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 چكيده
ـ ا .اسـت  شده واقع اروپا شمال در كهشود،  مي بندي طبقه بسته نيم و بستهي اهايدر شمار دركه  كيبالتي ايدر  ني
. اسـت  بـوده  منطقه در ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك ويژه تياهمي دارا ستميب قرن در بويژه معاصر دوران در ايدر
ي شـمال  بخـش  نيهمچنـ  و بوده جهان آزادي آبها بهي شوروي دسترس مهمي راهها ازي كي سرد جنگ دوره در

.  اســت داده مــي ليتشــك را ورشــو و نــاتوي نظــامي مانهــايپ تمــاس خــط وي كياســتراتژ كيــ شــماره جبهــه
دريـاي  و  بـود  خواهـد ي جهـان ي اتيـ عمل صـحنه  اقيانوس منجمد شمالي 21 قرن در معتقدند ها ستيژئواستراتژ

 بخـش  دهد مي نشان جهان يژانر منابعي پراكندگ. دهد ميي مهم اين صحنه را تشكيل ها يكي از شاخك بالتيك
 نياي وابستگ و اروپا به هيروس ،يژانر صدور رياخ بحران .دارد قرار هيروس در جهان گاز و نفت رياذخ ازي مهم

 نموده درياي بالتيك كيژئواكونوم تياهم و نقش متوجه را هيروسي انرژ صدوري برا منطقهي كشورها به كشور
ي سـاحل ي كشـورها  ازي اريبسي جهان تجارتي بآي ها ريمس بهي دسترس راه ويي ايدر مرز گريد طرف از. است

  . استيدر نيا به منحصر
 چـه  آن ازي ناش تحوالت و سرد جنگ انيپا كه سوال نيا به پاسخ در را منطقه ژئوپليتيكي طيشرا مقاله نيا
كه براي اين  و بررسي نموده است ليتحل تحوالتي آت روند بيني پيش منظور به و داشته منطقه تياهم بري تأثير

  .حقيق توصيفي ـ تحليلي استفاده شده استمنظور از روش ت
حـوزه بالتيـك    اي منطقـه حداقل سه عامل موجب تداوم و افـزايش اهميـت    كه دهد مينتيجه بررسي نشان 

ترين راه صدور انرژي روسيه بـه اروپـا و ديگـر منـاطق      ترين و مناسب ـ درياي بالتيك اقتصادي1 :گرديده است
ي شـمال  سـواحل  2040دهـه  در دهـد  مـي  نشاناي  هماهواري عكسها و خهاي تيوضعي بررس -2 ؛باشد ميجهان 
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 و منـابع عظـيم بسـتر و زيـر بسـتر      بـود  خواهـد ي رانيكشـت  قابـل  سال طول در خهاي نشيني عقب دليل به هيروس
 در. گيرد مي دريا در دسترس بشريت قرار وخواهد كرد  آفريني نقش مهم منطقه كي عنوان به هيروس يئواستراتژژ

ـ درياي بالتيك تنها 3 ؛شد خواهد ظاهر تياهم بادرياي  كي عنوان به شيپ از شيب كيبالتي ايدري طياشر نيچن
دسترسـي   هايراه دسترسي كشورهاي لهستان، ليتواني، لتوني، استوني، فندالند و سوئد و يكي از مهمترين مسير

 .باشد ميبه آبهاي آزاد جهان  آلمانكشورهاي روسيه و 
  

  .هيروس يئواستراتژژ ي،دسترس ژئوپليتيك ،گاز و نفتي ها لوله ژئوپليتيك، كيبالتي ايدر :كليدي هاي هواژ

  مقدمه

 خودي كاركرد وي ساختار عناصر و مشخصات، تيموقع به بستهيي ايجغرافي فضاها و مكانها
 زمان بستر دري داريپا و ثبات عدم دليل به نهاآ ازي بعض كه هستندي متفاوتي ارزشهاي دارا

ي فضا و مكان كي كاركرد و ساختار، تيموقع مطالعه. گردند يم رييتغ و تحول دچار
 برون اي اي منطقه درون اثر و نقش داشته منطقه نآ ازي بهتر درك كند مي كمك ما بهيي ايجغراف
 واقع در .ميده صيتشخ را اثر و نقش نياي جهان اي اي منطقه وي محل برد در نتيجه و اي منطقه
 مشخص نراآي كييتئوپلژ وزني ائيجغرافي فضا و مكاني ها تيقابل و ها استعداد مطالعه

 ستميب قرني ط كه استي مناطق ازي كي كيبالت ييايدر وزهح. )109: 1385 ،نيا حافظ(كند مي
ي تلريه آلمان. است كرده فايااي  هقار برد با حداقلي مهمي كيئواستراتژژ وي ژئوپليتيك كاركرد

درياي ي شرق وي جنوب سواحل كشور نياي هماهنگ با وي شورو با محرمانه مانيپ كي يپ در
 تهاجم از پس .)Leppanen, 2008: 3( كرد كامل را ايدر نيا بر خود تسلط و اشغال را بالتيك
 وي شرق سواحل و بودي نظامي هايريدرگ نيدتريشد محل كيبالتي ايدري شورو به آلمان
 اعالم دري روس دانشمندگوتولوف  راًياخ .رآمدد هيروس اشغال بهآن ي جنوب سواحل ازي بخش

 گزارش شده انجام ايدر نيا در 2005 سال در كهي روس دانشمندان ازي گروه قاتيتحق جينتا
ي ايبقا نهاآ. است افتاده اتفاق درياي بالتيك در دومي جهان جنگي انسان عيفجا ازي كي: داد

 جنگي ايبقا ريسا وي جنگي كشت و مايهواپ الشه 5000 از شيب و انسان 9000 از شيب اجساد
درياي  سرد جنگ دوران در بعدها. )Baltic sea, 2009: w. p(كردند  كشف ايدر نيا اعماق در را

ي جهان قدرت قطب كي يبازو هركدام كهي نظام مانيپ دو تماس خط عنوان به همچنان بالتيك
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 تياهم تاكنون باستان وناني عصر از منطقه نيا زيني اقتصاد لحاظ از. كرد يم نقشي فايا بودند
 راي ساحلي كشورها درآمد اعظم بخشيي ايدر تجارت و سميتور امروزه .دارد و داشته
 نيا در فنالند جيخل سواحل در هيروس گاز و نفتي صادرات انهيپا نيبزرگتر .دهد مي ليتشك

 ،لتوني ،انيليتو ،لهستاني كشورهاي دسترس راه تنها درياي بالتيك .است شده واقع ايدر
به درياهاي آزاد  آلمانفنالند و سوئد و يكي از راههاي مهم دسترسي روسيه و  ،استوني

ن است تا تغييرات جايگاه و اهميت منطقه را در آدر پي  پژوهش حاضر. شود ميمحسوب 
ي و در پي تحوالت ناشي از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي الملل بين شرايط جديد
  .بررسي نمايد

  ؤاالت و روش  تحقيق س
  :كهاست  اين هاست،آنبه گويي  در صدد پاسخ حاضر كه مقاله هايي پرسش
و تغييرات آب و هوايي  كدام است؟ درياي بالتيكعوامل مؤثر در تداوم اهميت منطقه : 1سوال 

  ي بر منطقه خواهد داشت؟تأثيرو كشف منابع جديد نفت و گاز چه 
ي بر اهميت تأثيرناشي از فروپاشي شوروي چه  پايان جنگ سرد و تحوالت: 2سوال 

  ؟ ك داشته استژئوپليتيكي حوزه درياي بالتي
، تحوالت اخير زه بالتيك در ژئو استراتژي روسيهبا توجه به اهميت كشورهاي حو: 3سوال 
  ي بر استراتژي روسيه در منطقه داشته است؟ تأثيرچه  اي منطقه

: نظير متغيرهايي و گرديده برداري بهرهـ تحليلي از روش تحقيق توصيفي ن منظور براي اي
منطقه، موقعيت و تقسيمات جديد فضايي، تغييرات جوي و  ژئوپليتيكيتحوالت سياسي و 

   .استمورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته  ژئوپليتيكاقليمي، جمعيت و منابع و ديگر عوامل 

