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 چکیده
گرم شدن کره  یمیر اقلیین تغیدر دهه گذشته مهمتر. دنبال دارند به را یمهم یکیتیژئوپل يامدهایپ یمیرات اقلییتغ
قطب شمال . استقطب شمال  افته،یش یت آن افزایاهم که یاز مناطق یکین یبا گرم شدن کره زم. ن بوده استیزم

در اواخر دهه  شود می ینیب شیپ و شده استتر  ه جهان گرمیشتر از بقیچند دهه گذشته حدود دو برابر بدر طول 
 یکیتیژئوپل يها دگاهید يقطب شمال را به جبهه مرکز یمیرات اقلیین تغیا. خ گرددیاز  ين منطقه عاریا 2030

از منابع  یمیعظ يریذخا يقطب شمال دارا .جاد کرده استیرا ا ییهاو چالش ها و فرصت ل کردهید جهان تبدیجد
 ژهیـ و بـه  ن منـابع یـ ابه  یدسترس یعیاس وسیخ مدرن در مقین بار در تاریاول يبرا ها خیبا ذوب  است و یعیطب
با که  دیآ میوجود  به يدیجد ییایدر يرهای، مسیخین با کاهش کالهک ی؛ همچنشود میر یپذ امکان اهدروکربنیه

ن مقاله با استفاده از روش یا. خواهند دادر ییرا تغ یک جهانیتیتجارت و ژئوپل ،يانوردیدر يرهایمس کوتاه کردن
د قطب شمال بـا چـه   یط جدین مسئله است که در شرایانجام شده است و نقطه تمرکز آن ا یلیتحل – یفیتوص

و  یختالفات ارضامانند ییها قطب شمال با چالش دهد میق نشان یج تحقینتا. مواجه است یکیتیژئوپل يها چالش
، یطلبانه جوامـع بـوم   الت استقاللیدر قطب شمال، تما يگر یش نظامیمتداخل بر سر فالت قاره، افزا يادعاها

الت یاز تمـا  یناش ها ن چالشیو ا مواجه است... و  ییایدر يها اختالفات بر سر نحوه عبور و مرور از گذرگاه
  . باشد یم یبوم و جوامع یرساحلیو غ یساحل يقلمروخواهانه کشورها

  .یکیتیژئوپل يها چالش، يانرژ، قطب شمال، یمیرات اقلییتغ :کلیدي هاي هواژ
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   مقدمه -1
شمندان را یستم ذهن اندیاست که از اواخر قرن ب ین مسائلیاز مهمتر یکی یمیاقل راتییتغ
قرن  يها ن چالشیاز مهمتر یکی یمیرات اقلییکه که تغ اي هگون به .مشغول کرده است خود به

رات یینکه بر تغیعالوه بر ا یمیرات اقلییتغ ).Varesi & Mohammadi, 2007: 133( است یکنون
 اي هگلخان ير غلظت گازهاییاها و تغی، باال رفتن سطح درها خیش ذوب ی، افزایانوسی، اقيجو

در حال  یمیر اقلیین تغیمهمتر. باشد می زین یمهم یکیتیژئوپل يامدهایپ يدارا مؤثر است؛
ن و یکره زم يدما یجیش تدریدر واقع افزا. باشد می نی، گرم شدن کره زمگیري شکل

 & Cooper(دانند می میر اقلیین عامل تغیمهمتر اي هگلخان يها ش گازیرا در اثر افزا ها انوسیاق

Others, 2005: 2 .(است دگرگون شدهک آن یتیکه ژئوپل یاز مناطق یکین یبا گرم شدن کره زم، 
چرا که قطب شمال اثرات تغییرات اقلیمی را زودتر و با شدت  .باشد می منطقه قطب شمال

بیشترین افزایش متوسط درجه حرارت  در واقع .کند میبیشتري نسبت به سایر مناطق احساس 
دهه گذشته غرب و  5در . سطح زمین در مناطق قطبی هرچند با روند مختلف رخ داده است

در که  در حالی اند هافزایش دماي دو تا سه درجه سانتیگراد را تجربه کردمرکز قطب شمال 
). ٨ :٢٠١٠ ,Clarke( ی از گرم شدن کره زمین شروع شده استیها مناطق شرقی اخیر نشانه

تر  ه جهان گرمیشتر از بقیقطب شمال در طول چند دهه گذشته حدود دو برابر ب بین ترتیبد
رود که در  می ي یخ و برف ملی آمریکا انتظارها مرکز دادهي ها بر اساس یافته .شده است

اگر روند کنونی گرم شدن ادامه یابد قطب شمال عاري از یخ گردد شاید هم  2060تابستان 
قطب شمال را به  یمیرات اقلیین تغیا). Zellen, 2009: 2(زودتر از این زمان این امر اتفاق افتد

چرا  ،)Antrim, 2011: 18(ل کرده استید جهان تبدیجد یکیتیژئوپل يها دگاهید يجبهه مرکز
بخصوص  یعیبه منابع طب یع دسترسیاس وسیخ مدرن در مقین بار در تاریاول يکه برا

و  یکیتیت ژئوپلیرات اهمیین تغین با ایبنابرا. گردد می پذیر امکاندر قطب شمال  ها دروکربنیه
را  قطب شمال ،آن یر معدنیذخاش است و یقطب شمال به سرعت در حال افزا یکیژئواکونوم

که  شود می برآورد. کند می لیتبد 21قرن  ياز مناطق پر رونق اقتصاد یکیاد به یبه احتمال ز
درات متان و یه یعیر بزرگ نفت، گاز طبیذخا يسواحل قطب شمال و فالت قاره آن دارا
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 ي، ناوبریخیگر با کم شدن کالهک یاز طرف د. گر باشدیبا ارزش د یمواد معدن يادیر زیمقاد
 ,Cohen(گردد می پذیر امکان یو شمال غرب یشمال شرق يها و گذرگاه ها ریق مسیاز طر ییایدر

ک گفتمان در حال ظهور است که یعنوان  به ک قطب شمالیتین ژئوپلیبنابرا ).1 :2008
 & Dittmer(باشد می از عناصر متعدد اي هدانش و شبک –از قدرت  رو این نسبتاً اي همجموع

Others, 2011: 202.( دهه  یکه ط باشد می اي عمده یکیتیژئوپل يها چالش ين منطقه دارایاما ا
 ادی... و  »دیجنگ سرد جد«، »بحران قطب شمال«و از آن تحت عنوان  اند هگذشته آشکار شد

  . است یکیتیژئوپل يها ن چالشیا یبررس ن مقالهیهدف ا .کنند می

  قیروش تحق -2
از جهت یاطالعات و آمار مورد ن. انجام شده است یلیتحل – یفیق به روش توصین تحقیا

ز یل مطالب نیشده است و تحل يگردآور ینترنتیو ا اي کتابخانهق با استفاده از روش یانجام تحق
  . باشد می یفیبه روش ک

  قیتحق يچارچوب نظر -3

  1قلمروسازي -1-3
صورت  صورت فردي و چه به که از تالش انسان چه به يقلمروگستریا  ی، قلمروخواهيسازقلمرو

). Mirheydar, 2005: 16(جمعی براي اعمال نظارت انحصاري بر بخش معینی از فضا حکایت دارد
 يک استراتژیدر وهله اول  يساز دگاه کلزر قلمرویاز د. دهد میل ین مقاله را تشکیا ياساس نظر

 Kolers, 2009: 4(است ییایجغراف يجه ساختن فضاهایمحدود کردن و کنترل کردن و در نت يبرا

چگونه جماعات  دهد میاست که نشان  یک عنصر اساسی يمعتقد است قلمروساز یدالن ).70&
). Delaney, 2005: 10(دهند می خود را در فضا سامان ي، جوامع خودسامان کوچک و نهادهایانسان
اشخاص،  يعنوان راهبرد استفاده شده از سو به يا قلمروسازی یبالکسل قلمروخواهدگاه یاز د
 ي، راهبردشود می فیات آن تعریاز فضا و محتو یاعمال قدرت بر بخش يبرا ها و سازمان ها گروه

                                                        
1-Territoriality 
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نکه ینخست ا. باشد می است که سه مورد از آن بارزتر ییها یژگیاز و يسر کیکه دربردارنده 
که هم شمول دارد و هم استثناء؛ دوم  باشد می ی، با استفاده از نواحيبند از طبقه یشکل يقلمروساز

 یکیزیصورت ف د بتواند بهیگر بایعبارت د به ت ارتباط داشته باشدیست قابلیبا می يقلمروساز اینکه
 اینکهو سوم  ؛نقشه باشد يبر رو یکیش گرافیقابل نما یا به آسانیش داده شود ین نمایزم يبر رو

ق یا از طریو  ینظام يروهاین یکیزیق حضور فیاست، از طر ییازمند قدرت اجرایحفظ قلمرو ن
 ).Blacksell, 2010: 37-38(میمستق يرش اقدامات و ادعاهایز از پذیا پرهید ارجاع به قانون و یتهد

، يقلمروسازن یبنابرا. گران داردیزان قدرت بازیبا م یمیگر کنترل قلمرو ارتباط مستقیعبارت د به
ذاتاً  قلمروخواهی. باشد می فضا يبند میتقس یساخت است که در پ انسان یاسیک ساختار سی

جداگانه و  يها رحمانه فضا به بخش یم بیز است و بدون تقسیآم تاً مشاجرهیا ماهیو  یاسیس
  . )Ibid: 38( فضا وجود نداشته است يص انحصاریتخص

قلمروهاي دریایی در . در خشکی دارد قلمروسازيیی با فرایند ها در دریاها تفاوت قلمروسازي
واقع تداوم قلمروهاي خشکی در زیر آب است که بر اساس اصول و قواعد حاکم بر روابط 

قلمروگستري کشورها در دریا خیلی دیرتر از خشکی . گیرند می در محیط دریا شکل الملل بین
ماهیت سیال آب، وجود . نسبتا متأخر است صورت گرفت و جغرافیاي سیاسی دریاها یک دانش

دریا و اعتقاد به اصل آزادي در دریا در  الملل بینعوامل و عناصر دریایی و پایبندي به قواعد حقوق 
 Mirheydar and( اند هقرار داد تأثیردر دریا را تحت  قلمروسازيو  اند هاین تأخیر نقش داشت

Others, 2007: 2-3.(  
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  )Binns and others, 2003: 6( ییایدر يقلمروها: 1شکل شماره 

