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 712ـ  752صص 

  چکیده 

ههای عنوان یکی از مؤلفههبه یاییدرگستردۀ  و قلمروهایدسترسی به سواحل : اهداف

یهر حهالی اسهت کهه رلفهرد  ههاین در است.کشورهو افزایش قدرت ملی یافتن توسعه

موقعیت بحری و داشتن سواحل طولهانی ، (2142-2324) دریاسالار رمریکایی ،ماهان

ضهروری  یامهرعنوان به )رمریکا( را در افزایش قدرت ملی برای کشورهای ابرقدرت

واکهاوی دلایهل سهاجت جزایهر مصهنوعی  ، هدف این پهووهش،بنابراین جویز کرد؛ت

  توسط دولت چین در دریای جنوبی چین است.

قدرت دریایی ماهان، بها رو  کیفهی و ماهیهت  این مقاله با رویکرد به نظریة :روش

ه های اینترنتهی انجهاگ گرفتهای و سایتتحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه -توصیفی

 است. 

و  اتحجم صهادر درصد از 12دریاها بیش از  ها، امروزهبراساس یافته نتایج:/هایافته

ی انهد و داشهتن موقعیهت سهاحلی در دریاههاکالاها را به جود اجتصاص داده واردات

. برجی از کشهورهای دارای سهواحل در دریاهها رزاد برای کشورها بسیار اهمیت دارد

-در دههه ،یابی به قلمروهای دریایی بیشتربرای دستعربی  مانند چین و امارات متحدۀ

چهین در دریهای دولهت . انهدانجاگ داده اتیساجت جزایر مصنوعی اقدام های اجیر با

جزیهرۀ مرجهانی را  شهتهمیلیون کیلومترمربع مساحت دارد،  506/9که چین جنوبی 

 بها مخالفهتکهه  ها به جزایر مصنوعی تبدیل کرده استروی رنبا احداث تأسیساتی 
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و  برونئهی و مهالزی فیلیپهین، اگ،ویتنه تهایوان،این دریا یعنی  ساحلی هایکشور دیگر

 .  مواجه شده استای همچون رمریکا و ژاپن کشورهای فرامنطقه

بها سهاجت چهین  د که دولت چهین در دریهای جنهوبیدهنتایج نشان می: گیرینتیجه

 یهای بیشهتررببر حاکمیت  و سیطره ،دنبال قلمروجواهی دریاییبهجزایر مصنوعی 

-باعث شهکل لهسئاین م ،همچنین کند.الملل دریاها عمل میورای حقوق بین واست 

 ای شده است.ای و فرامنطقهدر سطح منطقه اجتلافاتی گیری

، الملهل دریاههاحقهوق بهین، جزایر مصهنوعی، چین : چین، دریای جنوبیهاکلیدواژه

 .قدرت دریایی

 مقدمه. 1

هایی ساز، محدودیتوبرای اقدامات انسان مانند ساجت نیاز به فناوری پیشرفتهلیل دبه دریا

برداری لهازگ را در رن بهره جاکیاکنون قادر نبوده است همانند کرۀ کند که انسان ترا ایجاد می

رات متحدۀ عربی و اما بریتانیا، یافته و  روتمند مانند ژاپن،جز چند کشور توسعهبه .انجاگ دهد

در زیهر دریها )تونل مهانش( هایی وی رب و حتی تونلمصنوعی ر اند جزایریکه توانستهغیره 

 از نیاز نیاز و حتی کمتر ، بیشتر کشورهای دنیا به اندازۀبرای اتصال شهرهای دو کشور بسازند

عنهوان یه  بهه همهواره هاهای دریاها و اقیانوسسواحل و کرانه ناگزیر،. انداز دریا بهره برده

. نهدارفرینهی کهردهنقهش ههای ویفعالیهتهای انسان و تأ یرگذار بر فعالیت از عامل تأ یرپذیر

جغرافیهایی -ط فیزیکیمحی انداز کرۀ زمین است. سواحل دنیاچشم ترین عنصرساحل گسترده»

بهین اتمسهفر،  2«بعهدیفضهای مجادلهة سهه»سازند که بیشتر بها اصهطلا  ای را میکاملاً ویوه

د گسهتر  سهواحل وجهو ارۀدربهاجتلاف نظرهایی  لیتوسفر توصیف شده است. هیدروسفر و

. اگر سواحل دنیها را طبه  مربوط هستندبه مقیاس طور عمده دارد، ولی این اجتلاف نظرها به

محاسبه کنیم، برای سهواحل کهرۀ  (2:0222222یا  2:022222های مقیاس متوسط )تقریباً نقشه

سهواحل جزایهر البتهه  ریهد؛کیلومتر به دست می 015922کل ا مقدار ( ب2)زمین اعداد جدول 

اند. طهول حقیقهی سهواحل د که در اینجا منظور نشدهنشومتعدد و کوچ  نیز به رن اضافه می

                                                             
1. Dreidimensionaler Kampfraum 
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میلیهون  26/2از  اسهبه شهود، تقریبهاً بهه رقمهی بیشهترمح 2:2زمین اگر به مقیاس طبیعی  کرۀ

    .(33-31 .، صص2939 ،2کلتات) «کیلومتر جواهد رسید

 نوردیو دریها داشتن قلمروهای دریایی ،نقش سواحل طولانیبه  0متفکرانی همچون ماهان

؛ گ یا مشاع گستردۀ تمدن انسهانی اسهتراهی بزرماهان معتقد بود که دریا شاه. اندتوجه کرده