درياي بالتيك در شمال اروپا در عرض  :ن بر جغرافياي منطقهآ تأثيرموقعيت درياي بالتيك و  - 1
  .)1نقشه شماره (  شرقي واقع شده است 20°تا 26°ول شمالي و ط 53°تا  66°جغرافيايي 
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  www.wordatlas.com: مأخذ - موقعيت جغرافيايي درياي بالتيك: 1 نقشه شماره 

ن دريا را ساحل اي ترين كيلومتر است كه كشور سوئد طوالني 8000 سواحل اين دريا حدود
اسكارژاك و كانال مصنوعي كيل در غرب  ي دانمارك،ها اين دريا از طريق تنگه. در اختيار دارد

 به درياي شمال و اطلس شمالي مربوط گرديده و از طريق كانال مصنوعي درياي سفيد و از
ط شمالي مربو منجمد اقيانوس ي داخلي روسيه الدگا و انگا به درياي سفيد وها ر درياچهيمس

   .)اطلس كشورهاي جهان( گرديده است
 كهي نكيهلس 1974 ونيكنوانس .باشد مي مشاع برداري بهره صورت به  ايدر نياي حقوق ميژر

 فنالند تختيپاي نكيهلس شهر در و است معروف 1هلكوم به و شدهي بازنگر زين 2000 سال در
 ،لهستان آلمان، ،انماركدي عني ايدر اين يساحلي كشورها از متشكل نآي اعضا و است مستقر

 Baltic sea) كند مي نظارت ايدر نيا امور بركه  باشند مي سوئد و فنالند ،هيروس، ياستون ،يلتون

portal, 2009: fimr) .جنوب از ترتيب به را ايدر نيا سواحلكيلومتر  8000 كشور 9 اكنون هم 
 ،فنالند ،هيروس ،ياستون ،يالتو ،يتوانيل روسيه، گراد يننيكال استان ،لهستان ،آلماني كشورها

  .)1و نقشه شماره  1 شماره جدول( اند كرده احاطه دانمارك و سوئد

                                                           
1- Helcom 
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  درياي بالتيكاطالعات جغرافيايي سياسي كشورهاي ساحلي : 1 جدول شماره

  )2008(ي پول الملل بينگزارش ساليانه صندوق  و) 2009( اطلس كشورهاي جهان: مأخذ
  

اقليت 

  عمده

مهمترين 

گروه 

  قومي

  رتبه

شاخص 

توسعه 

  انساني

  رتبه

توليد 

ناخالص 

  ملي

  رتبه

 درآمد

سرانه 

  )دالر(

  رتبه
تراكم 

 جمعيت

رتبه 

  جهاني

  جمعيت

1000 

  نفر

رتبه 

  جهاني

مساحت 

 كل

يلومتر ك(

  )مربع

 كشور

اوكرايني 
6% 

لهستاني 
98% 

  لهستان 311904 68 38633 33 5/123 64 12994 51 9/495 34 858/0 46

مهاجرين 
 مختلف

اسكانديناوي 
5/91% 

 دانمارك 43094 134 5447 109 48/128 78 37000 6 5/198 45 943/0 15

مهاجرين 
نروژي 

14% 

 سوئد 449964 63 9106 36 20    516/270 35   %86سوئدي 

سوئدي 
6% 

فنالندي 
93% 

 فنالند 338145 64 5325 111 16 201 36000 13 853/185 52 952/0 11

روسي 
28% 

 استوني 45237 133 1330 151 29 173 20753  813/22 106 871/0 43 %65استوني 

 توانيلي 65200 123 3431 130 52 120 20753  493/48 75 869/0 43 %80ليتواني  %9روسي 

روسي 
33% 

 لتوني 64589 124 2307 143 36 166 17800 46 351/31 88 855/0 45 %54لتوناني 

گروه 
قومي 

20% 

 روسيه 17075400 1 142745 9 3/8 209 12096 59 561/575/1 10 797/0 65 %80روسي 

3/8 %
 غيرآلماني

آلماني 
7/91% 

 آلمان 35050 63 82515 14 331 34 31473 17 000/521/2 5 932/0 17
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) استوني ،ليتواني ،ليتوني(بالتيك گانه سه هاي يهورجم جغرافيايي -ي تاريخي ها ويژگي
همكاري  خود  بهين كشورها رقم زده و اين سرنوشت مشترك به نوسرنوشت مشتركي را بين ا

خرين روزهاي حيات اتحاد آدر . نها موجب شده استآزيادي را بين  و هماهنگي نسبتاً
 طور بهگاه خود را  نها هيچآ .نها مشهود بودآهنگ مبارزه براي استقالل در آجماهير شوروي 

وقتي  1939اگوست  23در  ،دانستند نميروي جدي عضو خانواده كشورهاي اتحاد جماهير شو
 23سال بعد در  50كرد درست  كمتر كسي تصور مي ،ضميمه شوروي گرديدند اين سه كشور

هايي باشند كه خواهان استقالل از شوروي   جمهوريهمين سه ملت جزو اولين  1989اگوست 
كه به هيچ عنوان حاضر به بل ،وردندآدست  هكامل ب طور به 1991ن را در سال آنه تنها باشند، 

  . گردند نمي 1عضويت در جامعه كشورهاي مشترك المنافع
واحدهاي مستقل سياسي هستند اما از لحاظ نظامي و  عنوان بهاين سه كشور اگرچه امروز 

كه  دهد ميمشكالتي اين كشورها را رنج  .شوند ميناقتصادي هنوز كشورهاي مستقل محسوب 
و روسيه است كه ماهيتي امنيتي دارد و البته مشكلي دو سويه  ها ورجمهاين ن بين آ ترين عمده
وسعت و  ي چند ميليوني، سرزمين كمها جمعيت. اند هر سه كشور كوچك و كم قدرت. است

نظامي و سياسي  -فقدان قدرت نظامي مستقل اين كشورها را نسبت به قدرت عظيم جغرافيايي
پذيري را  آسيبريخي نيز رنگ و بوي اين تجارب تلخ تا .پذير كرده است روسيه آسيب

درياي بالتيك يكي از مناطق عمده نظامي شوروي سابق و وارث . كند ميپذير  آلود و سلطه خون
روسيه بوده و هست اين دريا بخش شمالي جبهه ناتو كه از شبه جزيره  سيونفدران آ 

، عزتي(ه است داد كيل مياسكانديناوي تا جنوب اروپا و درياي سياه گسترش يافته بود را تش
 ،نظامي كردن اين منطقه هستنداين سه جمهوري مدافع سياست غير كه حاليدر  .)62 :1387

نيروهاي نظامي  .كند ميه در تضاد با اين نگرش عمل يروس ژئواستراتژيكي ها محدوديت
ترك  1994ي ليتوني و استوني را در اوت سال ها ي خود در جمهوريها با اكراه پايگاهروسيه 
در . بوده و هست ساكن در اين كشورهاتبار  ي روسها زيرا ظاهراً روسيه نگران اقليت. كردند

جمعيت استوني  درصد 28و جمعيت ليتواني درصد  9 جمعيت لتوني، درصد 33حال حاضر 
                                                           
1- CIS 
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روسيه خروج ارتش سرخ را منوط به داشتن  .)76: 1379،جباري(تبار هستند  شهروندان روس
 و اين در حالي بودهاي ساكن اين جمهوريها نموده  ي از حسن رفتار با روسي كافها تضمين

نها آي خود بوده و ها موجب نگراني و هراس حكومت شدت بهي عمده ها ست كه اين اقليتا
  .نها را اخراج نمايندآتا در صورت امكان  كنند ميتالش 

 كامالًرد كه انها را ژئواكونوميك دااي  هاست و جنب يمشكل ديگر اين سه كشور اقتصاد
ينده نزديك آنها در آاستقالل اقتصادي  استقالل سياسي، رغم علينحوي كه  كرده به پذير آسيب
 24مايحتاج خود را از ساير جمهوريها وارد و فقطدرصد  27ليتواني  .نيست بيني پيشقابل 
اين سه . باشد ميميليارد روبل  5/1تجاري اين كشور  نها صادرات دارد و تراز منفيآبه  درصد

