرت بری در جناگ ساردو
یقیناً همی ضع ژئواستراتژیک بود و ای یک عقده تاریخی است.
به نیر میرسد در اواسط قرن 21و تحوالت ناشی از تغییرات آبوهوایی کره زمی به قدرت
بری کمک خواهد کرد تا با دستیابی کامل به دریا نفس تازه کند و آنگاه موقعیت جهانی خود را
دوباره ارزیابی نماید .نتای تحقیقات اقیانو شناسی نشان میدهد که یخهاای ساطح اقیاانو
منممد شمالی بهسرعت در حال ذوبشدن استو پیشبینیها نشان میدهاد در نیماه نختات
قرن 21و سطح ای اقیانو
کشتیرانی خواهد بود

)2007

در تابتتان خالی از یاخ و در زمتاتان نیاز بخاش عماده آن قابال
 .(Byers,ای یک فرصت استثنایی را در اختیار جهان قرار میدهاد؛

اما بیش از همه ای موهبت متوجه فدراسیون روسیه خواهد شد .احتماالً روسیه خواهد توانتت
با تکیه بر قدرت ذاتی خود و ای فرصتو دوباره بهعنوان یک قدرت ماؤثر جهاانی عارا انادام
کند .بهواسطه در اختیارداشت نزدیک به  50درصد سواحل آرکتیک و ادعاای تااریخی روسایه
مبنی بر اینکه نقطه پایان محدوده آبهای قانونی او در صفر درجه یعنای قطاب شامال اساتو
طلیعه جنگ سرد دوم در ابعادی جدیتر خودنمایی میکند .اگر ه تمرباه جناگ سارد پنمااه
ساله به قدرتهای متلط جهانیو شیوه همزیتتی را آموخته استو اما آنچه متلب اساتو واقعااً
قرن  21قرن آرکتیک خواهد باود .اهمیات ژئواساتراتژیک و ژئواکونومیاک آرکتیاک جهاان را
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متوجه ای منطقه کرده است .ای تحقیق باا بررسای آخاری تحاوالت منطقاهو ابعااد مختلا
موضو را با تأکید بر جنبههای نیامی و اقترادی مورد بررسی قرار داده است.
در ای مقاله تالش شده است به ای پرسشها پاسخ داده شاود .1 :وضاعیت کناونی و آتای
ارکتیک با توجه به روند گرمشدن زمی
اقیانو

منممد شمالی را در دستر

گونه است؟  .2درصاورتیکاه روناد گرماایش زمای و
جهانیان قارار دهادو اه تغییاری در رواباط قادرتو در

منطقه و
جهان پدید خواهد آمد؟  .3با توجه به موقعیت جغرافیایی روسیهو ایا تغییارات روسایه را
گونه متأثر خواهد کرد؟ به ای منیور باا مطالعاه مناابع کتابخاناهای و ساایتهاای اینترنتای
اطالعات جمعآوری و نیر صاحبنیران احراء و با استفاده از روش تحقیاق توصایفی -تحلیلای
مورد بررسی قرار گرفت.

 .1موقعیت ،وضعیت جغرافیايی و منابع منطقه آرکتیک
اقیانو منممد شمالی دریای بزرگی است که در منتهیالیه شمالی کره زمی و بای قاارههاای
امریکایشمالیو آسیا و اروپا محرور شده است .ای اقیانو کو کتری اقیانو جهان پس از
اقیانو آرامو اطلسو هند و اقیانو جنوبی است .باهطاورکلیو آبهاای واقاع در شامال دایاره
قطبی ای اقیانو را تشکیل میدهد.
نقشه شماره  -1موقعیت جغرافیايی آرکتیک

)(Source: http://www.worldatlas.comwebimage/countrys/polar/printpage/arc

مدار  70درجه شمالی تا قطب شمالو دایره آرکتیک یا دایره قطبی شمال نامیاده مایشاود
که وسعت آن  21/500/000کیلومترمربع برآورد میشود و در حدود ساهپانمب آن آب و بقیاه
خشکی است .وسعت محدوده آبای و جزایار آن  14/090/000کیلومترمرباع بارآورد شاده کاه
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 13/100/000کیلومتر آن پهنه آبی است و در مممو سطح جزایر و محادود خشاکی حاشایه
آرکتیک حدود  8/400/000کیلومترمربع وسعت دارد .بخش عمده ای خشکیهاا اداماه خااک
قارههای اروپاو آسیا و امریکایشمالی است که در فاصله  1300تا  1500کیلومتری قطب شمال
به پایان می رسند .جزایر زیادی در ای اقیانو

وجود دارند که در مالکیات کشاورهای سااحلی

هتتند .از عمدهتری آنهاو جزیره بزرگ گروئنلند بزرگتری جزیره اقیاانو

سارزمی باافی

سرزمی ویکتوریا و جزایر اسپتیزبرگ را میتوان نام برد .طول ساواحل ایا اقیاانو

در دایاره

آرکتیک  45389کیلومتر است که بخشی از مرزهاای آبای شامال کشاورهای روسایهو کانااداو
آمریکاو نروژ و دانمارک را تشکیل میدهند .اگر ه بهطور دقیق سهب کشورهای میکور از دایاره
آرکتیک تحدید حدود نشدهو ولی بهتناسب حد شرقی و غربی مرزهای خشکی و نرا النهااری
که از ای نقاط عبور میکند در دایره بزرگ ارکتیک یک قطاا حادود  160درجاه متعلاق باه
روسیهو سهب کانادا  87درجهو دانمارک  58درجهو امریکا  28درجه و نروژ  26درجه است.
نقشه شماره  -2مناطق مورد ادعا بر مبنای قاعده قطاع

منبع :اطلس جهان و ویرایش نگارنده

آبوهوای قطبی با سرمای مبرم و کاهش شدید گرماو زمتتانهای همراه با تاریکی ممتاد و
سرمای بتیار شدید و تابتتانهای متتمر با آسمان روش و با هوای مرطوب و مهگرفته هماراه
با وزش بادهای تند و بارش برف و بوران توصی میشاود .ساطح اقیاانو

منمماد شامالی در

مناطق مختل بی  9تا  10ماه در سال پوشیده از برف و یخ استو بهنحویکاه در زمتاتانهاا
دامنه یخهای قطبی به خشکیها مترل و سطح آبو قابل تردد برای وساایل زمینای مایشاود.
ضخامت یخ در نواحی قطبی بهطور متوسط به  3متر میرسدو در بعضی جاها در اثار فشاارهای
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ناشی از انممادو پشتههای یخ به ضخامت  10متر نیز مشاهده میشود .نقشه شماره  3وضاعیت
یخهای قطبی را در ماه مار

و سپتامبر نشان میدهد.

نقشه شماره  -3متوسط حد يخ دريا در قطب شمال در تابستان (ماه سپتامبر) و
زمستان (ماه مارس)

)(Sourse: International Arctic Reasearch Center University of Alaska

متوسط عمق ای اقیانو
عمق دارد .ک اقیانو

بعد از فالت قارهو  3658متر و عمیقتاری نقطاه آن  4665متار

منممد شمالی بهوسیله برآمدگی زیردریایی لومونوس  2به دو حوضچه

تقتیب شده :حوضچه شمال اروپا -آسایا و حوضاچه شامال امریکاا .برآمادگیهاای زیردریاایی
دیگری نیز در جهات شرق و غربو ک ای اقیانو
است .ای اقیانو

را از اقیاانو

اطلاس شامالی جادا کارده

به وسیله تنگه برینگ در شرق با شمال اقیانو

آرام مرتبط است و بهوسایله

دریای شمال حدفاصل شبهجزیره اساکاندیناوی -گرینلناد و کاناادا باه اطلاس شامالی مترال
میشود نقشه شماره . 1تنگه برینگ که  85کیلومتر پهنا دارد و عمق آن بی  30تاا  49متار
استو اولی بار در سال  1648توسط سیمون دزن  3روسی کش شد و کاوشگر دیگر روسی به
نام دانیش برینگ 4در سال  1728از آن گیشت و به اقیانو

شامالی وارد شاد .در دهاناه ایا

تنگه دو جزیره بنام دیمومد وجود دارد که دیومد بازرگ متعلاق باه روسایه و دیوماد کو اک
متعلق به آمریکا است ) . Wikipedia-Bring Strait, 2015ای دو کشور در تالش هتتند پلهاا
یا تونلی را در ای تنگه و ای جزایر احداث و بادی ترتیاب باهواساطه پال صالحو ارتبااط بای
2. Lomonosov
3. Semyon Dezhnyov
4. Danish Bering
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آالسکای آمریکا و سیبری روسیه بهوسیله جاده و راهآه برقارار مایشاود .در حاال حاضار دو
گیرگاه در اقیانو

منممد شمالی وجود دارد :گیرگاه شمال شرق که در مناطق شمالی روسیه

امتداد یافته است و گیرگاه شمال غرب که در مناطق ساحلی کانادا و آالساکای آمریکاا امتاداد
مییابد و ای متیرها اکنون  2تا  4ماه از سال بدون یخ بوده و قابل کشاتیرانی هتاتند نقشاه
شماره . 4
نقشه شماره  - 4مسیرهای اقیانوس منجمد شمالی

)(Source: International Arctic Reasearch Center University of Alaska Fairbank

بررسیهای اخیر نشان میدهد آبراهه غربای در فاصاله ساپتامبر ساال  2006تاا ساپتامبر
 2007در طول سال به علت عقبنشینی یخهاا در حادود  1/200/000کیلومترمرباع از ساطح
آرکتیک در ای متیرو قابل کشتیرانی بوده اسات )(Byers, 2007و ایا متایر در فاصاله 800
کیلومتری شمال دایره آرکتیک و در  1200مایل مانده به قطب شمال امتداد مییاباد .تخمای
زده میشود آرکتیک  22درصد ذخایر شناختهشده اقیانو های جهان تا باه اماروز را در خاود
جای داده باشد .ذخایری که در گیشته قابل بهرهبارداری نباودهو ولای اماروزه باا فنااوریهاای
موجود قابل بهرهبرداری است  .(Akimoto, 2009وجود منابع معدنی مثل طالو نقرهو مسو آه
و همچنی وجود منابع عییب نفت و گاز در بتاتر اقیاانو

منمماد شامالی اثباات شاده کاه

عقبنشینی یخهای ای دریا به معنی دستیابی به ای مناابع و امکاان اساتخران آنهاا اسات به
نقشه شماره  5مراجعه شود  .طبق بررسی مؤسته ژئولوژی ایاالتمتحاده ) 5(AGIقطاب شامال