کننهده در همیشه عهاملی تعیین -های تجاریقدرت حفاظت از ناوگان-قدرت دریایی ،بنابراین

تهر و ویوه به دلیل اینکه سفر و ترانزیت در دریا همیشهه رسهاناست؛ به سیاسی بوده یهانزاع

معتقد بود کهه در سراسهر تهاریخ، کشهورها  9اسپایکمن ،همچنین. تر از سفر زمینی استارزان

)یعنی گستر  مرزههای ربهی پیرامهون  پیرامونیدادن ستر برای کنترل دریاهای مجاور در گ

ههای در طهی سهال. (216، 222 .ص، صه2931 ،4)کاپلان انددرگیر شده و فرادریایی سواحل(

برجی از کشورهای جهان ازجمله چین تحولهات اقتصهادی چشهمگیری را بهه واسهطة  ،اجیر

اقتصهاد  در انهدتوانسهتهو اند ایجاد کرده ،اندمدیریت کردهدر دریاها که  درستیهای استراتوی

گانی دریایی حوزۀ بازر دربرای این ایفای نقش چین  ،اینبنابر د؛نکن جهانی نقش بارزی را ایفا

و احیهای جهادۀ  6چهین از جود نشان داده است. حضور در دریای جنهوبی را ایویوه توانایی

های دولت چین در های بارز استراتویی  راه، از نمونه -ی  کمربند طر  درابریشم دریایی 

 المللی در راسهتای منهافع ملهی اسهت.بین و ایمنطقه دابعااقتصادی در  عرصة رشد و توسعة

 ، دو کشور چین و هند را در صدر تماگ کشورهای دنیها0262بینی تا سال های پیشبیشتر مدل

کها را پشهت سهر رمری جزهمهة کشهورها بههکه طوریبه ؛اندرشد اقتصادی قرار داده در زمینة

که  داده استنشان ( 0229) 5سدمن ساکگلنمونه، مدل اقتصادسنجی عنوان؛ بهجواهند گذاشت

تولیهد ناجهالص ملهی تریلیون دلهار،  2/96تریلیون دلار به  2/22تولید ناجالص ملی رمریکا از 

تریلیون دلهار  3/2رلمان از تولید ناجالص ملی تریلیون دلار و  1/5تریلیون دلار به  4/4ژاپن از 

بینی، تولید ناجالص پیش ینای همکه بر مبندرحالی تریلیون دلار افزایش جواهد یافت؛ 5/9به 

                                                             
1. Kelletat 

2. Mahan 

3. Spykman 

4. Kaplan 
5. South China Sea 

6. Goldman Sachs 
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ترییلهون  2/4چهین از تولید ناجالص ملی تریلیون دلار و  1/01/ تریلیون دلار به 6ملی هند از 

اقتصهاد  ترینعنوان بزرگاساس، چین بهافزایش جواهد یافت؛ براینتریلیون دلار  4/44دلار به 

 اد بهزرگ جههان جواههد شهدسومین اقتصهو هندوستان  رفتگجواهد جهان جای رمریکا را 

 .(30 .، ص2932 ،2)اسمیت

در راستای همین رمارهها  چین چین در دریای جنوبی ادعای، شاید با توجه به این موضوع

و ابرقهدرت  شهان در ایهن دریهااقدامات دولتمهردان کنهونی ایهن کشهورباشد که  هابینیو پیش

سهنجش بها توجهه بهه ، نوبی چیندریای ج چین در. دهندجلوه میپذیر توجیه راشدن دریایی

ملی منافع  در راستایکالاها،  صادرات و واردات ،مبادلات بازرگانی و تجارت دریایی، تولیدات

اصهل عهدالت و  ه توجه به ح  و حقوق دیگر کشورها لازمهةولی نباید فرامو  کرد ک ،باشد

عنوان یه  بهه ظاگ جهانیو نالملل است که در نظاگ بینالمللی ای و بیندر ابعاد منطقهبرابری 

الایاگ، نوع بشر را طبع و عادت بر این بوده اسهت کهه از قدیم»البته ؛ است یفراموشاصل، روبه

تمیز بین عدالت و ظلم را نه رنچنان که باید بر ماهیت عدالت، بلکهه بهه نحهوی از انحها  بهر 

مکنهت و قهدرت  ، بالاجص بین صاحبانل  مکروهاین جُ باورها و سنن شخصی استوار سازد.

، شیوع بیشهتری دارد. ایهن بهاور مستعد اعمال نفوذ بیشتری در جامعه هستند ،که بدان واسطه

 ،0)گروسهیوس «، از قضا طرفداران بسهیاری داردوضو  واهی و جلاف فطرت استهرچند به

 دقیقی از معیارهای مهرتبط بها تعیهینگونه تعریف ، تاکنون هرعلاوهبه .(44-49 .، صص2932

ومی انصاف همچنان مفهه و نتیجه، عدالت؛ دره نشده استارائ برای عدالت لازگشخصة می  

 المللیدادگاه بین 2314در سال  ،برای مثال ده است؛الملل[ بومبهم و نامشخص در ]روابط بین

تعریهف »گونه هر بین رمریکا و کانادا دربارۀ جلیج ماین تصریح کرد که عوایدر د 261در بند 

دلیل قابلیت تغییر المللی وجود ندارد و بهرهای عادلانه در تعیین حدود دریای بیندقی  از معیا