تدریج و با اهداف  به قلمروهاي دریایی. دهد میرا نشان  ییایدر يقلمروها 1شماره شکل 
در ابتدا انگیزه اصلی کشورهاي ساحلی براي ایجاد قلمرو دفاعی و نظامی . وجود آمدند به متفاوت

د ناشی از آی وجود بهنام فالت قاره  به اي همنطق اما ایجاد قلمرو در بستر دریا که موجب شد. بود
که امروزه مسئله امنیت اهمیت  رسد می نظر به اما. )Mirheydar, 2007: 3(دهاي اقتصادي بوانگیزه

گردد که مرزهاي دریایی کنونی بیشتر از  ریشه این فرایند به این واقعیت بر می. بیشتري یافته است
اند و در امنیت استراتژیک، امنیت اقتصادي، امنیت مهاجرتی و  قبل با مفهوم امنیت پیوند خورده

این شرایط جدید و در این دیدگاه جدید در  در. کنند یفا میا یامنیت اکولوژیکی کشورها نقش مهم
عناصري از  عنوان بهها باید باشد؛ مرزهاي دریایی عالقه به نقش خود  مورد آن چه که امنیت دولت

اي  گونه دیگر به عبارت به .اند هرا کسب کرد) اقتصادي-مهاجرتی، نظامی و مالی(کنترل قلمرو 
یابد؛ مرزهاي دریایی محتواي  تجاري و اقتصادي می، در جهانی که بیشتر و بیشتر جهت متناقض

براي کشاندن  ها ي دولتها تالش). Vivero & Mateos, 2004: 187( گیرند می خود سیاسی به
بیش  ها و ناظر بر این است که دولت باشد می این مسئله دهنده نشانخطوط مبدأ خود به سمت دریا 
و با ارائه تفسیري موسع از مفهوم امنیت، خواهان تحکیم  باشند می از پیش نگران امنیت ملی خود

  . )Mommtaz & Ranjbarian, 1996: 91(ي دریایی هستندها موقعیت خود بر قلمرو

  



26   1393فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دهم، شماره سوم، پاییز   ___________________________

  یکیتیچالش ژئوپل -2-3
ه عوامل یک کشور بر پایا یک دولت ی يت برایک وضعیجاد یعبارتست از ا یکیتیچالش ژئوپل
و عوامل  يرهایاست آن کشور با استفاده از متغیثر کردن سأو مت یکیتیر ژئوپلیثابت و متغ

با کاربرد عوامل و  ها گر کشورید یمل ياست و استراتژیمنفعل کردن س یعبارت به .ییایجغراف
 ییالگو ).Hafeznia, 2006: 122(بیرق يه کشورهایا علیا کاربرد جغرافی، ییایجغراف يها ارزش
 یهمچون دسترس يه منافع ملموس و مادیو کشورها بر پا ها ن قدرتیت رقابت را بیماه یعقالن

در  ها ن چالشیبنابرا. کند می نییک منطقه تبیک یت ژئواستراتژیموقعو  ي، انرژیعیبه منابع طب
 ییایدر واقع عوامل جغراف. باشند می کیتیو ژئوپل ینیملموس، ع کامالً يمحتوا يد دارایعصر جد

و  يداریاز پا ها ن چالشین این بیدر ا. کنند می جادیکشورها ا يرا برا یکیتیژئوپل يها چالش
 یکیتیت ژئوپلیو موقع یعیبرخوردار هستند؛ چرا که علل عمده آنها منابع طب یتداوم نسب

ز ین یاسیس يایمتخصصان جغراف. هستندتر  استمداران ملموسیس ين عوامل برایکه ا باشند می
 ییایمناسب جغراف يها استیس يریکارگ هتسلط و ب خ دولتمردان را بهیهمواره در طول تار

ن یا. گر فراهم کنندید يها آن کشور را بر کشور ين راه اسباب برتریتا از ا کردند می قیتشو
 یمصداق عمل ياریستم تنها در عرصه نظر نبوده و در موراد بسیز متخصصان در قرن بیتجو

ک یتیر مجموعه مفهوم ژئوپلیپس از دوران جنگ سرد در ز که آنجاییاز . خود گرفته است به
استمداران در عرصه یافته است؛ سی يک برتریک بر اهداف ژئواستراتژیاهداف ژئواکونوم

 يها هیت بنیتقو ي، در راستاییایجغراف يها يبه برتر یابیدست يز در تالش براین یالملل بین
). Ahmadypour & Lashgari, 2010: 2-4(خود هستند یکیتیدن به اهداف ژئوپلیو رس ياقتصاد

خود جلب  را به ها و ملت ها توجه دولت یطور روزافزون اها بهیدر یکنون يایان در دنین میدر ا
اها در سطح، عمق، کف و یدر يها عرصه. ار گسترده استیکرده است و رقابت در مورد آنها بس

ش ین چهار قلمرو در حال افزایاز بشر به ایو ن شود می شتر شناختهیر کف روز به روز بیز
ن یاز مهمتر یکیز یقطب شمال ن). 2شکل شماره ()Hafeznia & Kaviani Rad, 2006: 137(است
برسر تصاحب  یرساحلیو غ یساحل يالت قلمروخواهانه کشورهایاست که امروزه تما یمناطق

 . شده است یمهم یکیتیژئوپل يها آن منجر به چالش
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  قیتحق يها افتهیو  یشناس طیمح -4

  ت قطب شمالیاهم یکیتیل ژئوپلیو دال ها یژگیبه و ینگاه -1-4
در  ییایو در یمنطقه خشکک ین است که یف از قطب شمال ایتعرترین  یو اساسترین  جیرا
 ).Rourke, 2012: 1(است) باشد می یدرجه شمال 66.34که عرض آن  اي هریدا( یره قطبیدا

ه، نروژ، دانمارك، یکا، کانادا، روسیآمر: ره قطب شمال عبارتند ازیهشت کشور حاضر در دا
ه، کانادا، دانمارك یکا، روسیز آمریقطب شمال ن یساحل يکشورها. سلندیفنالند، سوئد و ا

  .)1نقشه شماره ( و نروژ) نلندیبواسطه گر(

 )Grindheim, 2009: 11( محدوده قطب شمال: 1شماره  نقشه

بود که مورد استفاده ناتو و  یبا منافع نظام اي هستم منطقه قطب شمال، منطقیدر قرن ب
 يها ش موشکیآزما يبرا اي هو منطق اي ههست ياهایر دریز يبرا یگاهیپا عنوان به يشورو
ک خود یت استراتژیاهم 20افتن جنگ سرد در اواخر قرن یان یاما با پا. ما بودیک قاره پیبالست

ت یقطب شمال و دوباره اهم ییرات آب و هواییگذشته به لطف تغ هاما از ده. داد را از دست
قطب شمال در طول چند دهه گذشته  ).Gorenburg, 2011: 1(دا کرده استیپ یکیتیژئوپل

  . ن مطلب استیا يایگو 2شماره نقشه . شده استتر  ه جهان گرمیشتر از بقیحدود دو برابر ب
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 & Sommerkorn( 2001-2005 يها سال يانه برایدرجه حرارت سالش یافزا: 2 شماره نقشه

Hassol, 2010: 8(  

جه ذوب شدن آنها یقطب شمال در نت يها خیزان ین باعث شده تا از میگرم شدن کره زم
ن رفته یاز ب 1970-2007 ين سالهایب ا دریخ دریدرصد از  40ک به ینزد. کاسته شود

کا گزارش داده یآمر یخ و برف ملی يها مرکز داده ).Sommerkorn & Hassol, 2010: 8(است
لومتر مربع بوده است که در یون کیلیم 13/4حدود  2007خ در سال یکه متوسط گسترش 

. داشته است يریلومتر مربع بوده، کاهش چشمگیون کیلیم 74/6که  1979سه با سال یمقا
. )Schofield & Potts, 2012: 37(افته استیز کاهش ین فاصله نیدر ا ها خین ضخامت یهمچن

درصد میزان متوسط ساالنه یخ  8ز تخمین زده که یقطب شمال ن یمیرات اقلییتغ یابیمرکز ارز
 20سال گذشته کاهش یافته است که این میزان در مناطق نزدیک اقیانوس اطلس به  30دریا در 

 اي هي ماهوارها اساس دادهبر  )1IPCC( یمیرات اقلییتغ ین دولتیبهیأت . رسد می درصد نیز
تا  2.1(درصد  2.7نشان داده که متوسط ساالنه وسعت یخ دریا در قطب شمال  1978از سال 

 9.8تا  5( درصد 7.4 به میزان متوسط ها که این امر در تابستان. کاهش داشته است) درصد 3.3
ر کل آبهاي آزاد ي قطب شمال به خطر افتاده و مقداها در نتیجه ثبات یخ. بوده است) درصد

                                                        
1  - Intergovernmental Panel on Climate Change 
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ب طي قها اتی را بر فراوانی و توزیع گونهتأثیرتغییرات یخ دریاها همچنین . افته استیافزایش 
آال، گوزن کاندایی و گوزن شمالی  شمال از جمله خوك و خرس قطبی همچنین، ماهی قزل

را نشان  2005 -1990 يها ن سالیب ها خیذوب  3نقشه شماره  ).٩ :٢٠١٠ ,Clarke(دارد
 . دهد می

  )Huebert, 2008: 6(1990- 2005 ين سالهایب ها خیذوب شدن  :3 شماره نقشه

قطب  یکیتیت ژئوپلیآن، از دو جهت باعث اهم يها خیگرم شدن قطب شمال و آب شدن 
 يها متیع قیش سریافزا دنبال بهژه یو نفت و گاز فالت قاره به يمنافع اقتصاد: شود می شمال

د حمل و نقل یجد يها ریجاد مسیجه ایدر زمان و سوخت در نت ییجو ؛ و صرفهيانرژ
  : شود می ن دو مسئله پرداختهیر به ایدر ز) Antrim, 2011: 18(ییایدر

  يمنابع انرژ: الف
د گاز جهان را بر عهده یک چهارم از تولید نفت و یک دهم از تولیدر حال حاضر قطب شمال 

 ,Rowe(باشد می هیروس ید گاز از مناطق قطبیتولدرصد  99د نفت و یدرصد تول 80دارد که 

 یشناس نیمرکز زم. کند می شتر را فراهمیاز منابع ب يبردار امکان بهره ها خیذوب . )4 :2011
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لومتر مربع فالت قاره در قطب شمال یون کیلیم 7ش از ین زده که بیتخم 2008کا در سال یآمر
ن مناطق کم عمق فالت قاره ممکن است از ین زده شده که این تخمیعالوه بر ا. وجود دارد