الت مورد نياز را از روسيه و ذغال را از ساير آ ي فلزي و ماشينها جمهوري نفت و فرآورده
ولي در زمينه  كند ميچه بعضي توليدات غذايي خود را صادر و اگر كند ميها وارد  جمهوري

  . كند ميمواد غذايي نيز خودكفا نبوده و بعضي مايحتاج غذايي خود را وارد 
گيرد و در زمينه  سرانه در كنار روسيه قرار مي درآمدگرچه از نظر  ،چون لتونيكشوري 

. به روسيه وابسته است بشدتصنايع الكترونيك توليدات نفيسي دارد اما در زمينه نفت و گاز 
 درصد 33اقليت  .(Turner, 2009: 5)ميليون روبل است  695كسري موازنه تجاري اين كشور 

مل أسرباز روسي در اين كشور قابل ت 000/400داوم حضور بخشي از تبار و همچنين ت روس
تنها راه دسترسي اين كشورها به دريا  شود ميمالحظه  1كه در نقشه شماره  طور همان .است

دسترسي به اين سواحل براي اين كشورها امكان دستيابي به . سواحل بالتيكي آنهاست
ي اين كشورها و ژئوپليتيكاين دريا پيوستگي . ندك ميمسيرهاي دريايي تجارت جهاني را فراهم 

هر سه كشور در عرصه سياست داخلي كشور درگير . شود ميساير كشورهاي منطقه را موجب 
گرا، نيروهاي متمايل به روسيه كه همان  نيروهاي ملي: كنش و واكنش سه گرايش

دولتهاي بالتيك ترس  در ميان باشند مي ي سابق هستند و نيروهاي متمايل به غربها كمونيست
در . هنوز موضوعيت دارد) مشكالت مربوط به امنيت اجتماعي و سياسي(متداول ميان دولتها 

اروپاي شرقي نگراني از مرزها هنوز در روابط كشورها بويژه در ميان اكثريت قريب به اتفاق 
  ).192: 1388بوزان، (ي روس وجود دارد ها ميزبانان اقليت
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ي خود همواره براي روسيه اهميت ژئوپليتيكطه موقعيت خاص كشور لهستان به واس
الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا و پيمان ناتو تحوالت اين كشور  رغم عليداشته و اي  هويژ

هاي بالتيك و  ي روسي جمهوريها ستياز منظر ژئواستراتژ .براي روسيه بسيار مهم است
نها آنگاه  .ندن كشور از اهميت ويژه برخوردارلهستان براي اي بويژهجمهوريهاي خاور نزديك 

توان از اظهارات ژنرال كولوكوتوف استنباط كرد كه در پاسخ به سوالي اظهار  به غرب را مي
تاريخ روسيه از . موزد كه اميدمان را از دست ندهيمآ مي تجربه تاريخي به ما(دارد  مي

وب چهارچو اقوامي كه روسيه در  ها نسرزمياي  ههاي دور از پراكندگي متأثري عميق ها بحران
گرا خود را  مركزنيروهاي در نهايت با اين همه . كنده استآورده آفدراسيون به دور خود گرد 

  .) 64: 1387 ،عزتي) (... اند نيرومندتر نشان داده
و لهستان از لحاظ  اند كرده حائل بين روسيه و ناتو عمل مي عنوان بهاين مناطق در گذشته 

لهستان كشوري تاريخي است كه از . شود ميك مكمل روسيه محسوب ياي استراتژجغرافي
جهاني قرار دارد و داراي يك تركيب  29جمعيت در رتبه  لحاظ بهو  68 در رتبه لحاظ وسعت

كه  درياي بالتيكوضعيت مناسب سواحل لهستان در . باشد ميدرصد لهستاني  7/98جمعيت 
ي است همواره موجب الملل بينبي تجارت آي ها يا و مسيرتنها راه دسترسي اين كشور به در

همواره به اين سواحل چشم  آلمانشوروي و ، ورزي همسايگان بوده و در گذشته سوئد طمع
بايد توجه داشته باشيم در اولين سند كه پس از فروپاشي شوروي در روسيه درباره . اند داشته

معروف است يكي از خطوط مهم سند  93 دكترين نظامي روسيه تدوين شد و به سند شماره
كه امنيت نظامي روسيه فقط و فقط در مرزهاي  اند ها به اين نتيجه رسيده اين بود كه روس

ردادي كه بين روسيه و كشورهاي طبق قرا .)67: 1387، عزتي(پذير است  شوروي سابق امكان
و اين  باشد ميكشورها ين اامنيت  تأمينروسيه مسئول  ،به امضا رسيده المنافع مستقل مشترك

در حوزه بالتيك نيز . خود مجوزي براي روسيه است تا در خاك آنها حضور نظامي داشته باشد
طبق قرارداد  المنافع، جامعه كشورهاي مستقل مشتركدر  هاعدم عضويت اين كشور رغم علي

  .استروال به اين صورت نانوشته و يكطرفه 
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  جهاني ژئوپليتيكحوزه بالتيك و 

و شوروي، سه  آمريكابود يعني بريتانيا،  3+3ن دو جنگ جهاني ساختار قدرت جهاني بي
فريقا، خاورميانه و بخش اعظم  آ. ، ژاپن و فرانسه سه قدرت بزرگ بودندآلمانابرقدرت و 

پس از جنگ جهاني دوم و طي دوران جنگ . پوشش و كنترل قدرتهاي استعماري بودندتحت 
و شوروي  آمريكا، يعني درآمد 2+3 صورت بهر قدرت جهاني سرد و استعمارزدايي ساختا

در اولين . ابرقدرت، چين و ژاپن و اتحاديه اروپا در حال تبديل شدن به قدرتهاي بزرگ بودند
 آمريكا، يعني درآمد 1+4 صورت بهدهه دوران پس از جنگ سرد ساختار قدرت جهاني 

قدرتهاي بزرگ،  عنوان بهپن و روسيه تنها ابرقدرت و چين، اتحاديه اروپا، ژا عنوان به
بوزان، (ساختار براي دو دهه آينده است  ترين كه اين ساختار محتمل اند ها مدعي يآمريكاي
البته جنگهاي بالكان نشان داد هنوز اياالت متحده يك بازيگر كليدي است  .)204و 203: 1388
 آمريكابا تصميم  دام نظامي صرفاًگيرانه گرفته تا اق اري از اقدامات، از ديپلماسي سختو بسي

مخالف تمركز قدرت اي  هفزايند صورت بهاما در بلند مدت سياست جهاني . شود ميعملي 
اولين قدرت جهاني نيست بلكه  آمريكابه همين علت . سلطه در دست يك كشور خواهد بود

  ).209: 1385برژينسكي، (آخرين آنها خواهد بود 
با تغييرات ساختاري روبرو بوده است،  آمريكابط اروپا و در شرايط پس از جنگ سرد روا

، اروپا تمايل بيشتري براي كسب ابرقدرتتنها  عنوان به آمريكابا حذف خطر شوروي ظهور 
استراتژيست برژينسكي از طرفي به گفته . نشان داد آمريكاخودمختاري و استقالل بيشتر از 

كنار هم هسته ثبات سياسي و ثروت اقتصادي جهان اياالت متحده و اتحاديه اروپا در  ييآمريكا
و اروپا، آنها قدرت مطلق جهان خواهند  آمريكادر صورت همكاري . دهند ميرا تشكيل 

الحمايه  تحت عمالًواقعيت اين است كه طي جنگ سرد اروپا  .)121: 1386برژينسكي، (بود
ند كه عمليات نظامي را يي بودآمريكابود، حتي پس از جنگ سرد هم اين نيروهاي  آمريكا

تواند قدرت برتر باشد ولي  مي به تنهايي آمريكا. ي بالكان رهبري كردندها براي پايان خشونت
 عمالًتواند ثروتمند باشد نه قدرتمند، اين دو در كنار هم  مي نه قدرت مطلق و اروپا به تنهايي
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روسيه هارتلندي  پس از جنگ سرد مرزهاي حوزه .)129 :همان(قدرت مطلق جهان هستند 
در غرب آن كشورهاي اروپاي شرقي ديگر زير سلطه مسكو . اساسي تغيير كرده است طور به