[ لهاجرگاین معیارها در شرایط مختلف، تعیین حدود دریایی عادلانه بسیار دشوار جواهد بود. ]

، 2936 ،9)پرسهکت و اسهکوفیلد «ریف این معیارها صورت نگرفتهه اسهتتلاشی در جهت تع

   .(021 .ص

                                                             
1. Smith 
2. Grotius 

3. Prescott & Schofield 



 002                         ...           نیتوسط چ یمصنوع ریساجت جزا لیدلا یواکاو            سال هفدهم                 

 

رفرینهی درجهور نقهشباعث  در تفکرات دولتمردان کنونی چیننیز  لهمسئاین  ممکن است

ر ؛ داندکردهاقداگ  2به ساجت جزایر مصنوعی شده باشد کهچین در دریای جنوبی  هاتوجه رن

با چهین نیسهتند.  شدنیمقایسهحاضر از نظر توانمندی دریایی که کشورهای ساحلی رن درحال

 ههایصهخره از بیشتر دریا این از وسیعی هایبخش است و گاز و نفت دارای ذجایر این دریا

 منطقهه ایهن بهه چهین ،دهه چندین برای حال،بااین ؛پوشیده شده است ماسه و شن و مرجانی

 است کشته را ویتنامی سربازان و کرده تصرف را ویتناگ جزایر است، کرده پیدا دست سختیبه

یکی از  هارموزد که روابط میان ملتچنین می یتی []ژئوپولعلم »که درحالی؛ (0221 ،0)هایتون

جا گسترده یة جنگ همیشه در همهباید گفت که سا ،نتیجههاست؛ درابعاد حیاتی زندگی انسان

ای وضعیت جغرافیایی سرزمینش هر ملت را به میزان بسیار گستردهعلاوه[ شخصیت است. ]به

 .، ص2932 ،9)فریهدمن «کنهدفیایی تعیهین مهیها را نیز اوضاع جغراکند. روابط ملتتعیین می

باعهث شهده اسهت کهه  لیمسهائاین است که چه حاضر پووهش ، مسئلة اصلی بنابراین ؛(26

دنبال ریا چین بهاقداگ کنند؟  چین دولتمردان چین به ساجت جزایر مصنوعی در دریای جنوبی

  ؟استشدن دریاییبرتر قدرت 

 تحقیق پیشینۀ. 7

ساجت جزایر مصنوعی چین در دریای جنهوبی  داجل کشور در زمینةتاکنون پووهشی در 

با توجه به عنهوان و  ،رو؛ ازاینانجاگ نشده استی ماهان قدرت دریای نظریة با رویکرد بهچین 

 این منابع بررسی. با شده استپرداجته تر در این باره های کلیموضوع مقاله، به مرور پووهش

 جنبة نوروری دارد. چنین دریافت شد که پووهش حاضر

 جلهیج در مصهنوعی جزایر ساجتن و المللبین حقوق»عنوان  باای در مقاله( 2915) امیدی

سهاجت جزایهر مصهنوعی و  الملل دریاها درمهورداشاره به قوانین حقوق بینبر ، علاوه«فارس

بهی عر ه جزایر، به اقدامات امارات متحهدۀگونحیطی ناشی از ساجت اینمهای زیسترلودگی

                                                             
1. Artificial Harbor 
2. Hayton 

3. Friedman 
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اعتهرا  ، وی بهه همچنهین .یج فارس اشاره کرده اسهتر مصنوعی در جلبرای ساجت جزای

 است.به ساجت جزایر مصنوعی اشاره کرده  المللیبیننکردن جامعة  رشکار

ساجت جزایر مصهنوعی در جلهیج فهارس از » عنوان ای بادر مقاله( 2932اشلقی ) عباسی

الملل دریاها اساس حقوق بینبرره به اینکه کشورها ، با اشا«زیستالملل محیطمنظر حقوق بین

رشهد حرکهت روبههبهه  ،ساجت جزایر مصهنوعی را دارنهد برای انجاگ تحقیقات علمی اجازۀ

محیطی در این دریا نیهز اشهاره کهرده های زیستساجت این جزایر در جلیج فارس و رلودگی

جلهیج فهارس، سهاجت جزایهر  ها درکشهای نفتی و تردد نفتبا توجه به رلودگی وی .است

 داند.شدن وضعیت رلودگی دریای جلیج فارس مینوعی در این دریا را باعث شدیدترمص

احهداث جزایهر مصهنوعی  پیامهدهای»ای با عنهوان در مقاله( 2932صفوی و قنبری )رحیم

 بررسهی تحولهات بهه پووهشی ، با نگر  رینده«ران در جلیج فارسعربی بر ای امارات متحدۀ

از احهداث جزایهر  کههانهد پرداجتهه عربی در جلیج فارس ی میان ایران و امارات متحدۀسیاس

وضعیت مرزههای بر پیامدهایی که نیز و  و در رینده نیز ناشی جواهد شدناشی شده مصنوعی 

زایهر د که سهاجت جدهنتایج این مقاله نشان می .پرداجته شده است انددو کشور تأ یر گذاشته

شدن روند تعیین مرزههای دریهایی ترارات متحده، در رینده باعث طولانیمصنوعی از سوی ام

-ابوموسی ایهران و ... مهیدعای امارات بر سر جزیرۀ تر شدن اایران با امارات متحده، پررنگ

 د.شو

ای بها عنهوان در مقالهه( 2932)نیها امینهی و التیهامی فرد، کامران، افضلی، حسینیپیشگاهی