ل ین تشکیزم يمانده نفت را بر رو یر باقین منطقه شناخته نشده ذخایبزرگتر ییایلحاظ جغراف
 يمنابع انرژ یپراکندگ 1و نمودار شماره  4نقشه شماره ). Schofield & Potts, 2012: 39(دهد

  . دهد میقطب شمال را نشان  یساحل ير اثبات شده کشورهایو ذخا
 

  قطب شمال یساحل يها شده کشور ر اثباتیزان منابع گاز و نفت کشف نشده و ذخایم: 1شماره نمودار 
  

   )Huebert, 2008: 8( در قطب شمال يمنابع انرژ یپراکندگ: 4 شماره نقشه
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ت قطب شمال را ین منابع اهمیمت ایش قینفت و گاز و افزا يبرا یجهان يش تقاضایافزا
 90 ين زده است که قطب شمال دارایکا تخمیآمر یشناس نیسازمان زم. شتر کرده استیب
ارد یلیم 44و  یعیون فوت مکعب گاز طبیلیتر 1669ر کشف نشده نفت، یارد بشکه ذخایلیم

ر کشف نشده نفت جهان، یدرصد از ذخا 13قطب شمال حدود . باشد می يعانات گازیبشکه م
ار یعانات گاز جهان را در اختیدرصد از م 20و  یعینشده گاز طبر شناخته یدرصد از ذخا 30

درصد منابع قطب شمال در سواحل و در عمق کمتر از  84که حدود  شود می بینی پیش. دارد
منطقه  5درصد از منابع کشف نشده نفت جهان در  70حدود . متر واقع شده است 500

 ی، حوزه بارنتس شرقینلند شرقیفت گریحوزه ر 1اهیامراس، حوزه یشمال يآالسکا :یکیژئولوژ
درصد از گاز  70ش از یکه ب شود می ن زدهیتخم. قرار دارند یشرق يکانادا -ینلند غربیو گر

قرار  یقطب يو آالسکا ی، بارنتس شرقیغرب يبریکشف نشده در سه حوزه س یعیطب
  ).Nopens, 2010: 2(دارد

 دیجد ییایدر يها ریمس: ب

 يرهایب مسین ترتیو به ا کند می پذیر امکانرا در قطب شمال  یرانیکشت ها خیذوب شدن 
در قطب  2008در سال ). Ibid(خواهد آمد وجود بهدر قطب شمال  يدیجد يو تجار ییایدر

شدن از  يجه عاریدر نت یو شمال غرب یدر شمال شرق يخ معابرین بار در تاریاول يشمال برا
باز شدن معابر . )5نقشه شماره () Sommerkorn & Hassol, 2010: 8(خ ثبت شده استی

تجارت و  يانوردیدر يها ریقطب شمال با کاهش دادن مس یو شمال غرب یشمال شرق
 ين اروپا و ژاپن برایب یبا استفاده از گذرگاه شمال شرق. دهد میر ییرا تغ یک جهانیتیژئوپل
 وجود بهکاهش مسافت نسبت به استفاده از کانال سوئز  ییایل دریما 4500با یتقر ها یکشت
با استفاده از گذرگاه  کنند میکه از کانال پاناما به اروپا سفر  ییها یکشت ين برایهمچن. دیآ می

 يها رین باز کردن مسیعالوه بر ا. آید می وجود بهل کاهش مسافت یما 2000 یشمال غرب
قا و جنوب شرق یانه، شاخ آفریدر خاورم ویژه به یامکان اجتناب از نقاط انسداد بحران ییایدر

                                                        
١-Amerasiah 
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   ). Nopens, 2010: 2( کند می ا را فراهمیآس

  )Berkman, 2011: 8( قطب شمال ییایدر يرهایمس: 5شماره  نقشه

  قطب شمال یساحل ياها و کشورهایدر الملل بینون حقوق یکنوانس -2-4
 عنوان بهد، امروزه یب رسیبه تصو 1982 اها که در سالیحقوق در یالملل بینون ین کنوانسیسوم

نسبت به  ها داشته و ناظر بر رفتار دولت یالملل بینت یرسم یو حقوق یک سند قانونی
قطب ) Hafeznia & Kaviani Rad, 2006: 143(ن استیماب یو روابط ف ییایدر يها طیمح

ون یند بر اساس کنوانستوان می آن تنها یساحل يها که کشور باشد می آزاد يایک دریشمال 
همه  .خود بپردازند ییایدر يش قلمروهایو افزا ياها به قلمروسازیدر الملل بینحقوق 

 1982اها یدر الملل بینون حقوق یکا عضو کنوانسیجز آمر هقطب شمال ب یساحل يها کشور
ن یبنابرا. ب نکرده استیرسانده است اما آن را تصوون را به امضاء ین کنوانسیکا ایآمر. هستند
ون یسیخود را به کم يادعاها تواند نمی ،ب نرساندیون را به تصوین کنوانسیکه ا یتا زمان

 یکا بارها سعیآمر يتاکنون مجلس سنا 1982از سال . ل بدهدید حدود فالت قاره تحویتحد
. ندگان تاکنون موفق نشده استینما یبرخل مخالفت یدل ب کند اما بهین قانون را تصویکرده ا

نه صورت گرفته است چرا که ین زمیخواهان در ا يتوسط جمهور ویژه به يجد يها مخالفت
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 يدر آبها ینظام يها حرکت ناومانند  ییها نهیدر زمکا یعمل آمر ين امر آزادیاعتقاد دارند ا
، اما امروزه کند می آزاد را محدود يها در آب يریگیو ماه ها ایدر کف در يگذار نی، میالملل بین
کا در یمنافع آمر زت ایمنظور حما اها بهیدر الملل بینون حقوق یب کنوانسیاز تصو یبانیپشت

  . )Nopens, 2010: 6(گیرد میقطب شمال صورت 

  یمیرات اقلییقطب شمال و تغ یجوامع بوم -3-4
هستند که سالها قبل از ورود مهاجران  یبوم انمردم يقطب شمال دارا یساحل يهمه کشورها

اسکیموهاي بومی آمریکا، کانادا، دانمارك و ا ی ها تینویا .اند هن منطقه بودیساکن ا ییاروپا
براي  یجوامع بوم. اند هي شمالی سیاره زمین واقع شدها فدراسیون روسیه در باالترین عرض

با این وجود در  ).Kilinski, 2009: 384(اند هن منطقه ساکن بودیحداقل یک هزار سال در ا
تخمین زده . باشند می دارند اي هي قبیلها فاقد توده جمعیتی که دیگر نهاد ها قطب شمال اینویت

در ). Zellen, 2009: 13(هزار نفر باشند 150 مجموعدر جهان  هاي  شود جمعیت اینویت می
شان با  ن روابطیدارند و همچن یمتفاوت یاسیس يساختارها یحال حاضر مردمان بوم

 اداره یدر چارچوب ساختار مل یبوم يها از گروه یبرخ. متفاوت است یمل يها حکومت
، مانند پارلمان باشند می خاص ينهادها يز دارایگر نید یکا؛ برخیمثل کانادا و آمر شوند می
نلند، یبرقرار است مانند گر یز حکومت بومین ینواح یدر نروژ، فنالند و سوئد؛ در برخ یسام

ت ی، مالکیکنترل ارض. آالسکا یو شهرك شمال غرب یب شمالیدر کانادا و ش 1قلمرو نوناووت
، يریگیمانند حقوق مربوط به ماه ،باشند می قطب متفاوت یان مردم بومیز در میو ادعاها ن

ت و یو مالک یو محل یمل يها با حکومت یخاص یاسیز روابط سین یمردم بوم. شکار و منابع
مانند بسیاري دیگر از  ها اینویت .)Rourke, 2012: 30-31( دارندن یآنها در مورد زم يادعا

شان وابسته  امرار معاش و فرهنگ. شان دارند ي بومی، رابطه صمیمی با محیط فیزیکیها گروه
 ییو هوارات آب ییاثرات تغ). ٥ :٢٠١٠ ,Clarke(ویژه یخ و برف است هبه محیط طبیعی ب

 زندگی در قطب شمال وابسته به حرکت .است یبوموامع ج یشت سنتیمع يبرا يدیتهد

                                                        
١ - Nunavut 
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مردمی عشایر هستند  ها اینوییت. ناپذیر از این حرکت است ییو این که یخ دریا جدا باشد می
بر اساس  ها کل فرهنگ و هویت اینوییت: اند هي قدیم در قطب شمال زندگی کردها که از زمان

ي سنتی، و ها دست آوردن مواد جهت لباس ه، آنها در تهیه غذا، بباشد می حرکت آزاد در زمین
. اند کلی براي حفظ میراث فرهنگی غنی خود به جابجایی آزاد در سراسر مرزها وابسته طور به

وقات خود براي برداشت منابع، که گاهی ا يها موقت به خارج از سکونتگاه طور به ها اینوییت
که  گیرد میاین حرکت بر روي یخ دریا صورت . کنند می، حرکت کنند میآنها را معامله تهاتري 

ن امر نه تنها بر اهمیت جابجایی و یا. آنها را احاطه کرده و متصل به جوامع اینوییت است
م یتقس نیبلکه همچن کند میکید أي مستقل تها حرکت در مقابل مفهوم تفکیک فضا به حوزه

ن مرزهاي دریایی و یب زیفضاي خشکی و فضاي دریایی را که حاکی از وجود تما يمرکز
ي علمی نشان ها گزارش). Strandsbjerg, 2010: 10-19(دهد میخشکی است، مورد سوال قرار 

 ي قطب شمالها اثرات انسانی تغییرات اقلیمی مربوط به اینویتترین  که شدید دهد می
شده که گرم شدن  بینی پیش. اثرات کنونی تغییرات اقلیمی در قطب شمال شدید است. باشد می

در نتیجه کاهش یخ دریا و در نتیجه  ها گذاري غذا و شکار اینویت کره زمین فرهنگ به اشتراك
کاهش و یا منقرض شدن حیواناتی که وابسته به یخ دریا هستند، را به احتمال زیاد مختل یا 

ي دریایی مانند ها قطب شمال، گونه يها یک نتیجه از نازك شدن یخ عنوان به .کند مینابود 
 گزارش چهارم. در معرض انقراض قرار خواهند داشت 2090-2070ي ها خرس قطبی تا سال

جوامع انسانی قطب شمال هم : باشد می ها تکرار این یافته یمیرات اقلییتغ ین دولتیب هیأت
ي داخلی ظرفیت سازگاري را به ها سازگارند اما گسترش و فشاراکنون با تغییرات اقلیمی 