ي كمونيستي در نواري از كشورهاي ها نيست، در گذشته اهداف امنيتي شوروي با تحميل رژيم
 لهستان كليد سپر دفاعي روسيه. شد مي تأميناروپاي شرقي و مركزي و در قالب پيمان ورشو 

فراهم و  درياي بالتيكهاي بالتيك جايگاه مستحكمي را در  شد و الحاق جمهوري مي محسوب
  . عمق دفاعي بزرگي را تا لنينگراد به اتحاد شوروي بخشيده بود

احتمالي از سوي اي  هتوسعه سرزميني شوروي در غرب براي ايجاد منطقه حايل در مقابل حمل
در واقع هدف استراتژيك . گرفت مي تخاصم صورتها يا اتحادي از قدرتهاي غربي مآلمان

شوروي در منطقه بيشتر دفاعي بود، كنترل بر درياهاي داخلي و پيراموني و نياز به عمق 
ات تأسيساستراتژيك در برخي از شهرهاي مهم، البته اهداف اقتصادي نيز نقش مهمي در ايجاد 

: نيكالس بارانيسكي گفته بود. دكردن مي بالتيك براي تجارت خارجي بازي يي در درياربند
اهميت بسياري براي ارتباطات خارجي  ازدليل جايگاه جغرافيايي آن  منطقه بالتيك شوروي به

تواند در خدمت مركز  مي اتحاد شوروي برخوردار است، اين منطقه بندرگاهي طبيعي است كه
  ).395: 1387كوهن، (اتحاد شوروي باشد 

مايلي مرز ناتو قرار  30پترزبورگ در  و موجب گرديد سنتعضويت كشورهاي بالتيك در نات
. به اين ترتيب منطقه استراتژيك اروپاي شرقي هارتلند از دست روسيه خارج شده است كه گيرد

ها بودند و بنادر ريگا و تالين  تحت سيطره روس 18از دست دادن كشورهاي بالتيك كه از قرن 
رياي بالتيك گرديد و اين دسترسي محدود به بنادري منجر به كاهش امكان دسترسي روسيه به د

 بندد، اين بنادر سهم قابل توجهي در تجارت خارجي روسيه دارند، مي شد كه در زمستانها يخ
روسيه را  11يك روسيه در كالينگراد و لشكر عالوه ليتواني در كنار لهستان پايگاه دريايي بالتس به

ي درياي بالتيك در ها ي روسيه از طريق پايانهتادرات نفسهم بزرگي از ص. در احاطه خود دارند
منطقه ونتپيلس در لتوني بزرگترين پايانه در اين دريا به تنهايي . گيرد مي لتوني و استوني صورت

اين موارد امروزه  ههم .)433همان؛ ( كند ميدرصد از كل صادرات نفتي روسيه را منتقل  15
  . موجب نگراني روسيه است
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المنافع با مركزيت روسيه و يك  يك مجموعه متشكل از كشورهاي مشترك 1993از سال 
از طرفي در طول . مجموعه با مركزيت اتحاديه اروپا شروع به جدا شدن از يكديگر كردند

تاريخ، اياالت متحده هميشه وفاداريش را به اروپايي متحد اعالم نموده و از زمان دولت كندي 
رسمي اعالم كرد كه  طور بهواشنگتن . رار گرفته استمشاركت مساوي، سرمشق كار ق

به  آمريكايك موجوديت واحد و قدرتمند براي مشاركت با  عنوان بهمند، ظهور اروپا،  عالقه
از طرفي  .)53: 1385برژينسكي، (منظور ايفاي تعهدات و حركت دادن رهبري جهاني است 

اس اروپاي متحد را نيز در نظر داشت، جانبه موضوع محدوده حس ديگر بايد در يك فرايند همه
توانند به شرق توسعه يابد و اينكه آيا سرحدات  مي اينكه اتحاديه اروپا تا كجا: مثال طور به

گردد؟ اگرچه پاسخ سوال اولي را بايد  مي شرقي اتحاديه اروپا معادل جبهه شرقي ناتو محسوب
. كند ميرا نيز درگير  آمريكاناتو اتحاديه اروپا بدهد، ولي پاسخ سوال دوم يعني محدوده 

را  آمريكاخودكار توسعه نفوذ  طور بهو هر نوع توسعه اروپا  اند نافذدر ناتو هنوز  آمريكانظرات 
از نگاه روسيه، اروپايي وسيع و ناتويي بزرگتر در خدمت اهداف . در بر خواهد داشت

از . دهند مين كشور را افزايش هستند و برد نفوذ اي آمريكاسياستهاي كوتاه مدت و ميان مدت 
هاي عضو اين دو نهاد يعني اتحاديه اروپايي و ناتو، احتمال سوي ديگر تعداد زياد كشور

و اين اروپا كه از لحاظ  دهد ميرا نيز كاهش  آمريكاقابل با ا در جهت تهمكاري سياسي آنه
كاري جهاني براي هضم تدريجي روسيه در نظام هم باشد ميسياسي تعريف شده و منسجم 

واجب است كه با حضور اروپاي مركزي در : گويد مي برژينسكي .)200: همان(ضروري است 
ظهور همكاري عادالنه و . ناتو، هر نوع اطمينان امنيتي به روسيه در مورد منطقه، دو طرفه باشد

و بيانگر  مورد استقبال قرار گرفته ها مساوي ناتو يا اتحاديه اروپايي با روسيه از سوي اروپايي
در مورد فضاي پس از شوروي مسائل . تعهد روسيه به خاتمه دادن امپراطوري خواهد بود

 وجود بهطرف مربوط به تحوالت روسيه و اطراف آن و از طرف ديگر مربوط  موجود از يك
  . ي غربي قفقاز و آسياي مركزي استها ي مختلف؛ به دولتهاي بالتيك، جمهوريها حوزه

ز اس در وضعيتي پيچيده در حال عبور از مجموعه امنيتي منطقه پ ي بالتيكها دولت
  ).212: 1388بوزان، (شوروي به سوي اروپا ـ اتحاديه اروپا هستند 



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    64

ي واقع شده در مرزي هستند كه ها دولتن، يبر اين اساس دولتهاي بالتيك و بالقوه اوكرا
شوروي نهايي نشده و  زا و پس اروپايي اي منطقههنوز در آنها مرزبندي ميان مجموعه امنيتي 

مسئله اختالف مرزي روسيه با كشور  ترين در حوزه بالتيك حساس. مورد اختالف است
هر چند . مايل مربع نواحي ناروا و پتري ادعاي سرزميني دارد 770استوني به . باشد مياستوني 

ليتواني و لتوني نيز . ، ولي هنوز نهائي نشده استاند به توافقاتي رسيده 1996دو كشور در سال 
  ).425: 1388كوهن، (بر بخشهايي از سرزمين خود ادعاي ارضي دارند 

هاي امنيتي روسيه  با توجه به الحاق كشورهاي حوزه بالتيك به ناتو از يك طرف و نگراني
مدل  ها از ديدگاه روس. تواند تبديل به جنگ شود مي كه بدان اشاره شد، اين اختالف در آينده

چند عضو اتحاديه اروپايي باشند، بيانگر مسير مناسبي براي هر) طرفي نظامي بي(فنالندي 
 ناتو محسوب ها عضواكنون، اين كشوركه  در حاليو  باشد ميكشورهاي حوزه بالتيك 

 كه ، درحاليبيند مي حائل در مقابل ناتو اي منطقهها هماكنون بالروس را  روس. شوند مي
اي  هالبته بايد توجه داشت در گذشت. ه تماس اين دو شده استي بالتيك مهمترين منطقها دولت

كردند براي  مي كردند و سعي مي نزديك در حالي كه كشورهاي فوق روسيه را يك تهديد تلقي
جلب توجه غرب با اين كارت بازي كنند، دريافتند غرب تمايلي به داشتن نقاط پرآشوب ندارد 

ناتو رفته رفته . لوه نداده و عادي با آن برخورد كنندو لذا بهتر است آنها روسيه را تهديد ج
و قدرتهاي  آمريكاآيد، يعني زماني كه  مي يك سازمان داراي حق وتوي دوگانه در صورت به