)5. American Geological Institute (AGI
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میتواند بیش از  25درصد از انرژی گااز طبیعای و نفات را کاه هناوز اکتشااف نشادهو تاأمی
کند ).(McMurrag, 2007
نقشه شماره  -5توزيع جغرافیايی جمعیت و منابع فسیلی آرکتیک

)(Source: www.ornl.gov/sei/landscan2004

 .2فرصتها و چالشهای ژئواستراتژيک برای کشورهای حاشیه ارکتیک
منطقه آرکتیک بی کشورهای روسیهو آمریکاو دانمارکو کانادا و نروژ مشترک است که در ایا
تحقیق بررسی وضعیت دو کشور قدرتمند و اثرگیار منطقه مورد تأکید بیشتری قرارگرفته است.
اگر ه درگیشته اهمیت آرکتیک نزد نیریهپردازان مغفول نماندهو اماا سیاساتمداران باه دلیال
یخبندان و معضالت موجود برای بهرهبرداری از آنو اهمیت کمتری بدان داده و استراتژیتتهاا
نیز آن را بهعنوان کوتاهتاری متایر بارای پارواز هواپیماهاا و موشاکهاای بالتاتیک ارزیاابی
میکردند .طبق نیر والترزو وقتی زیردریاییها در آیناده باهصاورت کشاتیهاای زناده تماارتی
فعالیت کنندو حوزه اقیانو

قطب شمال باه یاک دریاای اساتراتژیک باا تضامی هاای وسایع
منممد

ژئوپلیتیکی در خواهد آمد ) (Renner, 1992: 152او معتقد بودو در آینده حوزه اقیانو
6

شمالی بهصورت قتمتی از آبهای باریاک در خواهاد آماد و دیگار هارتلناد مکینادر مفهاوم
نخواهد داشت و صحنه عملیاتی هارتلند در مدیترانه قطبی آسیبپییر خواهاد باود .البتاه ایا
حقیقت را نباید از نیر دور داشت که در نی وضعیتی روسایه باا داشات ساواحل طاوالنی و
پیوسته در قلمرو جغرافیایی مدیترانه قطبی از ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواساتراتژیکی بهتاری
6. Mackinder's Heartland Theory
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سیتتب ازیموتالو 8مرکز اساسای

را قطب شمال قرار داده بود .به عقیده ویو قدرتهای اصلی جهاان بعاد از  1945در دورتاادور
مدیترانه قطب شمال رودرروی هب قرار خواهند گرفت و نیز کوتاهتاری متایر هاوایی بای دو
نیمکره متیری خواهد بود که با استفاده از دایره عییمه از قطب عباور مایکناد .او در منطقاه
ترمیبو بر برتری هوایی تأکید داشت عزتیو . 64 :1382
در ای منطقهو موقعیت جغرافیایی روسیه شرایط خاصی را برای ای کشور فراهب کرده کاه
از ابعاد مختل دارای جنبههای مثبت و منفی است .همی موقعیات ویاژه جغرافیاایی موجاب
شدو هالفورد مکیندر 9در نیریه ژئوپلیتیکی خود که به نیریه هارتلند معروف استو اعاالم دارد:
«کتی که بر هارتلند متلط استو بر جزیره جهانی فرمان میراند و کتی که بر جزیاره جهاانی
فرمان میراندو بر جهان تتلط دارد» .منطقهای که توسط مکیندر بهعنوان هارتلند ترویر شاده
بودو تقریباً بیشتر مناطق داخلی فدراسیون روسیه فعلی را دربرمیگرفت .بر همی مبناو مکیندر
به دولت وقت بریتانیا بهعنوان قدرت دریایی آن دوره پیشنهاد دادو همه تالشها باید برای مهاار
قدرت بری متمرکز شود تا روسیه نتواند به دریا دسترسی پیدا کند .وقتی بریتانیا جاایش را باه
آمریکا دادو استراتژی کانتینمنت ایاالتمتحده نیز بر اسا

نیریه ریملند اسپایکم  10با تتالط

بر اقیانو هایی که بهصورت یک کمربند اوراسیا را دربرگرفته و همچنی کشورهای حاشیه ای
دریاهاو در واقع همان هدف را دنباال کارده و مایکناد .جالاب اینماسات کاه ایا نیریاات و
سیاستها بر ای فرا استوار بود که مناطق شمالی روسیه در آرکتیک فاقد ارزش اساتراتژیک
است .به نیر می رسد شکتت بزرگ شوروی ساابق در جناگ سارد راو قبال از آنکاه باه نیاام
سیاسی ای کشور نتبت دهیبو باید معلول سیتاتب جغرافیاایی آن بادانیب .روسایهو باه دلیال
محدودیت دسترسی به دریاهای آزاد در طول دوران جنگ سردو نتوانتت بهعنوان یاک قادرت
دریایی رقیب ایاالتمتحدهو خودنمایی کند و به همی دلیل در ای جنگ شکتات را پاییرفت.
درحالیکه امریکا از تتهیالت شبکه بزرگ حملونقل آبی و معااف از هزیناه برخاوردار باوده و
هتتو روسیه ممبور استو برای اترال به تمارت جهانی از منافیی محدود و آنهاب باا تحمال
هزینه سنگی نگهداری و احداث خطوط حملونقل ریلی و جادهای استفاده کند نقشه شاماره
 6؛ بنابرای همی موقعیت خا

جغرافیاایی محادودیتهاایی را باه روسایه تحمیال کارده و

میکند .به همه اینها باید وجود همتایگان قدرتمندی ون ی در شارق و اروپاای واحاد در
7. Alexander de Seversky, 1894-1974
8. Azimuthal Systems
9. Sir Halford Mackinder
10. Rimland theory of Nicholas John Spykman
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غرب را نیز اضافه کرد .امریکا هیچیک از ای محدودیتها را نداشته و برعکس دسترسای بتایار
زیاد به دریا و نداشت همتایه قدرتمند در نزدیکی خودو از ویژگیهای ژئواستراتژیک ای کشور
بوده است.
نقشه شماره  -6میزان دسترسی کشورهای منطقه به آبهای آزاد در طول سال
متناسب با تغییرات جوی

ویرایش نقشه از نگارنده
از لحاظ نیامی نیز ای موقعیت برای روسیه هب جنبه مثبت داشته و هب منفیو درحالیکاه
در طول تاریخ روسیه تزاریو شوروی و فدراسیون روسیه هیچ قدرتی قادر نباوده و نیتات ایا
کشور را اشغال نیامی نماید و فاتحان اولیه پس از مواجهشدن با واقعیاتهاای جغرافیاایی ایا
کشور شکتت را پییرفته و وادار به ترک روسیه شدهاند؛ نانکه ناپلئونو هیتلار و هار مهااجب
دیگرو به واسطه عمق استراتژیک ناشی از موقعیت و وسعت روسیهو محکوم باه شکتات باوده و
خواهند بود .اما همی مزیت دفاعی موجب شده است به هماان نتابت ایا کشاور نیاز بارای
تهاجب و آفند با محدودیت مواجه باشد؛ بُرد عملیاتی روسیه تاکنون هایچگااه از ساطح قاارهای
فراتر نرفتهو با اینکه در دوران جنگ سرد یک قدرت جهانی محتوب مایشادو اماا عماالً تاوان
نیامی او در سطح قاره محدود میشد.
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قطب شمال از نیر نیامی یک منطقه استراتژیک محتوب میشود؛ منطقهای مناسب بارای
فعالیت زیردریاییهای اتمیو هواپیما و موشاکهاای هتاتهای .یکای از شاواهد مبای اهمیات
استراتژیک ای منطقهو نحوه استقرار پایگاهها و تأسیتات نیامی قدرتهاای بازرگ در منطقاه
است .یکی از جزایر مهب استراتژیک واقع در ای منطقه جزیره ایتلند است .ای جزیره بهدلیال
اینکه در عرا زیاد شمالی واقع شده و با پیشرفت نیاروی هاوایی و اهمیات دایاره عییماه در
کوتاهکردن راههای هوایی و واقعشدن ای جزیره بر سر راههای هوایی بهعنوان یک پایگااه مهاب
نیامی اهمیت استراتژیک یافتهو در نزدیکی پایتخت جزیره ایتلند پایگاه کیوالویک وجود دارد
که از بزرگتری پایگاههای استراتژیک امریکاست .همچنی در ای جزیره یک پایگاه دریایی به
نام هفالوزده و تأسیتات راداری دوربرد و مراکز کنترل عبور و مرور زیردریایی استراتژیک وجود
دارد .وجود سه پایگاه دریایی امریکاا نرسارساواکو گیرینادال و سوندرساود  11و ناد پایگااه
هوایی مثل بلودست  1و  128در اطاراف آن بار اهمیات اساتراتژیک ایا جزیاره افازوده اسات
جهانبی و  . 173 :1376تاریخ جهانو مؤید نیریه آلفرد ماهان استراتژیتت معروف آمریکااییو
که گفته است :تنها یک قدرت دریایی میتواند قدرت جهانی باشد .در جریان جنگ جهانی دوم
قبل از آنکه جنگ و درگیری به خشکیهای سواحل غربی اروپای ساحلی کشیده شودو بایش از
هفت ماه نبرد در آتالنتیک ادامه داشت .ممک است در آینده با ای متائله مواجاه شاویب کاه
پیش از اینکه نیروهای درگیر با هب به مراف زمینی بپردازند یا اینکاه ابرقادرتهاا ساال هاای
بالتتیک خود را بهسوی هب هدفگیری و شلیک کنندو اقیانو ها صحنه اول درگیاری باشاند
عزتیو  . 74 :1382واقعیت آن است که اکنون روسیه با  17/098/242کیلومترمرباع وساعتو
پهناورتری کشور جهان استو ای کشور در عراهای باالی جغرافیایی واقع شاده ) (60.00Nو
به همی دلیل بیشتر مناطق آنو سردسیرو کبباران و خالی از سکنه است و کشااورزی در ایا
مناطق میتر نیتت .ای کشور حادود  142میلیاون نفار جمعیات داشاته و دارای نار رشاد
جمعیت منفی است .تراکب جمعیت روسیه  8/3نفر در کیلومترمربع و از نر های پاایی تاراکب
جمعیت در جهان محتوب میشود 80 .درصد مردم روسیه از ناژاد رو

و  20درصاد بقیاه را

دهها قوم و نژاد تشکیل مایدهناد ) .(CIA factbook: 2014ایا کشاور در شامال اوراسایا در
اروپای خاوری واقع شده و با هاارده کشاور آسایایی و اروپاایی مارز زمینای دارد .روسایه باا
کشورهای پیرامون دریای برینگ واقع در شمال اقیانو
سیاه و دریای بالتیک و همچنی اقیانو