جه مردمان بومی قطب شمال با مشکالت یدر نت ).١١-٤ :٢٠١٠ ,Clarke(کشد چالش می
ي ها از جمله نقل و مکان اجباري بر اثر سیل باشند می اقتصادي و فرهنگی بسیاري مواجه

. ي قطبیها جمعیت شیر ماهیها و خرسکم شدن  دلیل بهساحلی و از دست دادن منابع غذایی 
مثال  طور بهچرا که  باشد میتر  و ویژهتر  در واقع اثرات تغییرات اقلیمی براي این گروه مشخص

ي فرهنگی بر اساس اقلیم منطقه، یخ، برف، گیاهان و جانوران وابسته به این منطقه ها هنجار
  ).Kilinski, 2009: 384(شکل گرفته است



 35       هاي ژئوپلیتیکی قطب شمالچالشتغییرات اقلیمی و     _____________________________

  لیه و تحلیتجز -5
یک تقاطع استراتژیکی بین  عنوان بهدر طول جنگ سرد بسیاري از تحلیلگران قطب شمال را 

قطب شمال که . نددانست می شرق و غرب تا حدودي شبیه دریاي مدیترانه در دوران کالسیک
ن تا حدود زیادي شبیه صحراي سینا بین مصر و یمیان دو ابرقدرت قرار گرفته بود همچن

تر  پذیر سینا یک مانع بسیار نفوذپذیر نسبت به قطب شمال و آسیب. کرد میاسرائیل عمل 
یک  عنوان بهز یقطب شمال ن. بوسیله ارتش مکانیزه و آموزش دیده در هنر جنگ بیابانی بود

اما ). Zellen, 2009: 3 & 14(کرد می مانع مشابه بیابانی بین روسیه و آمریکاي شمالی عمل
ش داده ین منطقه را افزایا یکیتیقطب شمال، وزن ژئوپل يها خیشدن  و آب یمیرات اقلییتغ

با ذوب شدن . خ گرددیاز  يقطب شمال عار 2030که تا آخر دهه  شود می بینی پیش. است
 25 شود می بینی پیشکه ( ها دروکربنیبخصوص ه یعیاز منابع طب يبردار بهرهامکان  ها خی

. آید می وجود به) داداه است يرا در خود جا دروکربن جهانیر ناشناخته هیدرصد از ذخا
افتن منطقه یت یباعث اهم شوند می جادیا ها خین یکه از ذوب ا ییایدر يرهاین مسیهمچن

 يها فراهم کننده فرصت ها خیو ذوب شدن  یمیرات اقلییتغب ین ترتیبه ا. شود می قطب شمال
 ,Nopens(باشد می بزرگ يها ر قدرتیسا ين برایو همچن یکشور ساحل 5 يبرا يدیجد

مهمتر از آن چیزي است  ن امروزه براي مردم سراسر جهان، قطب شمال واقعاًیبنابرا ؛)1 :2010
مکانی از محیط  عنوان بهبه همین دلیل است که درك قطب شمال . اند هکه تا به حال فکر کرد

. )Zellen, 2009: 4(ی و ارتباط آن با مابقی جهان از اهمیت حیاتی برخوردار استالملل بین
در گرو توان  ییایو مناطق جغراف ها ت کشوریو موقع ینیآفر نقش یدر قرن کنون اینکه ویژه به

ل یگر تسهیا بازیع کننده یا توزیکننده،  دیعنوان تول گران بهیاست که به موجب آن باز ياقتصاد
. )Nami & Abassi, 2009: 42(کنند میعمل  یمکمل نظام اقتصاد جهان يها ا حلقهیع یکننده توز
 يها با چالش ن منطقهیا ن است کهیاز ا یقطب شمال حاک یت کنونیوضعتر  قیدق یاما بررس

  :شود می قطب شمال پرداخته يها چالش مهمترینبه ادامه در . باشد می مواجه یمهم یکیتیژئوپل
  

  یساحل يها کشورمتداخل  يو ادعاها یاختالفات ارض -1-5



36   1393فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دهم، شماره سوم، پاییز   ___________________________

حل و فصل شده و امروزه  زمین، مسائل مربوط به حاکمیت عمدتاً در قطب شمال، بر روي
در منطقه در رابطه با قلمرو خشکی وجود ندارد، اما مسائل مربوط به گسترش حق  اي همنازع

که  دریا الملل بینبا تصویب کنوانسیون حقوق . حاکمیت در ایجاد قلمروها در دریا وجود دارد
از شرایط براي  اي ه، مجموعشود می ی نامیدهالملل بینیک قانون اساسی حقوقی براي دریاهاي 

آمده  وجود بهگسترش حقوق حاکم در دریا فراتر از منطقه دریاي سرزمینی قدیم 
قطب شمال وجود  يبرا یم خاصیچ رژیهن اگرچه یبنابرا. )Strandsbjerg, 2010: 10-15(است

ن منطقه استفاده یا يبرا توان می را اي هگسترد یالملل بین یندارد، چارچوب حقوق
 یبررس يچارچوب براترین  سازمان ملل متحد جامع ياهایدر الملل بینون حقوق یکنوانس.کرد

 يو ادعاها يحل و فصل اختالفات مرز يبرا یقیدق يها حل و راه باشد می مسائل قطب شمال
 ).Nopens, 2010: 3(دهد میارائه  یعیاز منابع طب يبردار و بهره ییایدر يبه قلمروها عراج

  :حل نشده در قطب شمال وجود دارد یچهار اختالف عمده ارض
ب جزء قلمرو ین ترتیو بد باشد می آن یآبراه داخل یاست که گذرگاه شمال غرب یمدع کانادا - 1

ز ادعا یگر کشور نیده اروپا و یاالت متحده، اتحادیا. خواهد بود آنکانادا و تحت نظارت و کنترل 
   ؛باشد یآزاد م ياین دو دریب یالملل بین يها ن گذرگاه به مانند تنگهیکه ا کنند می
   ؛هستند 1بوفورت يایاالت متحده و کانادا در حال مذاکره بر سر مرز خود در دریا -2
رساندند نگ به امضاء یبر يایدر مورد در اي هتوافقنام 1990ه در سال یاالت متحده و روسیا -3

ب یه آن را تصویروس يب کرد اما دومایمان را در سال بعد تصوین پیکا ایآمر يکه مجلس سنا
  ؛نکرده است

 نلند و کاناداین گریکوچک ب اي هره هانس که قطعیاختالفات کانادا و دانمارك در مورد جز-4
 ).Rourke, 2012: 13-14(باشد می

 76) 1(ماده .)7نقشه شماره (باشد می قارهن ادعاها مربوط به فالت یدر قطب شمال مهمتر
ر بستر یمتشکل است، از بستر و ز یفالت قاره دولت ساحل« :کند یمقرر م 1982ون یکنوانس

کشور تا لبه  ینیقلمرو زم یعی، در امتداد دامنه طبینیسرزم يدریا ير آب در ماورایمناطق ز
                                                        
١ - Beaufort 
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ل یما 200مسافت نباشد تا مسافت ن یتا ا یرونیکه لبه ب يا در مواردیه قاره؛ یحاش یرونیب
 ,Mirheydar (»شود یاستفاده م ینیسرزم ياین عرض درییتع يخطوط مبدأ که برااز  ییایدر

ل یما 350د از یا نبایالذکر  ن قانون مقرر شده است که مرز فوقین در ایهمچن. )193 :2005
 يمتر 2500از عمق  ییایل دریما 100ا از یبیشتر باشد و  ینیسرزم يایدر از خط مبدأ ییایدر

ت یه قاره تحت صالحیحاش یب تمامین ترتیبد). 1982ون یکنوانس 76)5(ماده (شتر نشودیب
. ردیگ یفالت قاره را در بر م یعیمنابع طب یتمام یحقوق حاکمه دولت ساحل. گیرد میقرار  یمل
موجودات جاندار ن یا و همچنیر بستر دریر منابع غیرجاندار بستر و زیو سا یمنابع معدن: یعنی

ا یر بستر دریا زی يدر رو يبردار که در مرحله قابل بهره یجانداران یعنیها،  حرکت یاز طبقه ب
ر بستر قادر به حرکت یا زیبا بستر  یم جسمیا جزء در تماس دایاند و  حرکت یب
فه یوظ. )Churchii & Lowe, 2004: 213()1982- 77) 4(و ماده  1958-2) 4(ماده(ستندین

. باشد می د حدود فالت قاره سازمان مللیون تحدیسیاها به عهده کمید حدود دریتحد
 سال انتخاب 5 يکه برا افته استیل ینده تشکیانم 21ون محدوده فالت قاره از یسیکم
ون دو یسین کمیا. نده ندارندیون نمایسین کمیدر ا یمحصور در خشک يکشورها. شوند می

ون بر یسین کمیا. کشد می هفته طول 6تا  5که هر کدام از آنها  کند می جلسه در سال برگزار
 يحق دارند ادعا یساحل يها کشور 76بر اساس ماده .  کند می ون عملیکنوانس 76اساس ماده 

ه تداخل یهمسا يکه با کشورها یفالت قاره داشته باشند به شرط ییایل دریما 200فراتر از 
انوس صورت یا اقیا یق از کف دریدق يبردار نقشه و یق ارضینداشته باشد و محاسبات دق

قطب شمال  یساحل يها گر چنانچه کشوریاز طرف د ).Dodds, 2010: 64-66(گرفته باشد
ون محدوده فالت قاره برسانند یسیب کمیتوانند محدوده فالت قاره خود را گسترش و به تصوب

جهان  يها که به همه کشور گیرد میت تعلق یراث مشترك بشریه قطب شمال به منطقه میبق
ساز منازعات  نهین امر زمیکه ا ،باشد می 1982ون یکنوانس طبقاز منابع  يبردار تعلق دارد و بهره

  . باشد می در منطقه يدیشد
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  )Nopens, 2010: 6( قطب شمال یساحل يها کشور يادعاها: 6شماره  نقشه

ه قاره خود یش حاشیافزا يآن را به تالش برا یساحل يقطب شمال کشورها ر موجودیذخا
ل یما 200د فراتر از توان می ه قارهیحاش 76چرا که بر اساس ماده . وا داشته است

ون یمطابق با کنوانس يادعاها یساحل يها ن اساس همه کشوریبر هم ).Rourke, 2012: 21(باشد
 ياقتصاد يل منطقه انحصاریام 200و  ینیسرزم يایل دریما 12اها شامل یدر الملل بینحقوق 
  ).Schofield & Potts, 2012: 44(را دارند