اما مسير كار آمدي به ، شود مييابند، كار آمدي آن تقويت  مي اصلي اروپايي به توافق دست
بر روي نقشه اروپا منطقه  آلمانوجه به جايگاه با ت. شود ميآساني از جانب طرف ديگر مسدود 

به شكل يك تخم مرغ بزرگ است كه در غرب شامل فرانسه و در شرق  آلمانمخصوص منافع 
يافته و جمهوريهاي بالتيك، تا حدودي اوكراين و  شامل كشورهاي اروپاي مركزي تازه استقالل

بنابراين منطقه خاكستري  .)73: 1385برژينسكي، ( شود ميبالروس و در نهايت به روسيه ختم 
ثبات و  در مورد بالتيك بييتيك بويژه از نظر ژئوپل ،كه از بالتيك تا بالكان كشيده شده است

در شمال شرقي ناتو بايد از خطر تسلط مجدد روسيه بر منطقه بالتيك كه احياء . نامعلوم است
 اين در. بر خواهد داشت آگاه بودرا در  طلبي روسيه و درگيري تمام اروپا گرايي و توسعه ملي
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كشورهاي مستقل و  عنوان بهمتحدان اروپايي  كند ميايجاب  آمريكامنافع حياتي  ي است كهحال
آزاد، و ناتو همواره پيماني سياسي، نظامي قوي باقي بماند و با افزايش حوزه جغرافيايي و 

بر اين اساس حمايت . ار نمايدو اروپا ارتباط برقر آمريكاي فراتر از اروپا بين ها ماموريت
 آمريكايافته، كليد و بخش اصلي راهبرد گسترده  اقتصادي و سياسي از كشورهاي تازه استقالل

از  اياالت متحده جداي از اتحاديه اروپا احتماالٌ: گويد مي هنري كسينجر. باشد مي سياابراي اور
كسينجر، (يا در خواهد آمد به دور از سواحل اوراساي  هجزير صورت به ژئوپليتيكيلحاظ 
كشورهاي جايگزين اتحاد شوروي از يك طرف با فشارهاي ماهرانه، مستمر و  .)70: 1383

يافته ارگانيك، با مسكو مواجه  تشكلاي  هه از رابطگون به براي سوق دادن آنها ،كد روسيهؤم
اگزير خواهند بود به ازهاي اروپا و حتي ناتو ناند و از طرفي ديگر با چشم) فنالندنظير (هستند 
آينده ممكن : كند مي بيني پيشي بنيادين دست بزنند و به همين دليل سوئل كوهن ها گزينش

از  اي منطقهمورد  ترين است نوارهاي شكننده ديگري را وارد صحنه جهاني سازد، محتمل
براي  آل وضعيت ايده اساساً .)98: 1387كوهن، ( باشد ميبالتيك تا اروپاي شرقي و بالكان 

ي آتي چنين است كه اروپا قادر باشد امنيت داخلي خود را توسط ها اياالت متحده در دهه
تضمين كند اما در خارج از اروپا  آمريكابا حضور مختصر  نيروهاي اروپايي البته ترجيحاً

: 1384راجرز، (اياالت متحده با قدرت جهاني خود نقش اصلي را بر عهده خواهد داشت 
: كارين شويي در رساله دكترايش با موضوعص كشورهاي حوزه بالتيك، در خصو. )151

سه مقطع اصلي در روابط بين اياالت : گويد مي و كشورهاي بالتيك، آمريكاسياست خارجي 
متحده و كشورهاي بالتيك قابل ذكر است؛ اولين مقطع استقالل كشورهاي بالتيك پس از جنگ 

به شوروي در حين جنگ جهاني دوم و تداوم آن تا  جهاني اول، دوم الحاق كشورهاي بالتيك
 د و در نهايت استقالل دوباره كشورهاي بالتيك در اثناي فروپاشي شوروي، اورپايان جنگ س

در هر سه مورد سياست اياالت متحده غيرروشن و ضد  نقيض است، اين كشور با : گويد مي
، و زمينه الحاق اين كشورها فراهم عدول از اصول خود مبني بر حمايت از ملل آزاد غفلت كرد

 ,Shuey(رسميت نشناخته باشد  ده در طول دوران جنگ سرد آنرا بهاگر چه اياالت متح. شد

1996: abstract.(  
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رسد قضاوت نهايي در مورد آينده منطقه بالتيك و روابط نهايي آنها با روسيه و  مي نظر به
ينده روسيه تبديل به قدرتي آول كرد و اينكه آيا در را بايد به آينده موك آمريكااتحاديه اروپا و 

جهاني شود يا همچنان قدرتي بزرگ بماند، و يا اينكه براي رهبري دنيا به اندازه توان خود در 
  . تالش نمايد و يا شكل ديگري از موازنه جهاني شكل گيرد X+0ساختار 

  ژئواستراتژي روسيه و منطقه بالتيك 

اگزير بايد به دوران جنگ سرد توجه كرد، نخستين دهه از جنگ براي بررسي اين موضوع ن
واشنگتن  كه حاليو شوروي همراه بود، در  آمريكااعتمادي متقابل ميان  سرد با ترس و بي

جنوبي كره تهاجم كره شمالي به ) 1949(آزمايش بمب توسط شوروي ) 1948(محاصره برلين 
را از ) 1955(و پيمان ورشو ) 1953( و آزمايش بمب هيدروژني از سوي شوروي) 1950(

كرد، مسكو نيز دكترين  مي جمله شواهد روشن از تهديد شوروي براي صلح جهاني معرفي
آزمايش در جنگ كره و  آمريكامداخله ) 1949(تشكيل ناتو ) 1947(ترومن و طرح مارشال 
كرد و  مي يرا تهديدات مهمي براي امنيت خود تلق) 1952( آمريكاي بمب هيدروژني از سو

و اي  هاز ترس هستاي  هگرفتن موازن در اين دوره موجب شكل ابرقدرتبرداشتهاي گوناگون دو 
اي  هاكثر بخشهاي جهان در دو حوزه ژئواستراتژيكي؛ حوزه قار. شداي  هبازدارندگي هست

قرار  آمريكامحور، تحت تسلط  اوراسيا تحت سلطه شوروي و حوزه دريائي تجارت
ايجاد يك  دنبال بهاتحاد شوروي با پيشروي به سمت اقيانوس  .)132: 1387كوهن، (داشتند

در جنگ دوم  آلمانشوروي هنوز دست به گريبان ويرانيهاي ناشي از تهاجم . نوار امنيتي برآمد
هدف خود را بر مبناي ايجاد يك سپر دفاعي قوي ميان اتحاد شوروي و اروپاي . جهاني بود

اگرچه در . آساي ديگري از خود محافظت كند واند در مقابل حمله برقغربي قرار داده بود تا بت
 1980كردند، در دهه  مي در زمينه تسليحاتي دوشادوش هم حركت ابرقدرتدو  1960دهه 

نقشه ژئوپليتيك جهان دوباره با تغييرات مهمي مواجه شد، كه نتيجه تحوالت جهاني دهه 
و حوزه ژئواستراتژيك  دور شداورآسيا اي  هن قارمهمتر از همه اينكه چين از جها. ودب 1970

از طرف ديگر رشد سريع اقتصادي و رفاه اروپاي . ديگري را در آسياي شرقي ايجاد كرد
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گذار بر موازنه جنگ سرد بود، موفقيت اقتصادي اروپاي تأثيرساحلي و ژاپن از عوامل مهم 
را به جايگاه اتحاد شوروي در اي  هغربي و تقويت نيرهاي نظامي آن در چارچوب ناتو فشار تاز

اروپاي شرقي وارد ساخت، در آنجا ناآراميها به دليل فقدان كاالي مصرفي، ظهور جنبش 
ي اقتصادي ها همبستگي در لهستان و كاپيتاليسم خزنده در ديگر كشورها موجب تضعيف بنيان

ي ها جنبش 1989در سال . ي اقماري وابسته به شوروي گرديدها ثباتي رژيم فرسوده و بي
ديوار برلين برچيده شد و منطقه پيرامون . نددموكراتيك توان خوبي براي فعاليت كسب كرد