، بهه حساسهیت «ج فهارسو حقوقی ساجت جزایر مصنوعی در جلی محیطیپیامدهای زیست»

ای را محیطیها پیامدهای زیستاند. رنویوه ایران اشاره کردهکشورهای حاشیة جلیج فارس به

 .اردکه ساجت جزایر مصنوعی در این دریا داند ارزیابی کرده

بررسهی جزایهر بهه  «چهین ل دریهای جنهوبیمسهائ»عنوان با ای در مقاله( 0229) 2هیدشی

 اقیانوسهی در ههایرب استراتوی  بیان اهمیت برپراتلی و پاراسل پرداجته است. وی علاوهاس

 افهزایش اصهلی عوامل ،است یافته این اهمیت افزایش اجیر هایسال و اینکه در شرقی رسیای

 بهه دسترسهی -2:  را در سه مشخصهه ذکهر کهرده اسهت دریایی ناحیة این استراتوی  ارز 

                                                             
1. Hideshi 
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 ههر و چهین جنهوبی دریهای در سهرزمینی هایدرگیری -0 ،بیشتر انرژی منابع برای وساقیان

، وی اشهاره همچنین. منطقه کشورهای توسط دریایی نظامی قدرت افزایش -9چینی و  دریای

 نیهروی تقویهت بهرای زیهادی تلها  چین ازجمله منطقه کشورهای از که بسیاری کرده است

  کنند.می جود دریایی

بیان کهرده  «ی ژئوپولیتی تحلیل: چیندریای جنوبی »عنوان  باای ر مقاله( د2250) 2میتچل

 مالاکا برای عبور و نیاز این کشور به تنگة که با توجه به نیاز چین به معادلات بازرگانی و است

اسهت و نیازمنهد کنتهرل ایهن  وابسهته چهین به دریای جنهوبی تردد کالاها، از نظر ژئوپولیتی 

هها و تهنش در چهین به نقش رمریکا در اقیانوس رراگ و دریای جنوبی ، ویینهمچندریاست. 

 است. کردهاشاره  د رمده،هایی که میان چین و رمریکا به وجورقابت

سیاسهت چهین در دریهای »عنهوان  بها ایدر مقاله (2935ربادی و رمضانی )فتح زادهعباس

مطل  بر  حاکمیتکه دولت چین مدعی اند ، اشاره کرده«سیاست قدرت و نفوذ دریایی جنوبی:

 ههاهای ساحلی این دریا دچار اجتلافدریای چین جنوبی است و با دیگر کشور درصد از 12

  ایی و جزایر اسپراتلی و پاراسل است.بر قلمروهای دریهایی مبنیو تنش

 فیمهابین چهین و بررسی رأی دیهوان دائمهی داوری»ای با عنوان در مقاله (2931میرزاده )

بررسی دعوای میان چین و فیلیپین در دریای جنوبی به « دریایی چین جنوبی فیلیپین در پروندۀ

 0225داوری که در سال  چین پرداجته است. در این مقاله به رأی صادره از سوی دیوان دائمی

چهین در ایهن دادگهاه ده اسهت. دولهت در مناقشة میان این دو کشور صادر شده، اشاره گردیه

در اجهرای  است، ولی رأی صادرشده دولت این کشهور را بهه پهذیر  کوتهاهی حاضر نشده

 است. کردهملزگ  یلیپینر ارتباط با دولت فالمللی جود  دتعهدات بین

 . روش تحقیق3

 ایتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-توصیفیرو  با رو  کیفی و ماهیت  تحقی این 

انجهاگ شهده اسهت. در ایهن  قدرت دریایی ماههان نظریة هو با رویکرد ب های اینترنتیو سایت

ساجت جزایر مصنوعی توسط دولت  یلادلکه پاسخ دهیم  پرسشبه این پووهش قصد داریم 

                                                             
1. Mitchell 
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سهاجت  یلادلشود که مطر  می انگارهاساس، این چیست؟ براین چین چین در دریای جنوبی

و افهزایش قهدرت شهدن ابرقدرت، چین جزایر مصنوعی توسط دولت چین در دریای جنوبی

  .است در جهانا  دریایی

 تحقیق مبانی نظری. 4

 قدرت دریایی ماهان نظریۀ .1. 4

نفهوذ قهدرت دریهایی بهر در کتاب  ،دریاسالار رمریکایی ،(2324-2142) 2یر ماهانرلفرد  ه

یایی و قدرت دریهایی اعتقهاد به نیروی درمنتشر شد،  2132که در سال  25520-2119 ،تاریخ

است که بهه قهدرت ( 2341-2152) 9برجلاف دیدگاه هالفورد جان مکیندردیدگاه وی  .داشت

مکینهدر  صحت هر دو دیدگاه را تاریخ  ابت کهرده اسهت. بهه لحهاظی،»البته  بری معتقد بود؛

با فروپاشی اتحاد شوروی  ،زیرا ای نیرومند و متحد تأکید ]داشت[؛رستی بر اهمیت روسیهدبه

 -2مریکایی به دو عامل اساسی پهی بهرد: اما ماهان ر ه ابرقدرت جهان شد،که رمریکا یگانبود 

 ]موانهع[ ،فروپاشهی شهوروی -0ود و دلیل اصلی فروپاشی شوروری، قدرت دریایی رمریکا ب

این، ماههان بهرروی دریهایی رمریکها برداشهت. افهزوننی مقابلجهانی از  موجود را برای سلطة