 ه، کانادا و دانمارك در مورد فالت قارهیروس يمسئله در قطب شمال ادعاهاترین  دهیچیپ
 ین کشور بر بخش بزرگیا يه شامل ادعایون توسط روسیسیل داده شده به کمیطرح تحو. باشد می

از فالت قاره  یف جزئیمندل - بوده است که لومونسوف و آلفا ن فرض یاز قطب شمال بر اساس ا
لومتر مربع یون کیلیم 2/1بر تعلق  یخود را مبن یرسم يادعا 2001ه در سال یروس. باشند می هیروس

ف به سازمان ملل یس لومونسوف و مندلأاز قطب شمال را بر اساس خط الر) ل مربعیهزار ما 460(
 & Cohen(باشد می ا و فرانسهیتالیدعا برابر با وسعت سه کشور آلمان، ان منطقه مورد ایا. ارائه داد

Others, 2008: 8 () محدوده فالت  کانادا و دانمارك بالفاصله مخالفت خود را با .)7نقشه شماره
از امتداد  یکه رشته کوه لومونسوف بخش کند می دانمارك ادعا .اعالم کردنده یروس يقاره مورد ادعا

  ).Nopens, 2010: 1-5(باشد ینلند میره گریت دانمارك در جزیتحت مالک یاراض
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  ئه شده به سازمان ملل متحداه و اریروس يمحدوده فالت قاره مورد ادعا: 7شماره نقشه 

به مشاجره مربوط به  توان می در قطب شمالبر سر فالت قاره گر اختالفات موجود یاز د
 9تز برگن در یر اسپیالجزا معاهده مربوط به مجمع. اشاره کرد 1ار فالت قاره سوالبارد يمنظور به

از  يبردار بهرهمان با حقوق برابر به یپ ياما شرکا. ت را به نروژ داده استیحاکم 1920ه یفور
سوالبارد اشاره  ینیسرزم يایدرن و یمان تنها به زمیکه پ کند می نروژ ادعا. پردازند می منابع آن

ه به پوشش تمام مناطق مربوط به یاما روس .و فالت قاره ياقتصاد يدارد نه به  منطقه انحصار
 يگسترش منطقه انحصار يخود را برا ينروژ ادعا 2006نوامبر  27در . کند می سوالبارد اشاره

ود فالت قاره د حدیون تحدیسیو چاله بنانا به کم یدر چاله لوپ در حوزه نانسن غرب ياقتصاد
» د در شمالیجد يها ساخت بلوك«دوباره با عنوان  ين استراتژیا 2009در مارس . ل دادیتحو

اها یدر الملل بینون حقوق یو کنوانس الملل بینکه حقوق  کند تأکید مین کشور یا. افتیانتشار 
   ).Strandsbjerg, 2010: 17(کنند مینده را فراهم یحل مسائل در آ ين الزم را برایهمه قوان

                                                        
1-Svalbard 
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  )Berkman, 2011( یالملل بینو  یمنافع مل -ییایدر يها ت قلمرویموقع: 2شکل شماره 

  ییایدر يها اختالف بر سر نحوه عبور و مرور از گذرگاه -2-5
 يادیز یکیتیت ژئوپلیاهم ها خیدر اثر ذوب  یو شمال غرب یشمال شرق يها رها و گذرگاهیمس
 هیکانادا و روس يها کشور يمورد ادعا ،یبخصوص گذرگاه شمال غرب ها رین مسیابند اما ای می
 عتقد است،داند و م می خود یداخل يرا  آبها یکانادا گذرگاه شمال غرب که طوري به. باشند می

کانادا  معتقد است،دولت هارپر  ).Dodds, 2010: 65(گر حق عبور از آن را ندارندید يکشورها
ن یکا متقاعد کند که ایگران را از جمله آمریقسمت نشان دهد و دن یت خود را بر اید حاکمیبا

ک تنگه ی عنوان به یکه اگر گذرگاه شمال غرب کانادا معتقد است. از کاناداست یگذرگاه بخش
از به یبدون ترس و بدون ن یردولتیو غ یتگران دولیآن وقت همه باز ،شناخته شود  یالملل بین

ه یروس .کانادا خطرناك است ين برایگاه عبور خواهند کرد و ان گذریاخذ مجوز از کانادا از ا
ه اجازه عبور را ید از روسیبا ها گر کشوریاست که د یمدع یز در مورد گذرگاه شمال شرقین

کا موافق با یآمرکه  یدر حال. )Dittmer & Others, 2011: 210(رند و حق عبور را بپردازندیبگ
با  ها ین غربیهمچن ).Gorenburg, 2012: 13(باشد می ه مخالف آنیآزاد و روس يحق ناوبر

چون تنگه هرمز و  ییها خود به گذرگاه ین گذرگاهها در صدد هستند تا از وابستگیاستفاده از ا
 يدیخود منبع تهد یقطب يها اما گذرگاه؛ کنند يریکانال سوئز و خطرات مربوط به آنها جلوگ

گذرگاه «د یگو می رزیکل بایما ییمحقق کانادا. قطب شمال هستند یساحل يها کشور يبرا
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خواهد  یقانون غیر خ آزاد گردد، محل ورود مواد مخدر، اسلحه و مهاجرانیاگر از  یشمال غرب
   ).Dodds, 2010: 65(ن امر وجود داردیاز ا يکه شواهد. »شد

  هیش قدرت روسیافزا -3-5
. شده است یک سنتیتین ژئوپلیگزیجا يک انرژیتیژئوپل شمندان،یاز اند ياریامروزه در ذهن بس

افته ی يادیت زیاهم ییایدر يرویارتش و ن يجا ه نفت و گاز بهیاکنون در روس هم
، يک منبع بالقوه اقتصادیعنوان  ه، قطب شمال را بهیرهبران روس). Trenin, 2008: 16(است

ه در قطب یروس یعیمنابع طب. اند هدر نظر گرفت ییایدر - يبالقوه تجار ریک مسیو  یکیاستراتژ
ه، قطب شمال در یت روسیامن ير شورایبه گفته دب. شود یمحدود نم ها دروکربنیشمال به ه

درصد  60ن یهمچن. کند می تأمینه را ین روسیکل، کبالت و پالتیدرصد از ن 90ش از یحاضر ب
. شوند می قطب شمال استخراج ه دریروس يدرصد از طال 24درصد از الماس و  90مس،  زا

از نقره، تنگستن، منگنز، قلع،  یر قابل توجهیذخا يه در قطب شمال داراین روسیعالوه بر ا
 :Rourke, 2012(باشد می ن معادن فسفات جهانیاز بزرگتر یکین یوم و همچنیتانیکروم و ت

 شیافزا شدت بهه را یروسک یتید قطب شمال وزن ژئوپلیجد ییایدر يرهایمس .)13
اتصال  يبرا ییایحمل و نقل در يها رساختیتوسعه ارتباطات و ز دنبال بهه یروس.دهد می

به رقابت  یر شمالیدوار است که با توسعه مسیامو ) Nopens, 2010: 1-5(باشد می ایاروپا و آس
ن جهت است که یه از ایروس ير براین مسیت ایاهم. بپردازد ییایبا کانال سوئز در تجارت در

. کند می کیدنیرکانال سوئز و دماغه امیاز مستر  کوتاه یقابل توجه طور بها به اروپا را یر آسیمس
و تنگه ماالکا وجود  یسواحل سومال ییایر خطرات دزدان درین مسین در ایعالوه بر ا

ه یروسد باعث خواهد شد که یجد ییایدر يرهایاستفاده از مس). Gorenburg, 2011: 11(ندارد
ه یروس راتیین تغین حال ایدر ع. قرار نداشته باشد ییایمعرض انزوا و محاصره جغراف گر درید

و مشارکت در  یجهان يو تجار یمال يها با شبکه يکتریکه ارتباط نزد کند می ازمند آنیرا ن
، یالملل بینبا حمل و نقل  یازمند هماهنگیز نین امر نیداشته باشد؛ که ا یالملل بین يها سازمان

 یکیه نقش ید، روسیجد يژئواستراتژ ين بازیدر ا. باشد می یطیست محیو مقررات ز تیامن
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ان ید در میجد ییایعنوان محور جغراف و به کند می يملند را بازیر ییایدر يها از قدرت
عنوان ارائه  ه را بهیت روسین امر موقعین ایبنابرا. )Antrim, 2011: 16(بزرگ است يها قدرت

  . دهد میجهان ارتقاء  يها انوسیآزاد به اق یجهان و دسترس يدهنده انرژ
ه یقطب شمال در بخش روس ين منابع انرژیشتریکه باست  این  عمدهچالش ن مورد یدر ا

از  يه از طرفداریمجدد روس گیري جهترا در  يدینقش کل يانرژقرار گرفته است چرا که 
 يها نیبا توجه به تخم ).Trenin, 2008: 17(ک قدرت مستقل بزرگ داشته استیغرب به 

قطب شمال را گاز  ير کشف نشده و اثبات شده انرژیدرصد از ذخا 70ش از یصورت گرفته ب
 را دارد و یاسیس يریپذ ن نقشیشتریب يها ين تمام انرژیکه در ب دهد میل یتشک یعیطب
قطب  یعیتمام منابع گاز طب باًیتقر. استفاده کرد یاسیک ابزار سی عنوان بهاز آن  توان می

متر واقع  500ه در عمق کمتر از یدر سواحل روس) ون فوت مکعبیلیتر 1550حدود (شمال
کننده غالب گاز  ک تأمینی عنوان بهه را یت روسین امر موقعیا ).Pilyavsky, 2011: 1(شده است

و با استفاده از آن نه  م گاز خود استفاده مناسب را برده استیه از منابع عظیروس .دهد میارتقاء 
ت ین ابزار در وضعیقدرت خود پرداخته است بلکه اروپا را با استفاده از هم يایتنها به اح

جهان را در صادرات نفت و گاز بر عهده دارد و  يه نقش رهبریروس. فرودست قرار داده است
 يکننده عمده انرژ تأمین عنوان بهه را یگاه روسیر قطب شمال جایصورت گرفته از ذخا یابیارز

موفق نه یزمن یه در ایاگر روس. کند می نینده بخصوص در رابطه با اروپا تضمیآ يها در دهه
جه یو در نت شود می زهیمدرن یاسیو س ی، اجتماعياقتصاد ين کشور از نظر ساختارهایا ،شود

ن درك یبه ا ها ییاز اروپا ياریامروزه بس.ل شودیک ابر قدرت تبدید به توان می گریبار د
د یک تهدی عنوان بهنه گاز یدر زم ویژه بهه یروس يش از حدشان به انرژیب يکه اتکا اند هدیرس