ي بالتيك خواهان ها سال بعد جمهوري. نزديك هارتلند شوروي، از سلطه آن خارج گرديد
به وحدت  آلمان. وردندآدست  هآنرا بطور رسمي  به 1991الل از شوروي شده و در سال استق

مهمترين . و به اين ترتيب منطقه استراتژيك اروپاي شرقي از دست شوروي خارج شد رسيد
تنها  عنوان بهويژگي اين دوره از هم پاشيدن شوروي است كه موجب ظهور اياالت متحده 

  . جهان شد ابرقدرت
 چند غيرواقعيشوروي يك قدرت جهاني هر كه حاليروسيه جانشين شوروي سابق شد در 

محسوب اي  هات قارتأثيربا  2يك قدرت درجه  عنوان بهد ليكن روسيه امروز مآ مي حساب به
اما اين وضعيت نه تنها موجب خشنودي . اگرچه برد فراكروي و فضايي داشته باشد . شود مي

هاي بالقوه اين كشور  ي روسيه و توانمنديژئوپليتيكها نبوده و نيست كه با واقعيتهاي  روس
ي قدرت روسيه نقش اقتصاد روسيه بايد مورد توجه و ها ك ريشهبراي در باشد مينهماهنگ 

  .بررسي قرار گيرد
روسيه از لحاظ تاريخي از ثبات  .ي در قدرت واقعي روسيه نداشته استتأثير ركود جهاني

. يك زيربنا و شالوده براي اهداف سياسي اجتماعي خود استفاده كرده است عنوان بهاقتصادي 
اين قرن اين مزيت كامل طي بر مزاياي بسيار جغرافيايي خود كه  روسيه درنهايت با تكيه

دهد  مي شناسي نشان تحقيقات اقيانوس. خواهد شد وضعيت خود را متحول خواهد ساخت
دانشمندان مستند به تحقيقات  بيني پيش .نشيني است اقيانوس منجمد شمالي در حال عقب

 آوري جمعحليل با استفاده از همانندسازي، اي، مطالعات و ت گسترده، مالحظه عكسهاي ماهواره
و ) 2نقشه شماره (يخ در سنوات متوالي  و تحليل سوابق و اطالعات مستمر وضعيت
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يخهاي  نشيني عقبدليل  به 2040تا سال دهد، شناورمستقر در اقيانوس نشان مي يراهنماها
مستمر در  طور بهشمال، سواحل شمالي روسيه در اقيانوس منجمد شمالي براي طول سال و 

  .)Ahlenius, 2009: 6(گيرد  مي دسترس اين كشور و جهان قرار

 بيني آينده يخهاي اقيانوس منجمد شمالي وضعيت گذشته و حال و پيش: 2نقشه شماره 

 www.rnep.org: مأخذ       

سسات پژوهشي اليه ؤداد برابر اعالم م خبر گزاري ايزوستيا گزارش 19/1/88در تاريخ 
ي تجارت دريايي ها به اين ترتيب مسير. محو شده است يخ قطب شمال كامالً قديمي

ي قرار خواهد گرفت و اين بدان بردار بهرهمستمر مورد  طور بهاين ناحيه ساالنه و  المللي بين
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برده و چه بسا همين  مي ن رنجآمعناست كه معضل جغرافيايي روسيه كه در طول تاريخ از 
راتژي توسعه به شرق و غرب و جنوب توسط اين كشور بوده محدوديت موجب اتخاذ است

م با خشونت و تجاوز ترسيم أاين استراتژي چهره تاريخي اين كشور را كريه و تواست و 
در آن زمان روسيه تنها كشور جهان خواهد بود كه بيشترين طول . نموده برطرف خواهد شد

ترين مسير تردد بين اقيانوس  ن و اقتصاديتري كوتاه. ي جهان را در اختيار داردسواحل اقيانوس
بديل را نه تنها  اين فرصتهاي بي اطلس و آرام از سواحل شمالي اين كشور خواهد گذشت و

مثال راههاي  عنوان به). 3نقشه شماره (شور بلكه به همه جهان ارائه خواهد دادكدر اختيار اين 
با (كند از مسير كانال سوئز  مي ليوكوهاما متصبندر تجارت آبي كه بندر نوتردام را به 

مايل 14500اميدنيك حدود دماغه و از طريق دريايي ل يما 10000حدود  )محدوديت تناژ
مايل  6400فقط با اقيانوس منجمد شماليهمين دو بندر از مسير شمالي يعني . باشد ميفاصله 

ريايي از لحاظ جارت دت و اين يعني اينكه )Akimoto, 2009:  3( مسافت متصل خواهند شد
هاي ترابري به نصف و كمتر از آن كاهش خواهد يافت و اين ميزان صرفه  زماني و هزينه

را در مركز  اقيانوس منجمد شماليگشايش اين مسير . گير است العاده چشم جويي فوق
گونه كه اقيانوس اطلس در قرن بيستم و اقيانوس كبير  همان. توجهات جهاني قرار  خواهد داد

كند، اين دريا  فريني كرده و ميآ قرن بيست و يكم در جهان نقش و اوايل 20اخر قرن در او
عنوان يك موضع مناسب دريايي قابل پدافند اهميت استراتژيك دارد و با عنايت  براي روسيه به

اهميت اقتصادي اين دريا  .مدآهاي نفت و گاز خواهد  يتك لولهينچه در بحث ژئوپلآبه 
جغرافيا، سياست، سيستم : يعني قدرت روسيه پايه 6. گذشته خواهد بودبيش از  مراتب به

اجتماعي هماهنگ با حكومت، منابع طبيعي قدرت نظامي و سيستم اطالعاتي مجرب در نهايت 
شايسته  .)405: 1387كوهن، ( خواهد داد به اين كشور امكان بازيابي نقش جهاني خود را

برآورد دقيق از منافع ملي خود و از هم اكنون نگري و  يندهآاست كشورهاي همسايه با 
ريزي نمايند و البته تجارب تاريخي در  تي پايهآخود را متناسب با شرايط  اي ك منطقهيتيژئوپل

كشور آلمان در بين گروه ديگر كشورها .تواند بسيار راهگشاء باشد خصوص اين كشور مي
ت صنعتي جهان اد اروپا و سومين قدراين كشور  بزرگترين اقتص. اي دارد شرايط خاص و ويژه
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اي از زنجيره متحدان  اگرچه آلمان حلقه. ترين كشور اروپاست جمعيتاست، در عين حال پر
لحاظ ژئواستراتژيك در جهت منافع بلند مدت  گيري آلمان متحده به اما شكل .غرب است

ه شرق ناتو دراجراي روسيه براي مقابله با استراتژي پيشروي ب. شود روسيه ارزيابي شده و مي
ن آشود و اساس  ن اصطكاك سياسي گفته ميآبه  اًاستراتژي حركت به سمت اروپا كه اصطالح

تر خواهد  نزديك ريزي شده به اروپاو بويژه به آلمان مريكا طرحآبر تضعيف روابط اروپا و 
اي  ي و صخرهخ، در حوزه بالتيك بخش غربي سواحل آلمان سنگال)2: 1387 ،كوه مسكن(شد

يافته و همين سواحل مناسب  ن مطلوب است كه به طرف لهستان گسترشآتر  يو بخش شرق
آلمان رهبر اقتصادي . اش را به طرف خود جلب كرده است لهستان همواره همسايه غربي

عهده دارد سياست  عمالً رهبري سياسي اروپا را بهاتحاديه اروپاست و در كنار فرانسه كه 
سواحل بالتيك براي آلمان . وب اين اتحاديه تعريف كرده استخارجي خود را در چارچ

مثل  ساير كشورها. خواهد بود ي حائز اهميت بوده ويريادعنوان مهمترين راه تجارت  به
كشورهاي سوئد و . اند اي به درياي بالتيك وابسته فزاينده طور دانمارك، سوئد و فنالند نيز به

عنوان كشور مسلط  د و براي دانمارك نيز بهنشو ها مربوط ميفنالند تنها از طريق بالتيك به دريا
اگرچه دانمارك با پذيرش رژيم ويژه حقوقي  ،ائز اهميت بودهحهاي دانمارك بالتيك  بر تنگه