آرامو دریای ژاپ و دریای خازرو دریاای

منممد شمالی مرز آبی و ارتباط دریایی دارد .تاکنون

11. Saunders Island and Wolstenholme Island Narsarsuaq Airport Scoresbysund Gronnedal
12. BLOODIEST
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متیرهای دسترسی ای کشور به راههای آبی تماری جهان در غربو محدود به سواحل بالتیکی
استاان کالینگا راد که از خاک اصلی روسیه منفک است و خلی فنالند که عمالً در زمتاتانهاا
به علت یخبندان غیرقابل استفاده میشوند و بندر س پترزبورگ نیز در آن واقعشده و ساواحل
دریای سیاه بوده که البته ای دریا نیز بهوسیله تنگههای ترکیه عمالً محدودیتهایی را تحمیال
میکند .ای واقعیت ژئواستراتژیک ماهیت واقعی درگیریهای اخیار روسایه و اوکارای را قابال
درک میکند .در شرق دور نیز تنها بنادر عمیق روسایهو والدیوساتک و مورمانتاک 13و ناد
بندر کباهمیت دیگرو در شمال اقیانو

آرام است که فاصله آنها از مرکز روسایه بتایار زیااد و

دسترسی به آنها بهوسیله راهآه سراسری شرقی و غربی روسیه و با هزینه بتایار بااال و زماان
کافی میتر است .ای گتتره بتیار وسیع و محدودیت دسترسی به دریاهای آزادو قدرت روسیه
را بهشدت متأثر کرده است نقشه شماره . 6
نیروی دریایی روسیه در سه منطقه ممزا با هزاران کیلومتر فاصله و با محدودیتهای شدید
مواجه است .ناوگان دریای سیاه برای خرون از ای دریا باید از تنگههای ترکیه عبور کرده و پس
از طی دریاهای مرمرهو اژهو مدیترانه و تنگه جبلالطارق امکان دسترسی به اقیاانو

اطلاس راه

مییابد .ناوگان دریای بالتیک پس از عبور از تنگههای دانماارک و طای دریاای شامالو امکاان
دسترسی به اقیانو

اطلس را مییابد یا اینکه نا ار است آبراهههای مرنوعی بی دریا ههاای

داخلی الدگا و ودگا را طی کند تا از طریق دریای سفید به اقیانو

منممد شمالی کاه حاداقل

ده ماه از سال یخبندان استو دسترسی پیادا کناد و ناوگاان شارق دور روسایه کاه در شامال
اقیانو

آرام و در والدیوستک متتقر استو عالوه بر اینکاه بایش از  5000کیلاومتر از مرکاز

روسیه فاصله دارد عمالً با یک سلتاله از جزایار کاه باهصاورت ممموعاهای مواضاع پدافنادی
میتوانندو در زمان جنگ محدودیتهای زیادی را به ایا ناوگاان تحمیال کنادو مواجاه اسات.
عزتی در ای مورد میگوید« :واقعیت ای است که روسیه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و نا ار
است هار ناوگان جدا از هب را آماده نگه دارد .یکی در خاور دور حدود  7000کیلاومتر از ساه
ناوگان دیگر فاصله دارد و ای عدم تمرکز یک ضع ژئواستراتژیک ایا کشاور اسات» عزتایو
 175 :1387با توجه به شرایط جغرافیای طبیعی روسیهو حضور دریایی ای کشاور کاب اسات.
بازدید کشتیهای جنگی شوروی سابق از بندرهای مختل و انمام پروازهای شناساایی دریاایی
بیشتر جنبه سمبلیک سیاسی داشتو اگر ه ای فعالیتهاو نشاندهنده تمایال ایا کشاور باه
داشت نقشی جهانی بود .ویژگی جغرافیایی قابلتوجه و خا

روسیه وضعیت قارهای ای کشور

است که در ساختار ژئولوژی خطوط زهکشیو اقلیبو خاکو پوشش گیاهی و برجتاتگیهاای در
13.Vladivostok is a Major Pacific Port City and Murmansk is a Port City in Russia
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وسیع نمایان است .ای کشور بهطور وسیع از نفوذ قدرت دریایی به دور اسات و تماا

فیزیکی محدودی با دریاهای غیرمنممد دارد .همی موقعیتو خاطرات تلخی را باه ایا کشاور
تحمیل کرده است .هرگاه ای کشور برای حضور در دریا تالشی کرده باا مخالفات قادرتهاای
دریایی مواجه شده است .نیروی دریایی ای کشور در نبردها محکوم به شکتت گردیاده و ایا
نه به دلیل ضع آموزش یا تمهیزات بودهو بلکه محدودیتهای دسترسیو ای شکتتهاا را باه
او تحمیل کرده است .بهموجب کنوانتیون  1841بی الملل و معاهده 1856و تنگههای بتافر و
داردانلو درحالیکه ترکیه در صلح نباشد به روی همه کشتیهای جنگی بتته خواهد شاد؛ و از
ای طریق مانع عبور رو ها به مدیترانه در زمان لزوم فراهب شده است .بادی ترتیابو ناوگاان
دریای سیاه عمالً در ای دریا محبو

خواهد بود .درگیشته نه ندان دور نیروی دریاایی ژاپا

طی عملیات غافلگیرکنندهو ناوگان دریایی روسیه در بندر آرتورو بندری که ای در  1898باه
روسایه اجااره داده باود را ماورد حملاه قاارار داد .اگر اه در نبارد زمینای روسایه ژاپا را در
منچوری 14زمینگیر کردو ولی در جنگ دریایی ضربات سختی خورد .سارانمام جناگ روسایه و
ژاپ با انهدام ناوگان دریایی بالتیک در نبرد تتوشیما 15در می 1905پایان پییرفت .در حقیقت
در ای نبرد برای بازیابی قدرت دریایی از بی رفته در بندر آرتور در اقیانو

آرامو اعازام ناوگاان

دریای سیاه به دلیل کنوانتیون تنگهها غیارممک باود .از ایا رو در سافری طاوالنیو ناوگاان
بالتیک به دور کیپتاون که هفت ماه بهطول انمامید و در یک دور طوالنی کشتیرانی از جناوب
آفریقا و پس از طی اقیانو

هندو ختته و وامانده بادون پشاتیبانی و پایگااههاای متااعدو باه

دریای شرقی ی نزدیک شدهو بهآسانی طعمه رب ناوگان منتمب ژاپنیو دریادار توگو 16کاه
در آبهای خانگی و در تنگه تتوشیما انتیار آنها را میکشید واقع و منهدم شد بلوئتو :1387
 . 123نمونههای دیگری هب از ناتوانایی رو ها در رقابت با یاک قادرت دریاایی کاه محراول
متتقیب جغرافیای روسیه بودو وجود دارد .با ای همه در مورد روسیه و قادرت واقعای آن نبایاد
د ار اشتباه شدو ای کشور بهصورت بالقوه از توانمندیهای زیادی برخوردار است .امروزه دیگار
اقتراد روسیه یک اقتراد دولتی مبتنی بر نیام سوسیالیتتی نیتتو بلکه اقتراد سارمایهداری
جایگزی سیتتب فرسوده شده و اقتراد ای کشور دوره گیار را طی میکناد .باه دلیال ضاع
اقترادی در رکود اخیر اقترادی روسیه نتبت به سایر قدرتهای اقترادی -کمتری آسایب را
متحمل شد و رکود جهانی تأثیری در قدرت واقعی روسیه نداشاتهو روسایه ازلحااظ تااریخی از

14. Manchuria: is a Modern Name Given to a Large Geographic Region in Northeast Asia
15. Battle of Tsushima
16. Admiral Togo
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ثبات اقترادی بهعنوان یک زیربنا بارای اهاداف سیاسای و اجتمااعی خاود اساتفاده مایکناد
) .(Goodrich, 2009نگارنده معتقد است اینکاه در مباحاژ ژئوپلیتیاک جهاانی بار رهاور ای
بهعنوان قدرت جهانی تأکید میشودو قبل از آنکه ناشی از رشد سریع و باالی اقترااد ای یاا
دیگر مؤلفههای قدرتو مثل وسعتو جمعیت یا قدرت رو به رشد نیامی و فضایی باشدو بخشای
از سناریوی تحقیر جهانی روسیه است .باید توجه داشت وقتای در ساال  1991شاوروی از هاب
پاشیدو همه مردم روسیه به سرکار رفتندو بدون آنکه حتی دستمزدی به آنها پرداخت شاود .در
زمان بحران مالی روسیه پس از فروپاشی شوروی در ساال  1998غربایهاا تراور مایکردنادو
روسیه نیز از هب فرو خواهد پاشیدو ولی ای گونه نشد .مردم روسیه نهتنها اعتراا نکردندو بلکاه
برای تقویت و حمایت از حکومت و حفظ کشور تالش کردناد .بیشاتر اعتاراا آنهاا باهصاورت
راهپیمایی جمعی بود که پالکاردهایی با ای مضمون در آنها حمال مایشاد« :ماا باه حکومات
وفاداریب و هدف ما اقتراد نیتت» .به گفته سوئل کوه و اگر ه ضع اقترادی روسیه موجاب
شده تا برخی جایگاه ای کشور را بهعنوان قدرتی مهبو کباهمیت بپندارندو ولی زرادخاناههاای
هتتهایو صنایع تتلیحاتیو منابع انارژی و مرکزیات اساتراتژیک آن در اوراسایا ایا کشاور را
همچنان در جایگاه درجه اول حفظ کرده است کوه و . 107 :2002

 .3تأثیرات ژئواکونومیک وضعیت موجود برای کشورهای منطقه وجهان
از لحاظ اقترادی دریا در سه زمینه؛ منابع بتتر دریاو موجودات زنده داخل دریا و راههاای آبای
دریایی امکاناتی را فراهب میکند .سهب حملونقال دریاایی در جاباهجاایی کااالهاا در تماارت
بی المللی درحدودً  85درصد کل ای تمارت را تشکیل میدهد .ای میزان باه لحااظ تنااژو در
حدود  11میلیارد ت از انوا کاالها است .ررفیت ناوگان دریایی جهاان تقریبااً  1703میلیاون
ت است .دقت به جدول و توجه به نقشه متیرهای ترابری دریایی کنونی جهان نقشه خطاوط
ترابری دریایی و نشاندهنده نقش بتیار اندک اقیانو

منممد شامالی در شارایط کناونی و در

ترابری دریایی است.
نگاره شماره ( -)1تجارت دريابرد جهان
سال 2011

سال 2012

سال 2013

سال 2014

سال 2015

عنوان

9/440

9/841

10/180

10/504

10/776

تغییر به درصد

4/5

4/2

3/4

3/2

2/6

کسر از کل تجارت جهانی (به درصد)