تهر دیگهری ارزان ی دریایی به هر نقطة جهان از هر وسهیلةکرد که باربردرستی استدلال میبه

کنهیم پهنجم ق.گ. نگهاه مهی سهدۀهای دور تهاریخ، حهدود که[ وقتی به زمانگونه. ]هماناست

دلیل داشتن بندر و ناوگهان دریهایی از اسهپارت  روتمنهدتر بهود. رتن بهشویم[ که متوجه می]

شان برابر باشند، از لحاظ  روت بر ن غیردریاییچیز با همسایگاهای دریایی اگر در همهقدرت

این امر بهه حقیقتهی شدن، پانزدهم میلادی با ظهور جهانی هسمایگانشان برتری دارند. در سدۀ

نیروی دریایی بر  بود که در اواجر قرن نوزدهم و (92 .، ص2932 )فریدمن، «مسلم تبدیل شد

 )میتچهل، مسهلط شهد 4جههانی هایشهترا ا بهر (2132ماهان ) گفتةیا به  های جهاناقیانوس

   .(24 .، ص2936

                                                             
1. Alferd Thayer Mahan 

2. The Influence of Sea Power on History, 1660-1783 
3. Halford Johan Mackinder 

4. Global Commons 
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ولید قدرت جهانی و ت یایی،گیری قدرت درفضاهای دریایی و اقیانوسی را در شکل ،ماهان

شدن ی  ای را برای تبدیلگانهشرایط ششدانست. وی قدرت بری مؤ ر می کنترل و محاصرۀ

موقعیهت جغرافیهایی  -0ی سهاحل، وضع طبیع -2: به قدرت دریایی پیشنهاد داده استکشور 

 وضع سیاسهی دولهت -5شخصیت ملی و  -6 اندازۀ جمعیت، -4گستر  ساحل،  -9کشور، 

های دریایی بهه ایهن شهرایط استراتویست تازگی،بهالبته ؛ (095-096 .، صص2916 نیا،)حافظ

سهتگی اجتماعی، واب-قدرت اقتصادی، توانایی فناورانه، فرهنگ سیاسی مواردی همچون ماهان

ا یه  کهه ریه کننهدها مشخص مییوگیاند. این ورا اضافه کردهایی و منابع ربی به تجارت دری

 عمهوقین، العابهدین)زیهن دارد یا نداردتمایل مناسب از قدرت دریایی  به استفادۀملت -دولت

 کهرد کهه منطقهةفکر مهی ،قرار گرفته بود 2مکیندر تأ یر نظریةماهان که تحت .(90 .، ص2935

د های هناقیانوس؛ بلکه برعکس، ها نیستمحور جغرافیایی امپراتوریراسیا رکزی و حیاتی اوم

از دریها و  اسهتفادهبه عقیهدۀ وی،  دهند.را تشکیل می و رراگ محورهای سرنوشت ژئوپولیتی 

 شود؛رن جمع میای که  روت به واسطة مبادله کنترل رن چیزی نیست جز ی  رابط در زنجیرۀ

 کنهد کهه از منطقهةعنوان کشور و تمدنی کم  مهیجغرافیا به تعیین اهمیت چین به رو،ازاین

، 2931 )کاپلهان،های گرگ حاشیة اقیانوس گسترده شهده اسهت مرکزی و حیاتی اوراسیا تا رب

 .(33-31 .صص

 دریایی در قدرت ملیقلمروهای و گسترة طولانی نقش سواحل . 7. 4

زمهین دارنهد، نقهش و  هها در کهرۀدریاها و اقیانوس توجهی کهبا توجه به گسترۀ درجور 

بیشتر نقش  ،های ساحلی و دریاهارب». دارند های انسان برای توسعهاهمیت زیادی در فعالیت

استفاده ونقل، بیشتر موردعنوان فضای حملیی را دارند و بهمواد جاگ معدنی و غذا کنندۀتأمین

راغت، فکنندۀ رب، مکانی برای گذارن اوقاتمخزن تأمینعنوان منبع انرژی، گیرند تا بهقرار می

 .، ص2939 )کلتهات، «عنوان ی  فضای متعهادل اکولوژیه های اتمی و نیز بهمحل دفن زباله

، اسهاسایندهی به راهبردهای ملی کشورها نقهش اساسهی دارنهد؛ بردر جهت ناچار،به .(022

-د. در عصهر جههانیدارکارکرد بنیادی  موقعیت راهبردی دریاها در مناسبات قدرت کشورها،

                                                             
1. Halford Makinder  
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عنوان بخشی اها و حضور گسترده در دریاها بههایی از دریحاضر، تصرف بخششدن و درحال

ویوه ه کشورهایی که از داشهتن سهواحل بههکگونههمان کشورهاست؛ از منافع و مصالح بیشتر

ای ارتبهاطی بها نظهاگ هههترین راواقع یکی از مهم، درمحروگ هستند دسترسی به دریاهای رزاد

شدت لرزان ها بهمنافع و مصالح رن ،دلیلهمین؛ بهالمللی و جهان بیرون را در اجتیار ندارندبین

 ؛(012 .، ص2939 راد،نیها و کاویهانیحهافظ) ورهای همسایه و پیرامون وابسته اسهتبه کشو 

به بودن منافع و مصالح لرزانند اتریش و سوئیس فعلاً از البته باید متذکر شد که کشورهایی مان

انهد کهه زمهانی دارای بیرون رمهده ایوریتجود از دل امپرار، چند این دو کشو؛ هرهستند دور

 سواحل دریایی بوده است.