تواند ايفاي نقش  ليكن در زمان بحران و جنگ مي ،نرا از خود سلب كردهآها حاكميت  تنگه
هاي ساحلي بالتيك  ساليانه كشور درآمداي از  ش عمدهطور كلي بخ ، به)turner , 2008: 4( كند

خود  بويژهشود، وضعيت اقليمي منطقه  از محل توريسم و گردشگري و ماهيگيري حاصل مي
 سوي خود جلب هزاران گردشگر را به سواحل شمالي اسكاندنياوي همه ساله اين دريا و

     .)Nelder, 2009: 3(كند مي
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  آبي اقيانوس منجمد شمالي هاي گذرگاه: 3شماره  نقشه
 www.vnep.org/ arctic  sea  routes: مأخذ

                                                    ي نفت و گاز در منطقه بالتيك     ها تيك لولهيژئوپل

دهد كه اكثر ذخاير گاز  پراكندگي منابع نفت وگاز جهان نشان مي هبررسي وضعيت و نحو
درياي  ،عربستان ،قطر ،ايران ،تركمنستان ،قزاقستان ،اين ذخاير در روسيه درصد 70جهان يعني 

  اكثر اكتشافات جديد گاز طبيعي در . )Hugo, 2009: 3( خليج فارس و سيبري قرار دارد ،خزر
شركت ) 4 شماره نقشه(سيا بوده و سهم روسيه در اين ميان از بقيه كشورها بيشتر بوده استآ

اكتشافات منابع عظيم گاز در منطقه اشتاكمن اين كشور در قطب شمال با  گازپروم روسيه از
ين حوزه ا. )harisson , 2009: 4(ميليارد مترمكعب گاز خبر داده است  700 تريليون و 3تخمين 

  .متر در درياي بارنت قرار دارد 320كيلومتر و عمق  360عظيم با پوشش ساحلي 
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  پراكندگي منابع نفت و گاز اقيانوس منجمد شمالي :4نقشه شماره 
 www.gnidu.no: مأخذ

ذخاير كشف شده گاز مقام اول جهاني و از نظر منابع نفت نيز در  رتا امروزه روسيه از نظ
ن وابستگي آهاي نقتي درآمدشدت به  طرفي اقتصاد روسيه به از. مكان دوم جهان قرار دارد

 قدرتمندانه در حضور داشته و گاز و جه را به صادرات نفتتو حداكثر لذا اين كشور ،دارد
يت عواق .)Zihan, 2009: 8(نمايد مي يك راهبرد جدي تعقيب عنوان بهبازارهاي نفتي جهان را 
رغم دارا بودن امكانات فوق در استراتژي انرژي جهان تاكنون فاقد  علي اين است كه اين كشور

. كه گاه بازيچه نيز بوده است هن گفت نه تنها بازيگر نبودتوا مي .استاي بوده  كننده نقش تعين
تواند بر رفتار اين  مي توان گفت غرب با بازي در صحنه ژئوپولتيك انرژي جهاني به جرأت مي

كننده انرژي  چه خود بزرگترين مصرفمريكا اگرآت متحده اياال. كشور اعمال قدرت نمايد
مريكا وجود دارد آو قاره  ت مناسب در اين كشورجهان است ليكن به حد كافي انرژي با كيفي
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نچه اين كشور  را به آ. اندازه كافي نيز تداوم خواهد داشت تر و به نها اقتصاديآكه استفاده از 
نياز خود  تأميناولين و قدرتمندترين بازيگر عرصه استراتژيك نفت و گاز تبديل كرده قبل از 

تي اتحاديه اروپا اين بازي را درك كرده و به نوعي كنترل ديگر قدرتهاست و ساير قدرتها و ح
 دو نفت و گاز خود  ژئوپليتيكروسيه در ). 2: 1995، ژنرال فون لوهازن( در حال تدبير هستند

ر اروپا و شرق آسيا  ويژه دكشف منابع جديد و توسعه بازار مصرف ب - 1: كند مي هدف را دنبال
نحوي كه بحرانهايي از نوع  زيت نفت و گاز بهني تراها سازي مسير متنوع -2 ؛و  حوزه پاسيفيك

 تأثير مده نتواندآكراين پيش واي صدور گاز از مسير ابر 2009 و 2008نچه در سالهاي آ
ورد و مصرف كنندگان را نيز مطمئن سازد كه هميشه آوجود  هر صادرات اين كشور بباي  عمده

                                                                                               .)Baltic sea pipline , 2009: 3( خواستي خود را دريافت خواهند كردسوخت در
 40اروپا بيش از . باشد مي كننده نفت و گاز روسيه ترين مصرف هاكنون اتحاديه اروپا عمد هم

بازار . كند مي تأمينكشور  درصد نفت مورد نياز خود را از اين 30درصد گاز مصرفي و 
چين، ژاپن و كره جنوبي كشورهاي مصرف عمده ديگر منابع انرژي روسيه خاور دور از جمله 

غاز صادرات گسترده نفت و گاز به اين مناطق زمينه توسعه آمسكو اميدوار است با . هستند
بزرگ خطوط در همين زمينه روسيه پروژه . بيش از پيش مناطق خاوري خود را فراهم نمايد

از  لوله غاز كرده اين خطوطآ 2007رام را در سال آاقيانوس  - يلوله نفت گاز سيبري شرق
 دوروسيه در ساحل درياي ژاپن و چين در ) ناخودكاي( سيبري به بندر ) شتيتا(منطقه 

الجزاير ژاپن نيز امتداديابد  تا مجمع لوله است اين خطوطنظر شود و در  مرحله كشيده مي
در حال حاضر خطوط نفت روسيه تحت كنترل شركت دولتي  ).3:  2008 ،وفسكيخوسود(
 161ي گاز اين كشور به شركت انحصاري گاز پروم تعلق دارد و ها و شبكه لوله) ترانس نفت(

كيلومتر خط لوله گاز سوخت هيدروكربن را به  هزار 403شركت توزيع كننده گاز با بيش از 
 ,Nelder( كند ميي مجاور منتقل ها ههاي صادراتي و كشورنقاط اين كشور و بندرگا ياقص

كيلومتر با عبور از خاك  5000طول  هب) بادروژ(نفت خام روسيه از طريق لوله  .)3 :2008
گاز روسيه  .شود ميمجارستان و چك صادر  ،آلمان ،بالروس و اوكراين به كشورهاي لهستان

. گردد اوكراين به كشورهاي اروپايي تحويل ميي واقع در بالروس و ها نيز از طريق شبكه لوله
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ميليارد مترمكعب به تركيه گاز  16با ظرفيت ساالنه  »بلو استريم«روسيه از طريق خط لوله گاز 
ميليارد مترمكعب در سال  24كه البته اين كشور در نظر دارد اين ظرفيت را به  كند ميصادر 

  .افزايش دهد
  http://www.theodora.com: مأخذ  - از روسيهمسيرهاي نفت و گ : 5نقشه شماره 

از كشورهاي بالروس و اوكراين  اًي صدور به اروپا كه عمدتها مسير لوله ويژهاين مسيرها ب
كنندگان  دليل رفتار خاص كشور اوكراين براي صادركننده و مصرف به شود ميترانزيت 

  .ورده استآود وج همشكالتي را ب
در سردترين ايام گاز اروپا براي چند روز از مسير اوكراين قطع و  2008در زمستان سال 

نشان  5شماره  نقشهاز طرف ديگر توجه به . مشكالت زيادي را متوجه اين كشورها كرد
شبه (كه بيشتر مخازن نفت و گاز روسيه نيز در شمال اين كشور در سيبري مركزي  دهد مي

   برقرار لوله خط  
  

   شدهي زير طرح
   گاز

 نفت
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و مناطق تحت مالكيت اين كشور در قطب شمال واقع ) اشتاكمن(و درياي برنت ) امالجزيره ي
براي افزايش صادرات  كند ميبه اين ترتيب مجموعه عوامل فوق روسيه را وادار  .شده است