82

83

83

84

83

تمارت دریابرد جهانی
)میلیون ت (

بررسی تمارت دریابرد جهانی در سال 2015
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بهموجب کنوانتیون حقوق دریاها مروب 1982و هر یاک از کشاورهای سااحلی ممااز باه
تعیی  12مایل دریایی بهعنوان آبهای سرزمینی خود میباشند .همچنی هر یک از کشاورها
میتوانند از خط مبناا تاا متاافت  200مایال را باهعناوان منطقاه انحرااری اقتراادی ماورد
بهرهبرداری قرار دهند ماده  57کنوانتیون  1982حقوق دریاها  .از طرفی با توجه به وضاعیت
خا

اقیانو

منممد شمالی که درواقع دریایی بزرگ است و بهوسایله تنگاههاایی باا پهناای

نتبتاً محدود به سایر اقیانو ها میپیوندد و در محدوده دایره آرکتیک بی

ند کشور مایکور

محرور شدهو به نیر میرسد به استناد مااده  74کنوانتایون  1982حقاوق دریاهااو ایا ادعاا
قابلطر باشد که ای کشورهای ساحلی اقیانو

هتتند که باید در مورد حدود دقیاق منطقاه

انحراری اقترادی و فالت قاره به توافق برسند .با توجه باه وساعت اقیاانو

منمماد شامالیو

حتی اگر  200مایل را مبنای احتتاب منطقه انحرااری اقتراادی و فالت قااره فارا کنایبو
تقریباً  50درصد ک اقیانو

در محدوده فالت قاره قرار میگیرد که نتبت به سایر اقیانو هاا

بتیار باالتر است ).(CIA factbook: 2014
از آن گیشااته در اقیااانو

منممااد شاامالی جزایاار زیااادی وجااود دارد کااه باار طبااق

کنوانتیونهای حقوق دریایی هر یک از آنها نیز استحقاق برخاورداری از آبهاای سارزمینی و
منطقه انحراری اقترادی را دارند .در شمال کانادا مممعالمزایری وسیع متعلق به ایا کشاور
وجود دارد که  12جزیره عمده آن قابلذکار اسات .از آخاری اساتراتژی روسایه در رابطاه باا
آرکتیک که در سپتامبر  2008تنییب و یک شبانداز بیتت ساله را ماورد بررسای قارار دادهو
میتوان استنباط کرد که در ای استراتژی باهروشانی روسایه منطقاه آرکتیاک را اه از نیار
استخران و استحرال انرژی و ه ازلحاظ حملونقل دریایی برای اقتراد روسیه مهب و اساسای
تلقی میکند .درعی حالو هدف اصلی ای اساتراتژی باهعناوان پایاه اصالی اساتراتژیک مناابع
طبیعیو ایماد و حفظ اقتدار ای کشور بهعنوان قدرت رهبریکنناده نحاوه اساتفاده از مناابع و
دریا است و ای اقتدار برای بهبود آینده روسایه و توساعه اجتمااعی و اقتراادی ایا کشاور و
حضور مؤ ثرتر در بازارهای جهانی مهب و اساسی تلقی شده است .در ای سند پایشبینایشادهو
متئله تعیی حدود فالت قاره کشورهای ساحلیو باید تا سال  2015نهاایی شاود کاه تاا ایا
تاریخ ای مهب عملی نشده است .توسعه حملونقل دریایی و تمارت در منطقه و نگاه به راههای
دریایی شمال به عنوان یک راه مناسب برای اترال آسیا به اروپا از اهداف اصلی دیگر رو ها در
ای سند است ) .(zysk, 2008از سوی دیگرو اهداف اقترادی مندرن در استراتژی روسایه بارای
آرکتیکو بهطور آشکار در تعارا با خواستهای دیگر کشورهای ساحلیو بهویژه کانادا و امریکاا
قرار میگیرد .درحالیکه ایاالتمتحده امریکا تمایل دارد به استناد کنوانتیونهاای بای المللای

 168اقیانو

منممد شمالیو صحنه عملیاتی قرن 21یا طلو طالع روسیه

حقوق دریا حدود فراتر از  200مایل منطقه انحراری اقترادی را بهعنوان آبهای بی المللای و
منابع آبی و بتتر و زیربتتر آن ناحیه را بهعنوان میراث مشترک بشریت تلقی نمایدو روسیه باه
استناد نیریه سکتور تمایل داردو کل ای دریا بی کشورهای ساحلی تقتیب شود.
به لحاظ تاریخیو نیریه سکتور قطا بهعنوان شیوهای در تعری و بیاان نماایش دعااوی
حاکمیت ارضی در آرکتیک استفادهشده که مبتنی بر اسا

و اصول جغرافیایی است .بهموجاب

ای فرضیهو قطا خطوط تقتیمی که هر یک از نقطه محور قطب شامال آغااز مایشاود و باه
همراه دو نر النهار طول جغرافیایی بهطرف دو انتهای شرقی و غربی سرزمی اصلی هر یک از
مدعیان حاکمیت امتداد مییابد و نختتی بار در سال  1907پوریه سناتور کانادایی در مملاس
ای کشور فرضیه قطا را بهعنوان الگویی در تقتیب و توزیع سرزمی مناطق قطبی شمال میان
همه کشورهایی که به آن نزدیک هتتندو ارائه کارد .عماالً در ساال  1917بارای نختاتی باار
انگلتتان در مورد جزایر فالکلند از ای روش سود جتت .نختتی و تنها کشاوری کاه فرضایه
قطا را در یک قانون تقنینی ملی خویش گنماند و به آن شخریت حقاوقی دادو شاوروی باود؛
هر ند کاربرد آن را فقط در مورد ناحیه آرکتیک صحیح میدانتت ذاکرحتی و . 559 :1379
به نیر میرسد در گیشتهو فرضیه قطا بهطور ضمنی مورد پییرش قرار گرفته یا دستکاب
در مورد آن سکوت شده است .اما هیچ کشوری فرضیه قطا را در کاربرد موسع آن مورد تأکیاد
قرار نداده و بیشتر باید آن را نوعی مرالحه و روش سازش میان طرفی قلمداد کرد که به دلیل
یخبندان قطب شمال و اقترادینبودن فعالیت در ای منطقه تااکنون ماورد پاییرش واقاع یاا
متکوت مانده است .بر اسا

فرضیه قطا و سهب هر یک از کشاورهای سااحلی یاک قطاا باا

زاویهای  160درجه برای روسیهو  87درجه برای کانااداو  58درجاه بارای دانماارکو  28درجاه
برای آمریکا و  26درجه برای نروژ خواهد بود نقشه شماره  2و بهصورت آشاکار باا توجاه باه
وسعت روسیه ای کشور بیشتری سهب را خواهد برد .اگر ه تتلط به سطح اقیاانو

و فضاای

هوایی آن برای کشورها جنبه حیاتی و استراتژیک دارد .همچنی سرزمی هاا و بتاتر اقیاانو
نیز حائز اهمیت اقترادی و تماری است .درخرو

آرکتیک تاکنون ای مناطق در ید مالکیت

و حاکمیت انحراری کشورهای ساحلی بوده که به دلیل شرایط سخت اقلیمای بهارهبارداری از
منابع آن توجیه اقترادی نداشته استو اما بدیهی است با توجه به منابع موجود در بتتر دریاا و
شیالت و صید موجودات جاندارو همچنی حملونقال دریاایی باهخراو

اتراال پاسایفیک-

آتالنتیک مناسبتری و اقترادیتری و کوتاهتری متیر تماری عبور از سواحل شامالی روسایه
است .ای دریا برای روسیه اهمیت حیاتی پیدا خواهد کارد و باه دلیال نقاش عمادهای کاه در
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شکوفایی اقترادی روسیهو خرون ای کشور از انزوای دریایی و دستیابی به بازارهاای جهاانی از
متیر دریایی خواهد داشتو برای روسیه یک موهبت خواهد بود.
امروزه نانچه به هر دلیل ناوگان تماری یاا نیاروی دریاایی ایااالتمتحاده بخواهناد بای
سواحل پاسیفیکی -آتالنتیکی ای کشور جابهجا شوندو به ترتیب با محدودیت از کانال پاناما یاا
با هزینه باال از سواحل جنوب آمریکایجنوبیو متافتی بی  11600تا  17500مایل دریاایی را
باید بپیمایند .درحالیکه گیرگاه شمال غرب به آنها امکان دسترسی پس از طی متاافت 8700
مایل را میدهد به نقشه شماره  7مراجعه شود  .آبراه شمال غربای کاه اقیاانو
اقیانو

اطلاس را باه

آرام مترل میسازدو در سال  1969توسط یک کشاتی یاخشاک آمریکاایی گشاایش

یافت .منافع کمپانی نفتی امریکا در یافت راهی از طریق ای آبراه بارای حمالونقال از منااطق
شمالی آالسکا تا ساحل شرقی ایاالتمتحده را به دنبال داشت که البته ای متئله باعاژ طار
متئله نح وه حاکمیت بر مناطق قطب شمال بی امریکا و کانادا شد و طی موافقتنامهای که در
سال  1988میان دو کشور درخرو

حملونقل دریایی منعقد شدو توافق گردید یخشک هاای

آمریکایی با کتب تأییدیه مورد به مورد از میان آبهای یخزده ممماعالمزایار کاناادایی قطاب
شمال که هباکنون نیز ند ماه از سال قابل کشتیرانی استو تردد کنند کوه و . 256 :1387
البته در مقابل کاناداییها نیز باهمنیاور دسترسای باه ساواحل پاسایفیکو درخواسات اعطاای
کریدوری را از سرزمی پ هندل 17به آالسکای امریکا کردهاند که هنوز به ای درخواست پاسخ
داده نشده است .کانادا در سال  2009ترمیب گرفت گیرگاه شمال غارب را باه گایرگاه شامال
غرب کانادا تغییر نام دهد و درعی حالو آبهای متیر گیرگاه شامال کاه از میاان جزایار ایا
کشور میگیردو از دیدگاه کانادا آبهای داخلی محتوب میشودو اگر ه امریکاا آن را آبهاای
بی المللی میشناسد .تعری مممعالمزایر و کنوانتیونها باه نحاوی اسات کاه ادعاای هار دو
کشور با آن قابل انطباق است؛ از یکتو در مممعالمزایر شمالی کانادا کاه در جناوب باه خااک
اصلی آن مترل میشودو بتیاری از جزایر و آبهای بی جزایر در حاشیهها بهگونهای است کاه
نتبت پیشبینیشده بی آب و خشکی در کنوانتیون دریاها رعایت و ای و حاق مالکیات را باه
کانادا میدهد .از سوی دیگر فاصله بی بعضی از جزایر واقع در نواحی مرکزی مممعالمزایر ای
نتبت را مخدوش و ادعای امریکا را موجه میسازدو ون ای مناطق پیوساتگی الزم را ندارنادو
احتماالً دادگاه ویژهای باید مخت

ای اختالفات تعری شده و عمل کند.