 کننده است؛ت و نفوذ بیشتر برای کشور، تعیینقلمروهای دریایی ی  کشور در ایجاد قدر

 هستند کهه درهایی از دریا گزیر به کنترل بخشسرزمین اصلی، کشورها نا ، برای ادارۀبنابراین

ارتبهاط واقهع، در. ها به رسمیت شناجته شده اسهتکنوانسیون سوگ حقوق دریاها برای دولت

اسهت. قهدرت، بیهانگر  شدنیمشاهدههای جغرافیایی میان قدرت و سرزمین در تمامی مقیاس

اه هدف اعمال قدرت و گاه گ ،و کنترل سرزمینی عمال کنترل و نفوذ بر دیگران استفرصت ا

شهود؛ غالبهاً موجهب افهزایش قهدرت می المللیرن است. کنترل سرزمینی در روابط بین نتیجة

ای قدرتمنهد، ههدولهت واند کنترل سرزمینی را توسهعه دههد.تیافته میرو، قدرت افزایشازاین

)برادن و  کنندمیتر اعمال طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای ضعیفکنترل سرزمینی را به

نی، داشتن سواحل طولانی و مناسهب اصولاً برای کنترل سرزمی .(06-04 .، صص2919 ،2شلی

شهان در دریاههای دنبال افزایش طول سواحل سهرزمیناست. همواره برجی از کشورها به نیاز

د، شهونامیده می 0تحول ساحل ،اصطلا در رنچه » شود( مشاهده می2)جدول  دراند. رزاد بوده

به مقدار بسیاری بها  که های رمریکای شمالی، اروپا و رسیاقاره ،هابندی قارهتقسیم یعنی درجة

-که استرالیا، رمریکای جنوبی و رفریقها حاشهیهدرحالی ؛اندتقسیم شده 9ساحلی به کرانةتوجه 

ی های ساحلی کمتری دارند. این تداجل جشهکی و دریها، طبعهاً بهرای فراینهدهاهایی با کرانه

                                                             
1. Braden & Shelley 
2. Kuestenentwicklung 

3. Kuestenkonturen 
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 )کلتهات، «های جغرافیایی مههم اسهتوهوا و دیگر پدیدهجایی، تأ یر متقابل ربگوناگون جابه

 .(33-31 .، صص2939
 

 دنیا های گوناگونطول و تحول سواحل در قاره -1جدول 

 (33، ص. 2939: کلتات )أجذم

 بخش زمین

مقدار سطح بدون 

جزایر به میلیون 

 مربع کیلومتر

محیط یک دایرة 

 ( )کیلومتر(Vه )اندازهم

 طول حقیقی ساحل

(L)کیلومتر( ) 

 تحول ساحل

(V:L) 

 2: 41/9 91022 22122 0/3 اروپا

 2: 00/9 12522 02322 6/42 رسیا

 2: 11/4 16622 26622 02 رمریکای شمالی

 2: 31/2 01122 24522 5/21 رمریکای جنوبی

 2: 54/2 92622 21522 0/03 رفریقا

 2: 22/0 23622 3122 5/1 استرالیا

 قطب جنوب 

 )یخ فلات قاره(
24 29922 04922 19/2 :2 

 2: 14/0 015922 224922 2/293 جمع کل

 

اروپها را مثهال زد.  توان قهارۀهای دریایی در کنترل سرزمینی میهنقش سواحل و را دربارۀ

 ،س اطلهسراه مواصلاتی همچون اقیهانوشاهداشتن وپا در طی پانصد سال گذشته با دراجتیارار

ایهن راه جههانی بهه واسهطة  ژئوپولیتیه تهازی کنهد و در بازرگانی دریایی یکهاست  توانسته

 2312 ت و رجدادهای جهانی، در اوایل دهةشده است. با پیشرفمواصلاتی در اروپا جلاصه می

  برای نخستین بار در تاریخ، بازرگانی ترااطلسی )از راه اقیانوس اطلس( با بازرگانی تراپاسفی

 ههای درجهةد. بعد از جنگ جهانی دوگ و تبدیل اروپا به قهدرت)از راه اقیانوس رراگ( برابر ش

دوگ و تغییر جهت الگوهای بازرگانی، شمال اقیانوس اطلس موقعیت مرکزی جود را از دست 

لس و رراگ( را در اجتیهار داشهت، در داد. پس از این، هر کشوری که مهار هر دو اقیانوس )اط

 داشهته باشهد و درنهایهت،تجاری جههانی را در دسهت  توانست مهار سامانةگ میصورت لزو

ن داشتن ساحل با های اطلس و رراگ، بدونظارت و کنترل اقیانوساقتصاد جهان را کنترل کند. 
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، هر کشوری که مویکدر قرن بیست. یرون از توان اقتصادی هر کشوری استباین دو اقیانوس 

با توجهه بهه هزینهة  از موقعیتی ممتاز برجوردار است. ،داشته باشددر این دو اقیانوس ساحل 

هنگفت گسیل رن به گرد جهان، قدرتی که در هر دو اقیهانوس  ساجت ناوگان دریایی و هزینة

تانیا در قرن نهوزدهم ری، بازیگر اصلی در سامانة جهانی است؛ رنچه بنیروی دریایی داشته باشد

جمعیهت  درصهد از 4حدود  ها فقطرمریکایی اند.کرده ایفا حاضر این نقش راو رمریکا درحال