سي مستقيم به بازار اروپا و نفت و گاز به اروپا و صدور گاز مايع به دنيا راهي براي دستر
به كشورهاي مسير را جستجو نمايد و در اين ميان بهترين و  و قطع وابستگي كاهش
اكنون نيز نفت و گاز روسيه در  هم. گزينه براي روسيه حوزه درياي بالتيك است ترين مناسب

 ،شود ميحجمي قابل ذكر از بندر پريمورسك در ساحل خليج فنالند از درياي بالتيك صادر 
خطوط انتقال  ،اند وم و نفت اكسپرس مصمم شدهدولت روسيه و شركتهاي گاز پر اًولي اخير

اكنون كار  هم .ي صادراتي از مسير درياي بالتيك را توسعه دهندها نفت و گاز به اروپا و پايانه
ي بسيار عظيم نفت و گاز در بندر پريمورسك رو به پايان ها احداث پايانه

جزيره  شتاكمن، شبههمچنين سه خط لوله گاز از مناطق ا .)2: 2009، خوسودوفسكي(است
 آلماننجا به سواحل آيامال و مناطق مركزي روسيه گاز اين مناطق را به درياي بالتيك و از 

 1500طول  هكار احداث خط لوله گاز اروپاي شمالي ب 2008روسيه در سال . منتقل خواهد كرد
خواهد شد را  منتهي و از انجا به ساير مصرف كنندگان اروپايي صادر آلمانكيلومتر را كه به 

وزير روسيه به خانم مركل صدر  در مذاكرات اخير والديمير پوتين نخست. غاز كرده استآ
به  آلمانازي خطوط لوله گاز اروپاي شمالي كشور اند وعده داده است با راه آلماناعظم 
   .)Zeihan, 2008: 7(خواهد شد  توزيع كننده گاز روسيه در اروپا تبديل ترين عمده

بالتيك به فرانكفورت در  ط لوله ديگري نفت و گاز شبه جزيره يامال را از مسيرهمچنين خ
ميليارد  3/32كيلومتري ساالنه  4000اين خط لوله  .منتقل خواهد كرد آلمانمرز لهستان و 

  . جا خواهد كرد همترمكعب گاز را جا ب
واقع در درياي تازه كشف شده در منطقه اشتاكمن  ينيز گاز و منابع انرژاي  هخطوط لول

ي صدور نفتي بالتيك به ساير مناطق ها رنت را نيز از مسير درياي بالتيك به اروپا و پايانهاب
  .)1386 ،وزارت نفت ،شانا( كند ميجهان منتقل 

اين خطوط جديد كه به روسيه امكان صدور منابع نفت و گاز خود را به اروپا و خاور دور 
سياي دور و اروپا تبديل خواهد آدر  يي به بازيگر مهم انرژتآاين كشور را در سالهاي  .دهد مي



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    76

كه كم هم نيست تالش خواهد كرد اين روند را كند و خود در حد توان  آمريكااگرچه  ،كرد
انحصاري بازيگران غربي را  شاين تدبير كه نق ،رسد مي نظر به حتي اگر بتواند متوقف كند ولي

در  دهد ميه روسيه امكان حضور قوي در اين صحنه را تر كرده و ب كمرنگ يانرژ يدر استراتژ
عدم پشتيباني مالي اين كشورها اكثر اين خطوط  رغم عليعملياتي خواهد شد چرا كه  نهايت

با پشتيباني دولت روسيه و توسط شركتهاي روسي در حال اجرا هستند به اين ترتيب درياي 
 دهد ميه به ساير دول منطقه را كاهش مسير كه وابستگي روسي ترين مناسب عنوان بهبالتيك 

ن در آي ژئوپليتيكبراي روسيه همچنان يك منطقه حساس اقتصادي خواهد بود و اهميت 
   .)Stratfor, 2009:  11( اينده خواهد بودزفضاي ژئواكونوميك جديد ف

    گيري نتيجه
ينده آالتيك در درياي بلذا  .باشد ميآوري شده مؤيد صحت فرضيات تحقيق  تحليل اطالعات جمع

ي و ژئواكونوميك خود را حتي ژئوپليتيكنيز همچون گذشته در منطقه شمال اروپا نقش و اهميت 
ب آرسد تحوالت جهاني اعم از تغييراتي كه در وضعيت  مي نظر به .بيش از گذشته ايفا خواهد كرد

هد افتاد و يخهاي قطب شمال اتفاق خوا نشيني عقبمبني بر  اقيانوس منجمد شماليو هوايي 
  . همچنين تحوالت سياسي اقتصادي منطقه نقش و كاركرد اين منطقه را افزايش خواهد داد

هاي اقيانوس اطلس شمالي در  يكي از شاخك عنوان بهدر طول قرن بيست  درياي بالتيك -1
  ؛شود ميجهاني داراي اهميت بوده و هنوز يك منطقه با اهميت تلقي  يژئواستراتژ

يكي  عنوان به درياي بالتيكخواهد بود و  اقيانوس منجمد شمالي آفريني نقشقرن  21قرن  -2
  ؛خواهد كرد آفريني نقشهاي مهم اين اقيانوس  از شاخك

) ليتوانيو  التوني، استوني(روسيه كشورهاي معروف به خواهران بالتيك  يدر ژئواستراتژ -3
ش كرده و ديدگاه كي ايفاي نقيمكمل استراتژ عنوان بهكشور لهستان  عالوه هب

ي روسي امنيت كشور خود را در مرزهاي غربي اين كشورها  جستجو ها ستيژئواستراتژ
. حتي اگر اين كشورها عضو ناتو بوده و بخشي از اتحاديه اروپا محسوب گردند .كنند مي

بالتيك فعال و نيروهاي روسي نيز در اين كشورها درياي پايگاههاي دريايي و نظامي روسيه در 
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يي براي مراجعت در صورت ها تقر هستند و خروج تدريجي نيز منوط به دريافت تضمينمس
  ؛)ي نانوشتهها قرارداد(گيرد  نياز صورت مي

التوي و  ،ليتواني ،استوني ،سوئد ،بي كشورهاي فنالندآتنها مرز  عنوان بهدرياي بالتيك  -4
ي الملل بينبي تجارت آه راههاي د دستيابي اين كشورها بفر همسير منحصر ب عنوان بهلهستان و 

  ؛كند ميايفاي نقش كرده و 
و روسيه و همچنين مسير صدور نفت و گاز مايع  آلمانبي آاز تجارت اي  هبخش عمد -5

يكي از مهمترين راههاي  عنوان بهگيرد و درياي بالتيك  روسيه از مسير اين دريا صورت مي
  ؛د بوددسترسي اين دو كشور به دريا مطرح بوده و خواه

روسيه در مناطق شمالي و قطبي اين كشور و از طرف ديگر مشكالت  يگسترش منابع انرژ -6
 عنوان بهصدور نفت و گاز از مسير كشورهاي بالروس، اكراين و گرجستان به درياي بالتيك 

تواند هم از  فرد داده كه مي هي نفتي و گازي نقش منحصر بها بهترين گزينه براي احداث لوله
   ؛اقتصادي و هم از ديدگاه قطع وابستگي بسياري از مشكالت روسيه را برطرف نمايد جنبه

كند ليكن اين كشور در  مي يي را به روسيه تحميلها مشكالت زيست محيطي محدوديت -7
ي مناسب به ها هلكوم نقش مهمي دارد و با ارائه تكنولوژي مدرن انتقال و كمككنوانسيون 

ي عظيم ها را در اين منطقه دنبال خواهد، كرد احداث پايانه ت اهداف خودسحفظ محيط زي
نها در حال اتمام است و شروع  به احداث خطوط لوله نفت و گاز آنفت و گاز كه ساختمان 

  .نشان دهنده توفيق اين كشور در متقاعد ساختن طرفداران محيط زيست است
خود را در سه  اي منطقهيت به اين ترتيب حوزه ژئواستراتژيك درياي بالتيك كماكان اهم

منطقه حفظ كرده و گذشت زمان   يو ژئواكونوميك يتيكيژئوپل، عرصه ژئواستراتژي جهاني
  .كاركرد اين منطقه را افزايش خواهد داد

  قدرداني

خاطر مسـاعدت   نگارندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات به
  .نمايند ني ميدر انجام پژوهش حاضر قدردا
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