 تأمین ،یاسیسالح س عنوان به يه با استفاده از انرژیروس معتقدند، یبرخ. شود می محسوب
ه اروپا به یاتحاد یاز ناظران اظهار دارند که وابستگ ياریبس. باشد ینم يانرژکننده قابل اعتماد 

آمده بسته  وجود به يها ه، دست اروپا را در پاسخ و واکنش نسبت به بحرانیروس يانرژ
  ).Barysch, 2008: 2-4(است
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  در قطب شمال  يگر یش نظامیافزا -4-5
چرا که به مکانی  باشد می همراه نظامی - ي امنیتیها تغییر در ژئوپلیتیک قطب شمال با نگرانی
مربوط به حاکمیت و استقالل تبدیل شده  يجهت اکتشاف منابع طبیعی و ادعاها

ک یک کننده یقطب شمال تحر يها خیذوب شدن در واقع  ).Strandsbjerg, 2010: 8(است
 یدر صدد هستند تا بخش یساحل يها هر کدام از کشور. د در منطقه استیمسابقه و رقابت شد

جنگ سرد «، »بحران قطب شمال«چون  يها ترین و سرتیعناو. از قطب شمال را تصاحب کنند
و » پیوندد می کانادا با عجله و اشتیاق به قطب شمال« ،»قطب شمال يها نیتصرف زم« ،»دیجد

 ,Nopens(باشد می رقابت، منازعه و بحران در قطب شمالآشکارا بازتاب » حمله به بستر دریا«

2010: 1-5.(   
چندگانه قطب  يها لیه پتانسیروس .کند می تالش ها گر کشوریشتر از دیه بین روسین بیدر ا 

ه یگونه که ذکر شد روس همانخود است،  یدنبال منافع مل سرعت به ص داده و بهیشمال را تشخ
 یت حقوقیبه حاکم یابیدنبال دست بلکه به کند می از قطب شمال را ادعا اي عمدهنه تنها بخش 

ل به یم اي هندیفزا طور بهه یروس؛ )Ibid( آن است یعیاز منابع طب يبردار بهره منظور بهشتر یب
ان ینده دوما بیو نما ین گاروف از کاشفان قطبیلیآرتور چ. نشان دادن قدرتش در منطقه را دارد

قطب مال ماست و حضور ما  .میباش می بزرگ قطب شمال يم امپراطوریکن می افتخار«: کرده که
 یاتیت حیاهم يک و دارایه استراتژیروس يد در آنجا قابل مشاهده باشد چرا که برایبا

ش رقابت یاشاره به افزا 2020ه تا سال یون روسیفدراس یت ملیامن ياستراتژ .)Ibid: 1-3(»است
ن رقابت ممکن است به یدر قطب شمال دارد، که ا ویژه به يبه منابع انرژ یدسترس يبرا
 يو ابزارها یه منافع خود را با استفاده از قدرت نظامیروس.ل شودیتبد ینظام ییارویرو
به اهداف  یدسترس يو برا کند می اها دنبالیدر الملل بینون حقوق یمانند کنوانس یپلماسید

در  یت نظامین امنیرا در منطقه قطب شمال جهت تضم یمسلح و گارد ساحل يروهایخود ن
ک پرچم یه یروس 2007در سال . )Ibid: 1-5(مستقر کرده است یو نظام یاسیر سیط متغیشرا

شروع  علناً یدر همان زمان مقامات روس. قطب شمال نصب کردبستر وم را در یتانیاز جنس ت
ن اقدامات موجب یا. خود در قطب شمال کردند یش حضور نظامیبه بحث در مورد افزا
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 یساحل يها د کشوریبا واکنش شد؛و )Gorenburg, 2011: 12(گر شدید يها کشور ینگران
  .ه استروبرو شد

 یتر مک کیه در قطب شمال را پیواکنش نسبت به نصب پرچم توسط روسترین  دیشد
د یست که در جهان بگردیاالن قرن پانزدهم ن«ر امور خارجه کانادا نشان داد و اعالم کرد که یوز

ت کانادا در یحاکم يبرا يدیتهد چیه .»دین را داشته باشیآن سرزم يد و ادعایو پرچم نصب کن
نخست وزیر کانادا، استفن هارپر، قاطعانه اعالم  .)Dodds, 2010: 63( قطب شمال وجود ندارد

کرد با ساخت یک پایگاه دریایی جدید در قطب شمال به دفاع از حاکمیت کانادا در مقابل 
و  یکانادا دو کشت). Strandsbjerg, 2010: 17(پردازد می دانمارك، روسیه و سایر مزاحمان بالقوه

) Ghanbari, 2007: 65( قطب اعزام کرد یرا به شمال غرب ینظام يروین 700با  ییایر دریک زی
 یج دور افتاده در گذرگاه شمال غربید در خلیجد یگاه نظامیک پایدر حال ساخت اکنون  و

 ,Nopens(در قطب شمال بسازد یزنگشت يرا برا ییایناو در 8تا  6و در نظر دارد  باشد می

با عنوان  يدر سند 2009 يتوسعه خود در شمال را در جوال انداز چشمکانادا ). 6-7 :2010
 تأکیدکانادا  انداز چشمن یدر ا. منتشر کرد» نده مایراث ما، آیشمال ما، م: کانادا یشمال ياستراتژ«

ک یت دارد، یحاکم یقطب ياو آبه یدار و محکم بر خشکیپا یصورت بهدولت «کرده است که 
 د حدود فالت قارهیون تحدیسیم کمیخود را تسل يادعا 2013کانادا تا سال . »رپایت دیحاکم

   ).Nopens, 2010: 6-7(کند می
 ياست جمهوریر یت ملیامن يشورا 2009ه یدولت بوش در ژانو ين روزهایدر آخر

ت یامن یع و اساسیمنافع وس يمتحده دارااالت یا: را ارائه داد یت ملیز بخشنامه امنیکا نیآمر
گر کشورها از یا در رابطه با دیمستقل  طور بهدر منطقه قطب شمال است و آماده است تا  یمل
 يها ستمی، استقرار سیمانند دفاع موشک ین منافع شامل مسائلیا. ن منافع محافظت کندیا

 ين آزادی، تضمییایت دری، امنییایک، حضور دریاستراتژ ی، بازدارندگییو هوا ییایدر
از  يریشگیدر پ یاساس یتین منافع امنیاالت متحده همچنیا. باشد می و پرواز يانوردیدر

کا در یآمر). Dodds, 2010: 70(و خصمانه دارد ییو کاهش اعمال جنا یستیحمالت ترور
شکن جهت اعزام به  خی يها یچون تدارك کشت ییها تیه، به فعالیواکنش به اقدامات روس
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 آورده است ياها رویون حقوق دریب کنوانسیتصو يقطب و فشار به مجلس سنا برا
)Ghanbari, 2007: 65.( در  .قطب شمال خود را منتشر کرد ياستراتژ 2006ز در دسامبر ینروژ ن

ک یس یش نویقطب شمال در تحول است؛ پ«تحت عنوان  يدانمارك سند 2008ماه مه سال 
 يها دانمارك اذعان به احتمال بحران. را منتشر کرد» شمال ت در قطبیفعال يبرا ياستراتژ

از  يریدر جلوگ يبر همکار تأکیددر قطب شمال دارد و  ها خیاز عواقب ذوب  یناش یالملل بین
براي (ن در توافق دفاعی اخیر یهمچن. و منازعات مسلحانه دارد یحاتیک مسابقه تسلیبروز 

نیز تصمیم به افزایش توان نظامی خود در منطقه و پارلمان دانمارك ) 2010-2014سالهاي 
    ).Strandsbjerg, 2010: 17( ایجاد یک فرماندهی در قطب شمال گرفته است

عنوان جنگ  اد است که از آن بیشد يحد به در قطب شمال یساحل يکشورها يها رقابت
 ایجنگ بدون شک در حال حاضر در قطب شمال مه يمواد الزم برا .شود می ادید یسرد جد

ست ین یحاتیک مسابقه تسلیدر منطقه منعکس کننده  ینظام يروهایش نیافزا البته. باشد می
  . باشد می ت و منافع آنهایش حاکمیافزا يبران کشورها یال یدهنده تما بلکه نشان

  در قطب شمال یساحل غیر يها حضور و رقابت کشور -5-5
ند بر اساس توان می آن تنها یساحل يها که کشور باشد می آزاد يایک دریقطب شمال 

خود بپردازند و  ییایدر يش قلمروهایو افزا ياها به قلمروسازیدر الملل بینون حقوق یکنوانس
 ت در نظر گرفتهیراث مشترك بشریم عنوان بهمناطق خارج از محدوده فالت قاره قطب شمال 

ت در حال تحول قطب یوضعن یبنابرا. م هستندیجهان در آن سه يکه همه کشورها شود می
 يکشورهاحضور با  ید حتیجد یکیتید منجر به منازعات ژئوپلتوان می اي هبالقو طور بهشمال 

امروزه  .استخراج منابع شود مرور و بخصوص در ارتباط با مسائل مربوط به عبور و یساحل غیر
ن یبه ا اي هژیکا توجه ویا، اروپا و شمال آمریدر سراسر آسن بلکه یگذاران نه تنها در چ استیس

 ,Jakobsen(آن دارند یکیتیات ژئوپلتأثیرو  ی، ارضيتحوالت اقتصاد یبررس منظور بهمنطقه 

و  ها استیس یناتو به بررس یه اروپا و حتی، اتحادین، کره جنوبیچ یندگان رسمینما). 2 :2010
گران در بستر ین بازیا. پردازند می ن منطقهینفعان ایذ عنوان بهمسائل مربوط به قطب شمال 
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 ،ییایجغراف يها ق نشانهیاز طر کار به لیت تمایراث مشترك بشریقطب شمال و منطقه م
باز نسبت به  یکیتیدگاه ژئوپلیج دیو ترو یکشور ساحل 5جدا کردن قطب شمال از  منظور به

 & Dittmer(استروبرو  یساحل يبا مخالفت کشورها انداز چشمن یکه ا دارندقطب شمال 

Others, 2011: 210.(   
ه یاگر چه اتحاد. ارائه داده است» ه اروپا و قطب شمالیاتحاد«با عنوان  يپارلمان اروپا سند

 يباز يمشروع برا ینقش يدارا اما قطعاً باشد می کان تازه وارد به قطب شمالیاز نزد یکیاروپا 
ب نروژ ین ترتیو به هم باشد می از قطب شمال را دارا اي عمدهچرا که دانمارك سهم . باشد می
ه اروپا ین اتحادیعالوه بر ا. باشند می اروپا ياز منطقه اقتصاد یسلند که هر دو بخشیو ا