 کننهدجدمات و کالاهای جهان را تولید می درصد از 05ولی  ،دهندجهان کنونی را تشکیل می

 .(5-99 .ص، ص2932 فریدمن،)

  دریاهاالملل نظام حقوق بین وساخت جزایر مصنوعی . 3. 4

گونهه طبیعی این جزیرۀ (،2310) دریاها حقوقسوگ کنوانسیون  202براساس بند ی  مادۀ 

، با رب احاطه شهده و در است طبیعی شکل گرفته طورعه زمینی که بهقط» : تعریف شده است

این ماده کهه . (943 ، ص.2930 غلامی و میراحمدی، )میرحیدر، «از رب استهنگاگ مد بیرون 

است، دربردارنهدۀ  عیت کردهکنوانسیون دریای سرزمینی و منطقة مجاور تب 22از بند ی  مادۀ 

که در حالیدراست؛  شده ( ارائه0)جدول  در طبیعی است که برای تعریف جزیرۀ معیارچهار 

دست  تأسیسات ساجتةجزیرۀ مصنوعی عبارت است از  شوده میمصنوعی گفت تعریف جزیرۀ

همچنهین،  نیز مشاهده شهود. در حالات بالارمدن رب دریا )مد( رامون رن رب باشد وبشر که پی

عنوان ایسهتگاهی بهرای ای مدتی معین برپا شده باشد و بهجغرافیایی از دریا و بردر ی  نقطة 

کنوانسهیون سهوگ  12 مطهاب  مهادۀ .(14 .، ص2915 )امیدی،استفاده شود  ی دریاییهافعالیت

جزایهر و همچنهین گونهه ایهنسهاجت ، دولت ساحلی، صهلاحیت انحصهاری برحقوق دریاها

مایل دریایی را دارد. جزایر مصهنوعی و سهایر  022فراتر از  قارۀ ها در فلاتازهتأسیسات و س

که احتمالاً به این معنهی اسهت  شوندقاره ساجته می وق فلاتهای مافتأسیسات معمولاً در رب

با صلاحیت دولت ساحلی محدود شود؛ حتهی اگهر  جزایر ممکن استاین که رزادی ساجت 

 باشههند کههه دریههای رزاد هسههت.مایههل دریههایی  022ه فراتههر از قههار هههای فوقههانی فلههاترب

بسیار نیز دارد؛ تنوع وجود دارد زمین  در کرۀای میلیون ساجتار جزیرهحدود نیمحاضر، درحال

ها از نظهر های رنشود که ریا تماگ جزایر بدون توجه به تفاوترو، ی  پرسش مطر  میازاین
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قاره  توانند منطقة انحصاری اقتصادی و نیز فلاتمی ت، سکونت، عوامل اقتصادی و غیرهوسع

نحصهاری ا توانهد منطقهةاگر جواب مثبت باشهد، یه  سهاجتار زیردریهایی مهی ؟داشته باشند

بهه انشهعاب بیشهتر دیگر، ایهن تفسهیر قاره داشته باشد. ازسهوی مایلی و فلات 022اقتصادی 

ود که میراث مشهتر  بشهریت هسهتند شکاهش قلمرو دریاهای رزاد و منطقه میو  هااقیانوس

 (.091، 221، صص. 2936 )تاناکا،

 ف و استخراج منابع طبیعهی در فلهاتکش ژنو، تأسیسات ویوۀ 2361کنوانسیون  6 در مادۀ

دارد و در تعیین مرزهای دریای هرگونه امتیهازی بهرای قاره، منزلت حقوقی جزایر طبیعی را ن

ای بهرای توانند پایهاین ماده، جزایر مصنوعی نمی بنایمبرندارد. کشور دارندۀ جزایر مصنوعی 

جزایهر گونهه این، دولت ساحلی با ساجت 2310 کنوانسیون 65اس مادۀ براسجط مبدأ باشند. 

لی و کشورهای  الث را رعایت باید حقوق کشورهای دیگر ساح انحصاری اقتصادی در منطقة

تلا   -0و اندازۀ صید،  یان موجود در منطقهماه اعلاگ ذجیرۀ -2این موارد:  ؛ حقوقی مانندکند

اد بهه رز دادن اجهازۀ -9دارن موجهود در منطقهه و ریزی برای حفاظت از زیست جانو برنامه

در جصهوص  [(2310)]کنوانسیون سازمان ملل » .(14 .، ص2915 )امیدی،ها رمد کشتیورفت

د سهواحل جشهکی اصهلی که این عوار  که در امتهدا کند])طبیعی([ مقرر میجزایر کوچ  

منطقهة انحصهاری کهاملی از منهاط  دریهایی را شهامل یه   ، ممکن است مجموعةقرار دارند

مایهل  20سعت مایل دریایی و ی  دریای سرزمینی به و 022قاره به وسعت  اقتصادی و فلات

ین از ادریایی[ مربع ]مایل  422 رو، اگر کشور دیگری در محدودۀدریایی به وجود رورد؛ ازاین

مایهل  206554ای بهه وسهعت عارضه وجود نداشته باشد، ی  جزیره ممکن اسهت محهدوده

قهاره ایجهاد کنهد.  بع متشکل از دریای سرزمینی، منطقة انحصاری اقتصادی و فلاتدریایی مر

ای را از توابع بریتانیا قرار دارد، حوضه 2اسنشن مایلی که اطراف جزیرۀ 022گیری ماهی منطقة

 کیلومترمربهع ایجهاد کهرده اسهت؛ 441650رابر وسهعت جشهکی بریتانیها، یعنهی ب 1/2معادل 

 )پرسکت و اسکوفیلد، «کیلومتر مربع است 044245نیا معادل که وسعت سرزمین بریتادرحالی

 .(091 .ص 2936

 

                                                             
1. Island Essence 
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 مصنوعی هارگانه برای شناخت و تعریف جزیرة طبیعی از جزیرةمعیارهای چ -7جدول 

 (202-202. ، صص2936: تاناکا )مأجذ
 توضیحات معیار

جزیره در مفهوگ  -2

ای حقوقی باید منطقه

 از زمین باشد.