باای وجودو اجزای اصلی استراتژی کانادا در آرکتیک عبارت از حفارات از مناافع کاناادا در
منطقهو توسعه اقترادیو اجتماعی و اعمال حاکمیت ملی و ارتقاء و توسعه نیارت و فرماانروایی
17. Panhandle
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به بخش کانادایی آرکتیک است

2009

 . Griffitgis,البتاه گفتنای اسات در ساال  2007وقتای

رو ها پر ب خود را در قطب شمال برافراشتندو وزیر امور خارجه کاناادا نارضاایتی خاود را باا
گفت اینکه ما در قرن  15زندگی نمیکنیبو عنوان داشت .ایا کشاور از ساال  2008تااکنون
ندی بار عملیات مشترک زمینیو دریایی و هوایی در قالب تمری نیامی به نام عملیات نانوک
انمام داده که نانوک  08در سال  2008و نانوک 09و در سال  2009انمام و احتمااالً ایا گوناه
تمرینات تداوم خواهد یافت .در عملیات نانوک  09نختتوزیر کانادا از عرشه یاک فریگیات باا
هلیکوپترو به میان نیروهای کانادایی تمری کننده رفات و خبرنگااران ایا جملاه را از او نقال
کردند که« :نختتی اصل اقتدار و حاکمیت در آرکتیکو استفاده از آن یا نابودکردن آن اسات»
2009

 . Akimoto,نی به نیر میرسد که کانادا از آرکتیک سهب خود را میخواهد و آن را باا

هیچ کشور دیگری تقتیب نخواهد کرد .حتی با همتایه صامیمی و قدرتمنادش ایااالتمتحاده
امریکا و البته شرایط جهانی نیز به او کمک خواهد کرد که همتایگان قدرتمند خاود در حاوزه
آرکتیک را متقاعد کند که هر یک به سهب خود قانع باشند.
فضای باالی اقیانو

منممد شمالی که باا ذوبشادن یاخهاا و حضاور بیشاتر بشار بارای

حملونقل هوایی نیز ام تر شده و دستکب پن ساعت صارفهجاویی در تاردد هاوایی بای دو
نیمکره را میتر میکندو اکنون بالاستفاده است .از آنماکه تمربه ساوانح هاوایی باه کشاورها و
شارکتهاای حمالونقال هاوایی آموختااه اساتو کریادورهای پاروازی خاود را بار متاایرهای
قابلدسترسی و ترجیحاً بر خطوط و محورهای اصلی تردد زمینی و دریایی منطبق نماینادو لایا
فضای موجود بر فراز اقیانو

شمالی در حملونقل هاوایی نیاز ماورد اساتفاده نباودهو مگار در

کاربرد احتمالی نیامی .بنابرای و قابل پیشبینی است که در صورت گشودهشادن دریااو فضاای
باالی آن نیز قابلاستفاده شده و بخش اعیب پروازهای کنونی کاه در بااالتر از مادار  70درجاه
صورت میگیرد بهجای مداراتو متیر نر النهارها را در پیش خواهند گرفت تا در هزیناههاای
خود صرفهجویی شمگیر حتی تا سق سی درصد بهدست آورند.
نقشه شماره  -7مسیرهای اصلی حملونقل هوايی جهان
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 .1-3روند ذوب يخها و تأثیرات آن بر ژئواستراتژی و ژئواکونومی منطقه و جهان

تحقیقات اخیر نشان میدهد که به علت گرمشدن زمی و بهطور متتمر از قطر و میزان ساطو
پوشیده از یخ اقیانو

منممدشمالی کاساته مایشاودو الکاس ماورالو 18دانشامند هواشانا

آمریکایی اعالم کرد« :متوسط حرارت زمی نتبت به گیشته  3درجه افزایش را نشان میدهد»
) .(Morales, 2009مطالعات اخیر نشان میدهاد در ساالهاای اخیار دامناه یاخهاای قادیمی
ندسالهو کاهشی قابل مالحیه داشتهو بهنحویکه در ساال 2003و  62درصاد یاخهاای قطاب
شمال یخهای ندساله و  38درصد یخ یکساله بوده و حال آنکاه در ساال 2008و  68درصاد
یخهای سطح اقیانو

را یخهای جدید یکساله و  32درصد آن را یاخهاای ندسااله تشاکیل

میداده است ) .(Kwok, 2009بدی ترتیب میتوان گفت هر ساال در تابتاتانهاا یاخ بیشاتری
ذوب میشود به نقشههای شماره  7و  8مراجعه شود و هار اه گرماا بیشاتر نفاوذ مایکنادو
اقیانو

گرمتر و همچنان یخهای بیشتری ذوب میشود .پیشبینی دانشمندان هواشنا

میدهد طی  30سال آیندهو در فرل تابتتان بهاحتمال زیاد هیچگونه یخی در اقیانو

نشان
منممد

شمالی وجود نخواهد داشت .البته بعضی از نیریات نیز ای مدت را حتی تا یک دهه سال آینده
کاهش میدهد.
نقشه شماره  -8نقشه پیشبینی روند ذوب يخهای قطبی (دامنه)

)(http://www.consecol.org/vol5/iss2/art18/

18. Alex Morales
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نقشه شماره  -9وضعیت يخهای قطب شمال از نظر کاهش میانگین عمر يخ در
منطقه (عمر و ضخامت)

)(Source: http:maps.grida.no/library/artic-sea-ice

گشودهشدن راههای آبی دریاای آرکتیاکو توساعه و تغییارات عماده جدیادی در سایمای
ترافیکی دریا را موجب خواهد شد و متیرهای دریایی بتیار کوتاهتر میشوند .به نیر مایرساد
با تحقق ذوبشدن یخهای آرکتیکو آبراه شمال شارق کاه از تنگاه بریناگ در طاول ساواحل
شمالی روسیه به اروپا مترل میشود و اکنون فقط برای دو ماه در سال قابال کشاتیرانی اسات
که در دسترسی ای کشاور و جهانیاان قارار خواهاد گرفات ) .(Durmmond, 2009درعای حاال
خطاوط دریایی جهاان بههب مترال و بهصورت دوایری دورتادور اوراسیا و خشکیهای نیمکاره
غربی را احاطه و آنها را به هب مترل میکند .ای راههای جدیدو نهتنها راههاای فعلای را کامال
خواهد کردو بلکه بهعنوان جایگزی راههای پرهزینه و خطرناک نیز عمل خواهد کرد و پای بشر
به محدوده اقیانو

شمالی گشوده خواهد شد ).(Noteboom, 2008

نقشه شماره  -10گذرگاههای آبی آرکتیک پس از ذوب يخها (دواير آبراهی جهان)
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)(Source: http:maps.grida.no/library/artic-sea-ice

همچنی یافتههایی که محرول تالش متتمر تحقیقاتی دانشمندان وابتته به ناسا و بخش
تحقیقات -ژئوفیزیک اقیانو

وابتته به دانشگاه واشنگت استو نشان مایدهاد کاه طای باازه

زمانی مورد اشارهو راههای آبی آرکتیک به روی جهان بارای طاول ساال گشاوده خواهاد شاد.
نانچه پیشبینیها درخرو

ذوبشدن یخها تحقق یابدو ای متیرها برای طول سال بهطاور

متتمر قابل کشتیرانی خواهند بود و در آنصورت متیر کشتیرانی بهعنوانمثال بی بندر توکیو
در ژاپ و نوتردام در اروپا از متیر گیرگاه شرقی ارکتیک  40درصاد کوتااهتار از متایر کاناال
سوئز خواهد بود و متیر گیرگاه غربیو دسترسی سواحل آتالنتیکی و پاسیفیکی امریکا را کاه از
راه کانال پاناما با  11/600مایل یا از جنوب آمریکای التی با  17/500مایال دریاانوردی میتار
میشودو به  8700مایل کاهش خواهد داد

)2009

 .(akimoto,ای بدان معنای اسات کاه هزیناه

حملو نقل دریایی در بعضی مناطق به نر کاهش خواهد یافت و ای متئله بر اهمیت منطقه
بهصورت شمگیری خواهد افزود .به یاد آوریب که به گفته خود منابع غربی کمیتیون نای کاه
توسط سنا برای بررسی علل و نفاع و ضارر ورود امریکاا باه جناگ اول جهاانی تشاکیل شادو
متئولیت را متوجه والاستریت و انگیزهها را اقترادی تشاخی

دادو لایا ایا نموناه تااریخی

میتواند هشداری برای آتیه تلقی شود.
در دوران جنگ سرد و پس از آن و اکنون نیز رویارویی نیاامی احتماالی دو قادرت بازرگ
جهانی در ای منطقهو به تبادل موشکهای استراتژیک و بمبارانهای هوایی و هر ناو عملیاات
از راه هوا محدود بوده است .اما ذوبشدن یاخهاای آرکتیاک شارایطی را فاراهب مایکناد کاه
سرزمی اصلی دو کشور در دستر

نیامی قرار گیرد و اجرای عملیات مشترک آبی -خاکی در
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سواحل سرزمی اصلی برای دو کشور میتر میشود و ای شرایط را دگرگون خواهاد کارد و از
جمله متائلی است که باید در محاسبه قدرت مانور آینده روسیه مورد توجه قرار گیرد .اما توجه
به ای گفته ژیرونفتکیو 19نیریهپرداز روسای کاه مایگویاد« :اگار هاار ابرقادرت باا قلمارو
نفوذشان؛ یعنی ژاپ متلط بر شرق آسیا و استرالیاو روسیه متلط بر جنوب آسیاو اروپای غربای
با متتعمرات پیشی آفریقاییش در حوزه مدیترانه و نیمکره امریکا باا ایااالتمتحاده باهعناوان
قدرتهای متلط جهانی ایماد شوندو در آن صورت فرهنگهاا و مایاهبی عاالوه بار متایحیت
متلط میشد و دولت روسیه ممبور بود در برابار نای اختالفااتی بایطارف بماناد» عزتایو
 118 :1387و میتواند ما را به نیات و عالیق آتی روسیه در منطقه و جهان رهنمون شود .حال
نانچه ی هب بهعنوان قدرت متلط شرق آسایا در نیار گرفتاه شاودو ایا ایاده مایتواناد
بهعنوان عالیق مشترک همه قدرتهای بزرگ منهای امریکا نیز تلقی شاود .در حاال حاضارو از
لحاظ نیامی بهجز روسیه و آمریکاو ساایر کشاورها تاوان مقایتاه باا ایا دو کشاور را ندارناد.
ایاالتمتحده امریکا بر اسا