ه اروپا ین علت دخالت اتحادیمهمتر. ه داردیکا، کانادا و روسیک با آمریاستراتژ يها يهمکار
. هستند يه اروپا وابسته به واردات انرژیعضو اتحاد ين است که کشورهایا شمالدر قطب 

ک یدار از منابع و توسعه یپا يبردار بهرهج یست قطب شمال، ترویط زیمح یه اروپا حامیاتحاد
ت یاها که ضامن امنیدر الملل بینون حقوق یو کنوانس يهمکار يبر مبنا یستم حکومت قطبیس

قطب  يها دارد که همه جنبه یاسیس یون اروپا سه هدف اصلیسیکم. است، باشد می و ثبات
از قطب شمال در اتحاد  ياول حفاظت و نگهدار: جز دفاع در دستور کار خود دارد هشمال را ب

و  یت از مردمان بومی، حماییرات آب و هواییست و تغیط زین محیت آن، همچنیبا جمع
، ها دروکربنیدار از منابع، هیج استفاده پایترو؛ دوم یابیو پژوهش و نظارت و ارز یمحل

 ,Nopens(؛ و سوم کمک به اداره چندجانبه قطب شماليالت، حمل و نقل و گردشگریش

خود در قطب شمال در نظر گرفته است چرا که  يک حق مشروع برایه اروپا یاتحاد). 8 :2010
 يها از کشور یا گروهیچ کشور یه«نکه یو آن ا باشد می مشترك یژگیک وی يقطب شمال دارا

  ).Dittmer & Others, 2011: 210( »ستیت در قطب شمال نیحاکم يگر داراید
قطب  یر شده است چرا که چهار کشور از پنج کشور ساحلیز در قطب شمال درگیناتو ن

 ه با دقت گام بریاز تنش با روس يریجلوگ ين وجود ناتو برایبا ا. ناتو هستند يشمال اعضا
بحث در مورد  يبرا» یک شمالیآتالنت يگفتگو«با عنوان  2009ه ینار ناتو در ژانویسم. دارد می

 ,Nopens( بوده است...  یمسائل ارض ،، مسائل آب و هواییایهمچون نظارت در یموضوعات
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درخواست کرده است که براي  از ناتو سفیر روسیه در دانمارك، تی رامیشویلی اخیراً). 8 :2010
قطب شمال یک  یکشور ساحل 5ان کرده که یاو ب. رون بماندیغیرنظامی از منطقه بحفظ نظم 

. درك مشترك از این که اداره قطب شمال باید از طریق همکاري مشترك صورت گیرد، دارند
، عالقه روسیه براي محدود کردن نفوذ ناتو در منطقه دهنده نشانن درخواست رامیشویلی یا

    ).Strandsbjerg, 2010: 17(است
آمده در قطب شمال  وجود به يها به فرصت یابیز مترصد دستین یشرق يایآس يکشورها

ن هستند تا از یا دنبال بهک یهر  یو کره جنوب ین، کره شمالیمثل ژاپن، چ ییها کشور. هستند
. الت استفاده کنندیو ش یعیبه منابع طب یو امکان دسترس يحمل و نقل تجارتر  کوتاه يرهایمس

خ یاز  يقطب شمال عار يها لیاستفاده از پتانس يبرا ییها راه دنبال بهن کشورها یکدام از اهر 
 ,Jakobsen( دارد یانوس منجمد شمالیدر اق ها خیبه ذوب  ین توجه روزافزونیچ. هستند

قطب است چرا که  ییایدر يرهایو مس یعالقمند به منابع معدن ویژه بهن یچ. )1-13 :2010
 ,Lasserre( شود میتر  ار کوتاهیقطب شمال بس ییایدر يها ق راهیو اروپا از طر نین چیفاصله ب

ر یق دو مسیتابستان از طر يها در ماه یش قطب شمال با کشتیمایپ انداز چشم). 2-3 :2010
ق یتحق يشتر برایص منابع بین را مجبور به تخصی، دولت چيبه منابع انرژ یو دسترستر  کوتاه

شروع به  ینیر مقامات و محققان چیاخ يها در سال. شمال کرده استو پژوهش در قطب 
. اند هن کردیچ يخ بر رویاز  يقطب شمال عار یاسیو س یتی، امنيات تجارتأثیر یابیارز

و شناخت  یخین فرصت تاریدرك ا يق دولت خود برایز در حال تشوین ینیچ ین آکادمیچند
ن ین در منطقه و تدویمجدد حقوق چ یابیقطب شمال و ارز يو اقتصاد یاسی، سیارزش نظام

قطب شمال در  يناظر موقت در دو جلسه شورا عنوان بهن یچ. باشند می کیاستراتژ يها برنامه
دوار است که عنوان ناظر دائم به آن اعطا یشرکت کرده و ام 2009و  2007سال 

  . موجود در قطب شمال کمال استفاده را ببرد يها تا از فرصت ؛)Jakobsen, 2010: 1-13(شود
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  یجوامع بوم طلبانه الت استقاللیتما -6-5
دفاع از  يبرا 1هاتیینویا يمانند شورا يها و سازمان یبوم يها گروه یمیرات اقلییدر اثر تغ

در مخالفت ( اي هو منطق یمحل يها ت حکومتیبر ماه تأکیدو  اند هفعال شد یحقوق مردم بوم
گران یکه منافع باز یدر سراسر منطقه قطب شمال دارند؛ در حال) یمل کامالً يها انداز چشمبا 
 يها وهیو ش ها قطب شمال اغلب در قالب گفتمان يمانند شورا اي همنطق يو ساختارها یمل

ت شناخته شدن منافع خود یرسم خواستار به اي هندیفزا طور بهکه ( یو جوامع بوم یکنترل ارض
یک فضاي دریایی  الملل بینیخ در حقوق ). Dittmer & Others, 2011: 209(باشد می )هستند

قطب شمال یک فضاي مادي مورد  ی، اما براي بسیاري از مردم بومشود می در نظر گرفته
استفاده براي سفر، یک فضاي شکار، و تا حدودي نقش پیوند دهنده بین فضاي خشکی جامد 

روابط بین  دهنده نشاني مرزبندي ها   ب، شیوهین ترتیبه ا .کند می و فضاي دریاي مایع را ایفاء
ي مختلفی ها و سازمان ها ، بین کشورهاي همسایه، و بین دولتالملل بینکشورها و حقوق 

ت یقطبی اینوی شورايتوان به    از جمله این سازمانها می. هستند که نماینده مردم بومی هستند
ي ساکن در مناطق شمالی را به گوش ها تیجمعیت اینویاشاره کرد که حقوق و دعاوي 

د از توان می چه کسی ؛در پاسخ به این سؤال که مالک قطب شمال کیست. رسانند همگان می
شوراي قطبی اینوییت،  ؛و چه کسی حق توسعه منابع قطب شمال دارد ؛قطب شمال بگذرد

پاتریشیا کوچران، که رئیس  منتشر کرد، و 2009اعالمیه حاکمیت در قطب شمال را در سال 
 اعالمیه ما برخی از مسائل را از موقعیت مردمی که«شوراي قطبی اینوییت است، بیان کرد که 

ما در اینجا براي هزاران و هزارن سال  .کند می دانیم نزدیک قطب شمال هستند، مطرح می
براي ) ناونات(اخلی خواهند از اینوییت د می کنیم و با این اعالمیه، به کسانی که می زندگی

. »گوییم شما باید با ما صحبت کنید و به حقوق ما احترام بگذارید می اهداف خود استفاده کنند،
ي مرزسازي ها نسبت به روشی که شیوه ها وضوح نارضایتی در میان اینوییت ان بهین بیا

فضا دارند، را  کنندگان و ساکنان بومی در کشورهاي قطب شمال تمایل به نادیده گرفتن استفاده

                                                        
1 - Inuit 
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از نظر قانونی انسان  ها مطلب نهفته در بطن این اظهارت این است که اینوییت. دهد مینشان 
هستند و بنابراین حق تعیین سرنوشت خود را دارند، حتی اگر آنها در سراسر مرزهاي چهار 

 گیري در مسائل حاکمیت، به این ترتیب آنها حق تصمیم. کشور شناخته شده زندگی کنند
در اجالس  .)Strandsbjerg, 2010: 10-19(ي و استفاده از فضاي زندگیشان را دارندبردار بهره

حقوق ما «ت بر قطب شمال اشاره شد که یدر مورد حاکم 2009سال در  تیینویرهبران ا
 باشد می مان ملل متحدزه سایت شناخته شده در اعالمیرسم شامل حقوق به یمردم بوم عنوان به

ت یینویگر جوامع اید ياز سو. »باشد می ت و حقوق مستقل در قطب شمالیکه مربوط به حاکم
ت آن بر گذرگاه شمال یبر حاکم یکانادا مبن ين ادعاهایکه ا اند هو رهبران آنها استدالل کرد

 :Dittmer & Others, 2011(باشد می آنها یوه زندگیو ش یغفلت از وجود مردم بوم غالباً یغرب

209.(   
ي قطب شمال الگوهاي ها با گرم شدن هوا و ذوب شدن تدریجی یخب ین ترتیبد 

ي ها با تنش ها ي فرهنگ اینویتها مهاجرت حیات وحش تغییر پیدا کرده و بر اثر آن پایه
خطوط دریایی جهانی جدید در حال ظهور است و منابع طبیعی در . جدیدي مواجه خواهد شد

خوبی با این  آنها را به ها افزایش مشارکت و توانمندي اینویت. دسترس قرار خواهد گرفت
، آنها نه تنها به بزرگترین زمینداران آید میي جدیدي پدید ها که فرصت کند میواقعیت روبرو 

این . ، بلکه همچنین ثروتمندترین نیز خواهند بودشوند می خصوصی آمریکاي شمالی تبدیل
را که داراي منابع طبیعی ثروت در یک گوشه جهان  یبومل ین قبایثروت بالقوه در آینده ا

عربستان سعودي کنترل بسیاري بر . است همانند خانواده سلطنتی سعودي پدید خواهد آورد
کنترل قابل توجهی را بر یک  ها اما در مقابل، اینویت. عرضه نفت شناخته شده جهان دارد

می از الماس، یبر این داراي مقادیر عظعالوه . چهارم ذخایر نفت آینده جهان خواهند داشت
د توان می آبهاي سرزمینی آنها. وم و بسیاري از مواد معدنی استراتژیک خواهند بودیطال، اوران