استراتژی دریایی خودو کماکان تالش خواهد کرد حضاور دریاایی

خود را در جهان تاداوم بخشایده و حضاور در ارکتیاک را ارتقاا بخشاد .در اساتراتژی دریاایی
مهبتری اصلو تحریل کنترل بار دریاهاسات .نیاارت بار آبهاای اصالی مهاب و اساتراتژیک
بی المللی و در صورت ممک کنترل انحراری آبهای میکورو نهتنها برتری در جنگ را ممک
میکندو بلکه هموم احتمالی دشم را نیز میتاوان زیار نیار داشات .بخاشهاایی از اقیاانو
منممد شمالی که در مماورت قارهها استو بهعنوان خلی و دریا نامگیاری شده؛ ازجمله :خلی
بافی و دریای بارنتو دریای بیوفورتو دریای وکچیو 20دریای سیبری شرقیو دریای گرینلنادو
خلی هودس و تنگه هودس و دریاالی کاراو دریای البتاو کاه حکاب شااخکهاای ایا منطقاه
استراتژیک را خواهند داشت و درخرو

اهمیت استراتژیکی آنها پس از ذوب یخهاو جای هیچ

تردیدی نیتت.
ذوبشدن یخهای شمالو ژئواستراتژی روسیه را توسعه داده و در آن صورت موقعیات باری
ای کشور تغییر کرده و با توجه به سواحل طاوالنی شامال و شارقو دسترسای ایا کشاور باه
آبهای گرم و آزاد جهان به حدی گتترش خواهد یافت کاه باا توساعه بنادرها و پایگااههاای
دریاییو نهتنها موقعیت ژئواکونومیک خود را توسعه داده و در اقتراد جهانی مشارکت بیشاتری
خواهد داشتو بلکه کنترل بر اقترادیتری آبراههای تمااری قارن 21و باه ایا کشاور امکاان
نقشآفرینی بیشتری در سیاست جهانی خواهد داد .به لحااظ نیاامی نیاز ضاع هاای گیشاته
19. Alexander de Seversky,1894- 1974
20. Baffin Bay, Barents Sea, Beaufort Sea, Chukchi Sea
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مرتفع خواهد شد و اگر ه روسیه در حوزه زمینی همانگونه که در دکتری اساتراتژی نیاامی
خود که آخری بار در سال  2008مورد بازبینی قرارگرفتهو مرز امنیت زمینای خاود را مرزهاای
شوروی سابق میداند و همه کشاورهای تاازه اساتقاللیافتاه را خاارن نزدیاک خاود مایداناد
کاراگانوفو  1388و اما با توسعه نیروی دریایی و حضور فعال در آبهای جهانی که احتمااالً باا
توسعه پایگاههای دوردست نیز پشتیبانی خواهند شدو پشتوانه قویتری برای سیاسات خاارجی
خود خواهد داشت .در همان نمونه تاریخی که پیشتر بدان اشاره شدو اگر فرا شود در هماان
تاریخ متیر آرکتیک قابل کشتیرانی میبودو در آن صورت تنها بخشی از ناوگاان بالتیاک کاه از
تنگه برینگ 21بهطرف ژاپ حرکت میکردو کفایت میکرد تا سرنوشت نبرد تتوشیما بهگونهای
دیگر رقب بخورد که یادآوری آن برای رو ها مایه افتخار باشد تا سارافکندگی .باهطاورکلیو باا
عقبنشینی یخهاو سرزمی های قطب شمال از لحاظ اقتراادیو نیاامیو مااهیگیریو اساتخران
معادنو مواصالت هواییو مواصالت دریایی و تمارت جهانی دارای اهمیت بتیاری خواهند بود.

 .4مشکل تقسیم آبها و چشمانداز جنگ سرد نوين
موضو تحدید حدود آبهای قانونی کشاورهای سااحلیو مایتواناد موضاو تنازعاات و حتای
برخوردهاییو نهتنها بی کشورهای ساحلی که بی آنها و دیگر کشورهای جهان که باا حمایات
بعضی از قدرتها احتماالً مدعی استفاده از میراث مشترک بشری خواهند باودو قارار گیارد .بار
اسا

فرضیه قطا و سهب هر یک از کشورهای ساحلی یک قطا با زاویاهای  160درجاه بارای

روسیهو  87درجه برای کاناداو  58درجه برای دانمارکو  28درجه برای آمریکا و  26درجه برای
نروژ خواهد بود نقشه شماره  2و بهصورت آشکار با توجه به وسعت روسیه ای کشور بیشتری
سهب را خواهد برد و بدیهی است با توجاه باه مناابع موجاود در بتاتر دریاا و شایالت و صاید
موجودات جاندارو همچنی حملونقال دریاایی باهخراو

اتراال پاسایفیک -آتالنتیاک کاه

مناسبتری و اقترادیتری راه و کوتاهتری متیر تماری عبور از سواحل شمالی روسیه هتتو
ای دریا برای روسیه اهمیت حیاتی پیدا خواهد کرد و به دلیل نقش عمدهای کاه در شاکوفایی
اقترادی روسیهو خرون ای کشور از انزوای دریاایی و دساتیابی باه بازارهاای جهاانی از متایر
دریایی خواهد داشتو برای روسیه یک موهبت خواهد بود؛ هر ناد گارمشادن آرکتیاک بارای
جهان به دلیل تغییرات عمده اکولوژیکی یک پدیده خطرناک تلقای مایشاود .از ساوی دیگارو
آمریکا در راستای عالیق استراتژیک خودو تالش خواهد کرد روسیه را تا حد ممک از دساتیابی
به ای موهبت اقترادی محروم کند .شرایط منطقه نیز ای هدف را تتهیل مایکناد؛ زیارا باه

21. Bering Strait
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موجب یک پیمان دوجانبه دفاعی که در سال  1951بی دانمارک و امریکا منعقد گردیدهو دفا
از گرینلند به طور مشترک بی ای دو کشور تقتیب شده است .مرزهای دریاایی ممماعالمزایار
اسوالبارد 22که جزیره اصلی آن اسپیزبرگ  23استو بی روسیه و نروژ محل اختالف اسات .ایا
مممع المزایر به نروژ تعلق داشته و طبق معاهده صلح پاریس از  1920باید غیرنیامی باشدو اما
در  1942مورد تهاجب آلمان قرار گرفته بود .اگر ه پس از پایان جنگ از سوی نروژ تررف شدو
ولی از همان زمان با درخواست متکو برای مشارکت در دفا از آن مخالفت شده است .هر ناد
ارزش اسوالباردو بیشتر اقترادی و در معادن آنو بهویژه ذغالسنگ اسات کاه امتیااز اساتخران
ذغالسنگ توسط روسیه  60درصد از صادرات زغال را شامل میشود و معادنچیان روسایو 60
درصد جمعیت کو ک  3000نفری آنما را تشکیل میدهند کوه و . 424 :2002
فعالیت نیروی دریایی و هوایی روسیه در آرکتیک شمگیر است .در اگوسات ساال 2007و
ناوگان زیردریایی میر  1و میر  2روسیه در بتتر دریاو در زیر قطب شمال پایی رفته و در عمق
 4300متری پر ب روسیه را که از تیتانیوم ساخته شده بود باه اهتازاز درآوردناد .از مای ساال
 2008بمبافک های بیر 95

tu

روسیه یک گشت منیب هوایی را بر فراز آرکتیک و در امتداد

مناطق و سرزمی های امریکا و کانادا آغاز کردهاند .در ژوئا ساال 2008و وزارت دفاا روسایه
بهطور رسمی اعالم کرد که آنها میخواهند بارای تضامی مناافع و عالیاق خاود در آرکتیاکو
آمادگی رزمی بیشتری پیدا کردهو لیا عملیات دریایی خود را افزایش خواهند داد .ناوگان دریای
شمال روسیهو از تأسیس و عملیاتیشدن یک پایگاه مراقبت و کنترل دریایی به نام سارو  90در
حوزه آرکتیک خبر داده که پایگاه اصلی آن در شبهجزیره کارا واقع شده است.
یکی از همتایگان قوی روسیه که احتماالً استراتژی روسیه را مبنی بر نقش رهباریکنناده
آرکتیک به الش خواهد کشیدو ایاالتمتحده امریکاست .استقرار نیروهای نیامی ای کشور در
جزیره ایتلند و پیمان دفاعی ای کشور با دانمارک در مورد دفا از گرینلند نشان میدهاد کاه
آمریکا ای کشور بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم به ای مهب توجاه داشاته و تغییارات آب و
هوایی و همچنی انمام تحقیقات گتترده در ای مورد بهطور متتمر ادامه داشته کاه در آغااز
قرن بیتتویکب در ای زمینه سرمایهگیاری بیشتر و توجاه کامالتاری مبایول شاده در ساال
 2001با تشکیل سمپوزیوم بهطور متتمر نحوه عملیات دریایی در آرکتیک بدون یخ را بررسای
و خود را برای آن آماده کرده است .در سال 2009و مشاور امنیت ملای امریکاا طای اعالمیاهای
نگرانیهای امنیتی ای کشور در اقیانو

منمماد شامالی را باه ایا شار اعاالم کارد :دفاا
22. Svalbard
23. Spitsbergen
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موشکی و هشدار نزدیکو توسعه سیتتبهای هواپیماهای سطحی برای حملونقال اساتراتژیکو
موانع استراتژیکو حضور مؤثر دریاییو آزادی عمل در دریا و آزادی کشتیرانی در ساطح و پارواز
از فراز اقیانو

منممد شمالی و برای مقابله با ای نگرانیها تدابیر زیر اعالم شد:

 .1ارتقای قابلیت دفا از حریب هواییو سرزمی و دریاهای ای کشور در ای منطقه؛
 .2اصال قلمرو نیارت دریایی در منطقه برای تضمی کشاتیرانی بای المللای و مقابلاه باا
بحرانسازی فرودستان و ذخایر بتتر دریا؛
 .3ارتقای توانمندی تضمی سالمت کشتیرانی و شناورهای دریایی و همچنی هوانوردی در
منطقه؛
 .4ارتقای حضور ایاالتمتحده در ای منطقاه و تحرایل اهاداف هارگاناه بااال باهصاورت
توافقی و حل صلحآمیز اختالفات با کشورهای منطقه

)2009

 .(Ludestad,اگر ه تمربه پنماه

ساله جنگ سرد به قدرتهای متلط جهانیو شایوه همزیتاتی را آموختاه اسات .باه نیار
میرسد پیشنهاد ریست 24که خانب کلینتون درگیشته نزدیکو به همتای روسای خاود در
ارتباط با روابط ای دو کشور ارائه دادو فرل نوینی از شاکلگیاری ژئواساتراتژی جهاانی را
خواهد گشود که کدهای ژئوپلیتیکی آن بر سه اصل .1 :سیاست یکی از طرفی نباید منافع
حیاتی و مهب دیگری را تهدید کند؛  .2همکااری بایاد زمیناهسااز تحقاق مناافع باشاد؛ .3
برقراری پیوند متقابل مثبت باید وسیله توسعه همکاریهای اقترادی تحکیب شاودو مبتنای
خواهد بود کارگانوفو  . 1388به نیر میرسد نهایتاً ای کشور با توجه باه وساعت حضاور
روسیه در ای اقیانو

و عدم اهمیت حیاتی آن برای اقتراد امریکا از یکطارف و از طارف

دیگر در صورت تضمی بی المللیبودن آبراهها بارای متایرهای تمااارت دریاایی از طارف
روسیهو ای موضو با بهرسمیتشناخت حق روسیه برای تتلط بر اقیانو

منممد شمالیو

در ازای تداوم تتلط دیگر قدرتها بر سایر اقیانو هاا کاه نزدیاک باه  80درصاد وساعت
آبهای جهان را شامل میشودو مورد توافق طرفی قرار گیرد.