د تبدیل به یک منبع غذایی حیاتی توان می روزي مسیر اصلی کشتیرانی جهانی و شیالت آنها
ویژه اگر قدرت  هب ،است پتانسیل حرکت صعودي آنها فراتر از تخیل. براي جهان شود

سوي استقرار مجدد حاکمیت واقعی حرکت کنند، در حال حاضر  شان افزایش یافته و به سیاسی
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نلند که بخشی از یگر). Zellen, 2009: 67-68(پذیر است حداقل در گرینلند امکان رسد می نظر به
از  يادیبا اندازه ز عنوان یک جامعه مستقل است، به) یا در واقع امپراطوري( قلمرو دانمارك

یک جامعه نیمه مستقل  عنوان بهیک حکومت اینوییت است که   خودمختاري، در حکم نماینده
واسطه روابط  حضور دانمارك در قطب شمال به. شناخته شده است الملل بیندر نظام سیاسی 

را اعالم  یعنی اگر گرینلند استقالل خودش. با گرینلند بوده است) يو پسا استعمار(استعماري 
که سیاست امنیتی و  یدر حال. نخواهد بودکند، دیگر دانمارك یکی از کشورهاي قطب شمال 

و این نقطه نامطلوبی در روابط بین دانمارك و  شود می خارجی آن توسط کپنهاك اتخاذ
. این وضعیت منجر به یک رابطه متناقض شده است. گرینلند براي سالهاي مدید بوده است

حدي رشد کند  اگر اقتصاد سرزمین گرینلند به. باشد استقالل گرینلند مرتبط با منابع موجود می
شکل بگیرد، آن وقت گزینه استقالل که استاندارد زندگی کنونی بدون سوبسیدهاي کپنهاك 

دست آوردن فالت قاره  هي دانمارك براي بها در واقع تالش. محبوب و پرطرفدار خواهد بود
د به استقالل گرینلند کمک کند و دانمارك موقعیتش را توان می بزرگتر در گرینلند، در واقع

  ).Strhandsbjerg, 2010: 18-19(یک کشور قطب شمالی از دست خواهد داد عنوان به
و  یساحل يالت قلمروخواهانه کشورهایاز تما یناش ها ن چالشیاگفت  دیت بایدر نها

 دنبال به، و هر کدام باشد می یمیرات اقلییدر قطب شمال در اثر تغ یو جوامع بوم یرساحلیغ
  . باشند می ا حفظ منافع خودی یابیاز قطب شمال جهت دست یتصاحب بخش

 یخوب به یمیرات اقلییجه تغیک قطب شمال را در نتیتیژئوپل يها الشچ 2شماره  شکل
  :دهد مینشان 
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  چالش هاي ژئوپلیتیک قطب شمال در نتیجه تغییرات اقلیمی: 2شکل شماره 

  گیري جهینت -6
ستم ذهن یتبدیل شده که از اواخر قرن ب ین مسائلیاز مهمتر یکیتغییرات اقلیمی به 

ي جهان امروز رو پیشي ها مشغول کرده است و یکی از بزرگترین چالش خود بهشمندان را یاند
له یوس هباي  هگلخان يانتشار گازها ویژه به یو انسان یعیعوامل طبرود که در اثر  می شمار به

 هاي انسانی و طبیعی فعالیت

 اي انتشار گازهاي گلخانه

 گرم شدن کره زمین با تشدید بیشتر در قطب شمال

 هاي قطب شمال ذوب شدن یخ

 تغییر اقلیم

 )انرژي(منابع عظیم طبیعی  ژئوپلیتیکیموقعیت  مسیرهاي دریایی جدید

 هاي ژئوپلیتیکی قطب شمال چالش

اختالفات ارضی  - هاي ناشی از تمایالت قلمروخواهانه کشورهاي ساحلی و غیر ساحلی چالش
هاي  اختالف بر سر نحوه عبور و مرور از گذرگاه -کشور هاي ساحلیو ادعاهاي متداخل 

حضور و رقابت  -گري در قطب شمال  افزایش نظامی - قدرت روسیهافزایش  - دریایی
 جوامع بومیطلبانه  تمایالت استقالل - در قطب شمال کشورهاي غیرساحلی
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 باشد می نیگرم شدن کره زم یمیر اقلیین تغیمهمترن ین بیدر ا. انسان در حال رخ دادن است
 اهایجه باال آمدن سطح دریو حرکت آن به سمت دریا و در نت ها ذوب شدن یخ که منجر به

نکه یخ ضمن ایده از یدر مناطق پوش ها خیاها و ذوب شدن یبا باال آمدن سطح در. شود می
ر در قلمروها و ییو تغ یر خط ساحلییبلکه منجر به تغ ،روند می ر آبیز ها یاز خشک ياریبس

در  .آورد می دیرا پد یکیتیژئوپل يها ن امر چالشیکه ا شود می یساحل يکشورها ییایمناطق در
منطقه  ،است دگرگون شدهک آن یتیکه ژئوپل یاز مناطق یکین یبا گرم شدن کره زمن ین بیا

منطقه شاخصی براي  نیاقلیم ا ،دهد می مطالعات علمی متعدد نشان .باشد می قطب شمال
چرا که متوسط درجه حرارت آن در مقایسه با  شود می تغییرات اقلیم در سراسر جهان محسوب

از  یاین امر باعث شده تا قسمت اعظم. سایر مناطق جهان حدود دو برابر افزایش یافته است
از بقیه و شدیدتر تر  تغییرات اقلیمی در قطب شمال سریع بین ترتیبد .آن ذوب شوند يها خی

قطب شمال را به  عاملن یا. مناطق جهان بوده و اثرات آن در این منطقه از جهان مشهود است
را  ییهاو چالش ها و فرصت ل کردهید جهان تبدیجد یکیتیژئوپل يهادگاهید يجبهه مرکز

دهه گذشته آشکار شده و از آن تحت  یط ها و فرصت ها چالش نیکه مقدمه ا جاد کرده استیا
قطب سرد؛ امید گرم « ، »دریا بستر به حمله« ،»دیجنگ سرد جد«، »بحران قطب شمال«عنوان 

صورت گرفته  يها بینی پیشي قطب شمال و ها با ذوب شدن یخ. کنند میاد ی... و » بازار انرژي
 پذیر امکان اه دروکربنیه ژهیو به منابع طبیعیبه  یدسترس آن، یعیم طبینه منابع عظیدر زم

ر کشف نشده نفت جهان، یدرصد از ذخا 13حدود  ن منطقهیا شود می ینیب شیپ .خواهد شد
 .ارا باشدعانات گاز جهان را دیدرصد از م 20و  یعیر شناخته نشده گاز طبیدرصد از ذخا 30

براي اکوسیستم منطقه خواهد داشت و باعث خواهد شد تا  یافزایش دما پیامدهایدر واقع 
 ییایدر يرهاین در اثر این امر، مسیهمچن. پتانسیل اقتصادي آن بیشتر در دسترس قرار گیرد

ک یتیتجارت و ژئوپل ،يانوردیدر يرهایمس کوتاه کردنبا خواهد آمد که  وجود به يدیجد
قطب  یکیو ژئواکونوم یکیتیت ژئوپلیرات اهمیین تغین با ایبنابرا. خواهد دادر ییرا تغ یجهان

قطب  ،آن یعال یکیتیت ژئوپلیو موقع یر معدنیذخاش است و یشمال به سرعت در حال افزا
ن امر یا. کند می لیتبد 21قرن  ياز مناطق پر رونق اقتصاد یکیاد به یرا به احتمال ز شمال
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رات ییتغکه  رسد می نظر بهدر نگاه اول . ن منطقه کشانده استیر مناطق به ایرا از سا ها نگاه
و  یکشور ساحل 5 يبرا يدیر جدینظ بی يها فراهم کننده فرصت ها خیو ذوب شدن  یمیاقل

که قطب شمال  دهد مینشان تر  قیدق یاما بررس. باشد می بزرگ يها ر قدرتیسا ين برایهمچن
 یمیرات اقلییکه تغ باشد می نین امر ایل ایدل. مواجه است یمهم یکیتیژئوپل يها با چالش

جهان در زمینه  يها ر کشوریقطب شمال و سا یساحل يها پیامدهاي مهمی براي کشور
ک طرف بر موقعیت، مقیاس و مرزهاي یهمراه دارد چرا که از  قلمروسازي دریایی به

 وجود هخواهد گذاشت و ادعاهایی جدیدي را ب تأثیرن کشورها یقلمروهاي دریایی موجود ا
 يها که کشور باشد می آزاد يایک دریقطب شمال نکه یگر با توجه به ایآورد و از طرف د می

ش یو افزا ياها به قلمروسازیالملل در نیون حقوق بیند بر اساس کنوانستوان می آن تنها یساحل
در . آورد می ز فراهمیجهان را ن يها ر کشورینه حضور سای، زمخود بپردازند ییایدر يقلمروها

آورد که  می وجود هقطب شمال ب يرا برا يادیز یکیتیژئوپل يها چالش یمیرات اقلییتغواقع 
ج ینتا. باشد می در قطب شمال یرساحلیو غ یساحل يالت قلمروخواهانه کشورهایتمااز  یناش
متداخل بر سر فالت  يو ادعاها یختالفات ارضاعبارتند از  ها ن چالشیا دهد میق نشان یتحق

در قطب  یرساحلیغ يدر قطب شمال، حضور و رقابت کشورها يگر ینظامش یقاره، افزا
، اختالفات بر سر نحوه عبور و مرور از یطلبانه جوامع بوم الت استقاللیشمال، تما

د یت بایدر نها. غرب يبرا ویژه بهه و تبعات آن یش قدرت روسی، افزاییایدر يها گذرگاه
ون حقوق یقطب شمال وجود ندارد، کنوانس يبرا یم خاصیچ رژیهاگرچه  متذکر شد که

 مسائل قطب شمال یبررس يچارچوب براترین  سازمان ملل متحد جامع ياهایدر الملل بین
 يبه قلمروها عراج يو ادعاها يحل و فصل اختالفات مرز يبرا یقیدق يها حل و راه باشد می
  . دهد میارائه  یعیاز منابع طب يبردار بهرهو  ییایدر

  یدانقدر -7
دانشگاه تهران  ییایدانشکده علوم جغراف یدانند از معاونت پژوهش می الزم خودبر نگارندگان 

  .ندیتشکر نما از انجام پژوهش حاضر يو معنو يماد يها تیخاطر حما به
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