فرجام
آرکتیک یا دایره قطبیو باالتر از مدار  70درجه تا قطب شمال امتدادیافته و با عناوان اقیاانو
منممد شمالیو کو کتری اقیاانو

جهاان را تشاکیل مایدهاد .تحقیقاات اخیار مؤستاات

اقیانو شناسی نشان میدهد که یخهای سطح اقیاانو

منمماد شامالی باهسارعت در حاال

ذوبشدن است .ای پیشبینیها مبی آن است که در اواخار نیماه اول قارن 21و ساطح ایا

24. Reset
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در تابتتان حالی از یخ و در زمتتان نیز بخش عمده آن قابل کشاتیرانی خواهاد باود.

ای اقیانو

منابع عییب کانی بهصورت کلوخههای فلزات و انرژیهای فتیلی اعب از نفت و گاز

را در خود جای داده است که به دلیل یخبندان دائبو تاکنون بکر و دساتنخاورده بااقی ماناده
است .از ای روو توجه به آنچه در بند دو گزارش تحقیق ارائه شد باا ذوبشادن یاخهاا تحاوالت
عییمی در ابعاد سیاسی اقترادی و نیامی و استراتژیک منطقه و جهان حادث خواهد شاد کاه
بهطور خالصه ابعاد اقترادی و استراتژیک موضو مورد بحژ قرار میگیرد:
الف .بُعد نظامی و استراتژيک .از زمانی که اقیانو ها در دستر

انتان قرار گرفتاهانادو

صحنه رقابت استراتژیک قدرتهای توانمند جهانی شدهاند .در طول جنگ سرد و پس از آن باه
دلیل یخبندان کامل ص آرایی نیامی در آرکتیک میتر نبوده و همانطور که گفتاه شادو ایا
منطقه بیشتر بهعنوان متیر پرواز و پرتاب موشکهای هتتهای مورد توجه بودو اماا ذوبشادن
یخهای آرکتیک ای منطقه را دگرگون خواهد کرد .در حال حاضارو حضاور نیاامی روسایه در
آرکتیک قویتر از دیگران استو ولی همه کشورهای ذینفع از مدتها قبل برای حضاور نیاامی
خود در ای منطقه حتا

استراتژیک برنامهریزی کردهاند.

روسیه بهواسطه سرزمی بری یکپار هو بتیار وسیع و از لحاظ ساختمان طبیعی و ترکیاب
انتانی بتیار متنو خود و اینکه ای سرزمی موقعیت مرکزی اوراسیا را اشغال کاردهو تااکنون
در یک وضعیت پدافندی قرار داشته و ای ارثیهای است که بهواسطه تااریخ و جغرافیاا باه ایا
کشور رسیده است و نانچه پیشبینیها مبنی بر ارکتیک بدون یخ در تابتاتان  2035تحقاق
یابد که احتمال وقو آن با روند فعلی قطعی استو در آن صاورت محادودیت تااریخی ناشای از
موقعیت جغرافیایی روسیه برداشته خواهد شد و نیروهای دریایی ای کشورو نهتنهاا مایتوانناد
عرصه اقیانو

منممد شمالی را در اختیار داشته باشند که بهراحتی ناوگان خااور دورو دریاای

سفیدو بالتیک و حتی دریای سیاه میتوانند مرتبط و یکپار ه عمل نمایند و ای دسترسای باه
آبهای جهانی به روسیه امکان خواهد داد بهعنوان یک قدرت دریاییو در صحنه اقیاانو هاا و
آبهای جهانی خودنمایی کند .البته روند جهانیشادن از یکتاو و تعامال مثبات بای ژاپا و
امریکا و ژاپ و ی از سوی دیگر و تالش ای دو کشور برای حضور هر ه بیشتر در دریاها که
اتفاقاً در جهت خواست قدرت دریایی نیز استو ای روند را متأثر و احیاناً با مشاکالت و ماوانعی
مواجه خواهد کرد و اگر به شکتت ای هدف نینمامدو قطعااً هزیناه دساتیابی باه آن را بارای
روسیه افزایش خواهد داد .روسیه همچنان کشوری قدرتمند بوده و دارای بزرگتاری سارزمی
سیاسی در جهان است؛ بهگونهای که هفتهزار مایل از شرق تا غرب در یاازده منطقاه زماانی و
هار هزار مایل از قطب شمال تا دریای سیاهو قفقاز و کوههای سیبری جنوبی امتداد دارد .هیچ
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کشوری را در جهان نمی توان یافت که از نی عمق فضایی برخوردار باشاد .اگر اه شاهرهای
مهب ای کشور شهرهای نزدیک به مرز هتتند و از عمق استراتژیک الزم بیبهرهاندو اما تحلیال
عناصر ژئوپلیتیکی روسیه ما را به ای نتیمه میرساند که قدرت ذاتی ای کشورو او را قاادر باه
خرون از شرایط بی ثباتی اجتماعی و نابتامانی اقترادی کناونی خواهاد کارد و اگر اه روسایه
اکنون جایگاه ابرقدرتی خود را از دست داده استو ولی باا ایا تغییارات جغرافیاایی احتمااال
رهور ممدد آن به عنوان یکای از قادرتهای ژئااواستراتژیک مهااب در جهااان وجااود دارد و
نانچه تغییرات در نیمکره غربی مبنی بر رهور قدرتهای منطقاهای تأثیرگایارو مثال برزیال
بهطور موفق تداوم یابد و از طرفی کانادا نیز در آینده با توجه به روند جهانیشدنو بهعنوان یاک
قدرت منطقهای تأثیرگیار رهور کندو در ای صورت موقعیت جهانی امریکا نیز متفااوت خواهاد
بود و او برای نختتی بار در تاریخ سیرد سالهاش با همتایگانی همزیتتی خواهاد داشات کاه
میتوانند بهعنوان یک قدرت منطقهای خودنمایی کنند .در ای حالتو تاوازنی در ژئواساتراتژی
جهانی برقرار خواهد شد که در آن شرایط روسیه درصورتیکه موفق شود سایر ضاع هاایش را
برطرف کندو برای نختتی بار در تاریخ خود موفق خواهد بود نه بهعنوان یک بازیگر محکاومباه
عدمتحرک که بهعنوان یک بازیگر جهانی در کنار دیگر بازیگران جهانی با عزت و نه تحقیرشاده
به حیات سیاسی خود ادامه دهد .اما همی مزیت شامگیر روسایه را باا یاک االش بازرگ
امنیتی نیز مواجه خواهد کرد .روسیه بهواسطه وسعت زیااد و باا تکیاهبار ماانع طبیعای بازرگ
اقیانو

منممد شمالی که امنیت نیمی از مرزهای آن را بهطاور طبیعای فاراهب مایکارد و از

طرفی بهواسطه کشورهای حاشیهای اوراسیا؛ یعنی ریملند و کشورهای حائل دیگر از دسترسای
قدرت دریایی که تنها قدرتی بوده که میتوانتته در صورت دسترسی شکتات نیاامی را باه او
تحمیل نماید در امان بوده است؛ اما با ذوبشدن یاخهاای شامال ایا ماانع طبیعای از میاان
برداشته خواهد شد و تراکب کبجمعیتیو مرزهای وسیع و سرزمی های خالی از سکنه در شرقو
شمال شرق و سرتاسر اقیانو

شمالی بدون دفا و در دستر

هر مهاجب احتمالی خواهد بود.

روسیه یک دوره زمانی  20تا  30ساله را برای برطرفکردن ای ضاع جدیاد اساتراتژیک کاه
خروصاً همتایه شرقی او را که هب اکنون نیز با ای کشور اختالف مرزی دارد و با تراکب شادید
جمعیت مواجه است وسوسه خواهد کرد در اختیار داردو هر ند برطرفشدن ای ضع نیازمند
یک اقتراد قویبنیه است که روسیه بنیانهاای آن را در اختیاار داردو ولای باهصاورت بالفعال
شرایط اقترادی روسیه خودو در حال درمان است و مشکل بتواند پروژههای پرهزینه نیاامی را
تحمل کرده یا بتواند جمعیتی که باید سریعاً رشد منفی آن به یک رشد  2درصاد ارتقاا یاباد را
تغییه نماید .درهرحال ای فرصت که برای روسیه طالیی و بارای جهاان غنیمات اساتو بارای
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روسیه مثل تیغ دو دم عمل خواهد کرد .درحالیکه روسیه نیز همچون اقتراد و تمارت جهاانی
از راههای کوتاه و کبهزینه دریایی شمال بهرهمند میشاود .درعای حاال مرزهاای وسایع ایا
کشور نیز به روی جهانیان گشوده خواهد شد و روسیه اگر ارهای نیندیشد باز هاب ممباور باه
دفا خواهد بود؛ دفاعی پرهزینهتر و با زحمت فراوانتر .به نیر میرسد دو دهاه فرصات بتایار
خوبی است تا روسیه خود را برای مواجهشدن با آن شرایط دوگانه آماده کند .احتماالً نختاتی
اقدام باید تطهیر هره تاریخی ای کشور از ذهنیتهای منفی جهانیاان و باهویاژه همتاایگان
بهعنوان یک کشور متماوز باشد .هر ند واقعیت تلخ تاریخی ای کشور مورد تماوز واقعشدن و
پییرش شکتتهای نیامی استو اما عملکرد او در اروپای شرقی خاوراک تبلیغااتی مناساب را
برای جنگ روانی علیه ای کشور فراهب کردهو درعی حال دوستان دوران جنگ سرد روسیه نیز
خاطره خوشی از تداوم دوستی با ای کشور ندارند و نحوه تعامل وی درخراو

متائله ایاران

هب اکنون نیز مبی پایبندی ای کشور به سنت دیرینه تنهاگیاشت دوستان در موقع نیاز است.
موقعیت جغرافیایی روسیه ایماب میکرده است کاه در دوره جناگ سارد در منطقاه اقیاانو
منممد شمالی با دید امنیتیو حضور گتتردهتری داشته باشاد و فعالیات روسایه در گیشاته و
حال در ای منطقه موجه به نیر میرسد .ولی نختاتی کشاوری کاه پاس از روسایه اهمیات
آرکتیک را مدنیر داشته و برای آرکتیک بدون یخ برنامهریزی کردهو ایاالتمتحده امریکاست.
به نیر میرسد در صورت تضمی کشتیرانی بی المللی در متایر کریادور شارقی از طارف
روسیهو امریکا نیز بتواند برتری روسیه را در آبهای اقیانو

منمماد شامالی در مقابال تاداوم

برتری خود بر بقیه آبهای جهان به همراه دوستان مطیع تحمال کناد .از طرفای یاک قادرت
دریایی در اقیانو

منممد شمالی در شرایط جنگی قابلکنترل خواهد بود؛ زیرا ای اقیانو

باا

یک آبراهه بتیار تنگ  80کیلومتری در شرق و یک دهانه کمتر از  800مایل در غرب به دیگار
آبها مترل است و دفا از نی مناطق کبعرضی در مقیا

جهانی نادان مشاکل نخواهاد

بود .در حوزه دریایی به نیر میرسد به ای قانع باشد که حوزه اقیانو

منممد شمالی بهعنوان

حوزهای تعری شود که در آن روسیه قدرت متلط باشد و در مقابل پاسیفیک حاوزه مشاترک
آمریکاو ژاپ و ی و آتالنتیک حوزه مشترک آمریکا و اروپای غربی بهعنوان قدرتهای متالط
باشد .نکته متلب اینکه قرن 21و قرن آرکتیک خواهد بود .اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک
آرکتیکو جهان را متوجه ای منطقه کرده است .بخشهایی از اقیانو

منممد شامالی کاه در

مماورت قارهها واقع شدهو بهصورت خلی و دریاا ناامگایاری شادهاناد و بعضای از آنهاا حکاب
شاخکهای ای منطقه استراتژیک را خواهند داشت که درخرو

اهمیت استراتژیک آنها بحژ

شد .بهطورکلی سرزمی های قطب شامال از لحااظ اقتراادیو نیاامیو مااهیگیری و اساتخران
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معادن و مواصالت هوایی و با عقبنشینی یخهاا در مواصاالت دریاایی و تماارت جهاانی دارای
اهمیت بتیار خواهد بود و تمامی ای امکانات در اختیاار و یاد مالکیات و حاکمیات انحرااری
کشورهای ساحلی در گام اول و نیز جهان در گام بعدی قرار میگیرد و بهصورت آشکار با توجاه
به وسعت روسیه ای کشور بیشتری سهب را خواهد برد .بدیهی اسات کاه باا توجاه باه مناابع
موجود در بتتر دریا و شیالت و صید موجودات جاندارو همچنی حملونقل دریایی بهخراو
اترال پاسیفیک -آتالنتیکو مناسبتری و اقترادیتاری و کوتااهتاری متایر تمااری عباور از
سواحل شمالی روسیه ا ست .ای دریا برای روسیه اهمیت حیاتی پیدا خواهاد کارد و باه دلیال
نقش عمدهای که در شکوفایی اقترادی روسیهو خرون ای کشور از انازوای دریاایی و دساتیابی
به بازارهای جهانی از متیر دریایی خواهد داشتو برای روسیه یک موهبت خواهد باود؛ هر ناد
گرم شدن آرکتیک برای جهان به دلیل تغییارات عماده اکولاوژیکی پدیادهای خطرنااک تلقای
می شود .همچنان آمریکا تالش خواهد کرد روسیه را تا حد ممک از دستیابی باه ایا موهبات
اقترادی محروم کند .دولت روسیه با تکیه بر مردم هماهنگو منابع سرشار طبیعیو بهخراو
گاز و نفت و سایر منابعو قدرت نیامی که باهسارعت در حاال بازساازی و کیفایساازی اسات.
سیتتب اطالعاتی بتیار ممرب و قوی در کنار رهباری خردمنداناه کاه از زماان رویکارآمادن
پوتی در ای کشور زمام امور را بهدست گرفتهو سرانمام از شرایط فعلی خالصی یافته و ای باار
بهصورت یک قدرت واقعی جهانی و البته با توجه به شرایط نوی جهان و جهانیشدن دوباره باه
یک بازیگر اصلی بدل خواهد شد .به نیر می رسد باا توجاه باه وساعت حضاور روسایه در ایا
اقیانو

و عدم اهمیت حیاتی آن برای اقترااد امریکاا از یاکساو و از ساوی دیگار در صاورت

تضمی بی المللیبودن آبها برای متیرهای تمارت دریایی از طارف روسایهو ایا موضاو باا
بهرسمیتشناخت برتری روسیه در اقیانو

منممد شمالیو در ازای تداوم تتلط دیگر قدرتها

بر سایر اقیانو ها که نزدیک به  80درصد وسعت آبهای جهان را شامل میشودو مورد توافاق
طرفی قرار گیرد.
همانطور که گفته شدو آرکتیک نهتنها دارای اهمیت باالی اقتراادی اساتو بلکاه اهمیات
استراتژیک آن بتیار مهبتر خواهد بود؛ زیرا ذوبشادن یاخهاای آرکتیاک شارایطی را فاراهب
میکند که سرزمی اصلی دو کشور روسیه و امریکا در دستر

نیامی قرار مایگیارد و اجارای

عملیات مشترک آبی -خاکی در سواحل سرزمی اصلی برای دو کشاور میتار مایشاود و ایا
شرایط را دگرگون خواهد کرد .گشودهشدن راههاای آبای دریاای آرکتیاکو توساعه و تغییارات
عمده جدید در سیمای ترافیکی دریا را موجب خواهد شد و متیرهای دریایی کوتاهتر میشود.
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درعی حالو خطوط دریایی جهان بهصورت دوایری دورتادور اوراسیا و خشکیهاای نیمکاره
غربی را احاطه و آنها را بههب مترل میکند .ای راههای جدیدو نهتنهاا راههاای فعلای را کامال
خواهد کردو بلکه به عنوان جایگزی راههای پرهزینه و خطرنااک نیاز عمال خواهاد کارد .ایا
تغییرات جغرافیاییو احتمال رهور ممدد روسیه در نقش یکی از قدرتهای ژئواستراتژیک مهاب
در جهان را فراهب خواهد کرد .تداوم روند گارمشادن جهاان کاه موجاب ذوبشادن یاخهاای
اقیانو

منممد شمالی و منشأ تحوالت زیادی در جهان خواهد شد که بهطور خالصه نتای زیر

را میتوان عنوان کرد:
 .1برابر پیشبینی مؤستات علمی اقیانو شناسی بی المللی و دانشگاههای امریکا و کاناادا
و مؤستات تحقیقاتی سایر کشورهای محیط آرکتیکو ای منطقه در تابتاتان ساال 2030
بدون یخ خواهد بود.
 .2با ذوبشدن یخهای آرکتیکو دایره راههای آبی تمارت جهانی کامال و دو دایاره عیایب
راههای دریایی شامل:
گیرگاه شمالی شرقی :سواحل اروپایی اطلسو اقیانو

هندو اقیاانو

آرامو بریناگو

آرکتیک به اروپا و
گیرگاه شمال غربی که سواحل آتالنتیکی و پاسیفیکی آمریکاا را باه دیگار منااطق
جهان مترل میکناد و ترکیاب ایا دو راه فرصات مناسابی را در اختیاار تماارت
جهانی قرار میدهد و کمک شایانی به کااهش هزیناههاای حمالونقال در اقترااد
جهانی خواهد کرد.
 .3موقعیت بری روسیه تبدیل به یک موقعیت دریایی مرکب خواهد شد و ساواحل طاوالنی
شمال و شرق ای کشور موجب تحاول در ژئواکوناومی و ژئواساتراتژی ایا کشاور خواهاد
گردید.
 .4منابع عییب معدنی و انرژی بتتر و زیر بتتر ای دریا در اختیار کشورهای سااحلی قارار
خواهد گرفت و ای منابع بهواسطه سهب بیشتر روسیهو اقتراد ای کشور را متحول خواهاد
کرد و به دلیل دسترسی به بازارهای جهانی و تغییارات اساتراتژی اقتراادی اخیارو قادرت
اقترادی ای کشور ارتقا خواهد یافت.
 .5برداشته شدن مانع طبیعی اقیانو
خاک روسیه در دستر
نیز مرتفع خواهد شد.

منممد شمالی موجب خواهد شادو از لحااظ نیاامی

متتقیب قرار گیرد و درعی حال محدودیت استراتژیک ای کشاور
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 نحوه تحدید حدود آبهای قانونی در محدوده آرکتیک نانچه بهدرستی توسط قدرتها.6
.مدیریت نشودو میتواند منشأ تنازعات بی کشورهای منطقه گردد
منابع فارسی
 مرکاز آماوزش و: و ژئواستراتژی جهاانیو ترجماه محبوباه بیااتو تهاران1387 بلوئتو برایان دبلیو
.پژوهش سپهبد صیاد شیرازی
و1982  کنوانسیون حقاوق درياهاا مصاوب- و حقوق بینالملل درياها1385 پورنوریو منراور
. مرکز ملی اقیانو شناسی:تهران
. مرکز تحقیقات اسالمی سپاه: و مناطق استراتژيک جهانو تهران1376 جهانبی و اسماعیل
 مرکاز انتشاارات علمای دانشاگاه آزاد: و سیر قدرت در درياهاو تهران1379 ذاکرحتی و عبدالرحیب
.اسالمی
. سمت: و ژئوپلیتیک در قرن بیستويکمو تهران1382 عزتیو عزتاهلل
. و معامله بزرگو سایت مؤسته مطالعات ایران و اوراسیا1388 کارگانوفو سرگئی اسفند
 مؤسته فرهنگی:کاردانو تهران

 و ژئوپلیتیک نظام جهانیو ترجمه عبا1387 کوه و سائول برنارد
.مطالعات و تحقیقات بی المللی ابرار معاصر

. مرکز مطالعات عالی بی المللی دانشگاه تهران: و حقوق درياهاو تهران1354 ممتازو جمشید
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