د به بستر دریا ای بایجزیره ی  عارضة -عیار در نظر گرفته شده است : الفدو شرط برای این م

 جزیره باید ماهیتی زمینی )جشکی( داشته باشد.  -پیوند جورده باشد، ب

ای از زمین وجود جزیره با توجه به عبارت منطقه عت و اندازۀ، معیاری برای وس202در مادۀ 

بیان  0222ر سال د 2310کنوانسیون  202 مادۀ 0المللی مطاب  بند ندارد. دیوان دادگستری بین

مانند  ،از وضعیت یکسانی برجوردارند و بنابراینشان که جزایر طبیعی بدون توجه به اندازۀ کرد

 انند حقوق دریایی مشابه داشته باشند.توسایر قلمروهای زمینی می

ید جزیره با -0

طور طبیعی شکل به

 گرفته باشد.

اینکه جزیره در روند ایجاد باید بدون دجالت انسان ساجتار جزیره باید طبیعی باشد، نه مصنوعی؛ 

 به وجود رمده باشد.

جزیره باید محاط  -9

 در رب باشد.

ه زمینی که به هنگاگ جزر جش  است متصل باشد، رن اگر ی  ساجتار دریایی با ی  تِل شنی ب

علاوه، اگر ساجتار دریایی شود. بهعنوان ی  جزیره در مفهوگ حقوقی در نظر گرفته نمیتار بهساج

ای رسد رن ساجتار وضعیت جزیرهتوسط ی  گذرگاه به سرزمین اصلی متصل باشد، به نظر می

 دست داده باشد.از جود را 

به جزیره باید  -4

هنگاگ مد از رب 

 بیرون باشد.

این، وجودهنگاگ مد ریز رب هستند، متمایز است؛ باهای جزری که در ی  جزیره از بررمدگی

یکنواجت نیست. در موارد نوار مرزی،  هادولت بودن، در رویةمعنای به هنگاگ مد از رب بیرون

 .ی  جزیره و بررمدگی جزری رسان است تمایز میان

 

شهدن کها و مشخصییادر جام 2310انسیون سوگ حقهوق دریاهها در سهال با تصویب کنو

دریاهها، چهارچوب مرزههای  در ،کشهورها بیشهترالملل، دریایی از نظر حقوق بین قلمروهای

دلیل برجهی قهوانین عرفهی و قهدرت زیهاد اند؛ هرچند برجی کشورها بهدریایی را در  کرده

میهزان حدوحهدود مرزههای دریهایی جودشهان، در  از نداشتنرگاهیدلیل ناوبری دریایی یا به

ههایی مواجهه هسهتند. یکهی از کننهد یها بها چهالشهایی را ایجاد میقلمروهای دریایی چالش

مایل دریایی بهرای کشهورهای  022انحصاری اقتصادی است که تا  ، منطقةقلمروهایی دریایی

در نفوذشهان را  و حوضهةقی را به ارمغهان رورده اسهت دارای سواحل در دریاهای رزاد، حقو

محاسبه است کهه راحتی قابلهب»توان اذعان کرد که می ،راستا. دراینگستر  داده استدریاها 

 انهد.های سخت سر از دریا بررورده که تاکنون بهدون اهمیهت اقتصهادی بهودهمالکیت صخره
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-را محاصره کردهمربع در دریاهایی را که رن  هزار کیلومتر 222امروزه ح  استفاده بر بیش از 

اقتصادی نهو را بها  ه دور از هم قرار دارند، ی  منطقةای ککند و چند جزیرهریزی میاند، پایه

بیشهتر  نتایج حاصل از این امر بهرای توسهعةرورند. تر به وجود میوسعتی چندین برابر بزرگ

 )کلتهات، «یسهتبینهی نپهیشطور کامهل قابهلهای دیگر از دریا، هنوز بهگیری و استفادهماهی

   .(002 .، ص2939

در ایجهاد قلمروههایی جدیهد  هها،از سوی دولهت هاداشتن رنعی و دراجتیارجزایر مصنو

ادعای داشتن حاکمیت سهرزمینی، نیازمنهد »که ، ولی ازرنجادنرورحقی را به وجود نمی دریایی

ین با شاید کشورهایی همچون چ ،(964، ص. 2919 )برادن و شلی، «جطوط روی نقشه است

دنبال های سیاسهی، بههنقشهه در ادن رندنگری در زمینة ساجت جزایر مصنوعی و نشهانیندهر

-های حقوق بینترین شاجهالملل دریاها یکی از قدیمیالبته حقوق بین چنین ادعاهایی باشند؛

-شود این شاجه باید از منظر تحولات حقهوق بهینکه گفته میازرنجا، ولی الملل عمومی است

اسهت کهه بعهدها لل بررسی شود و همچنین، حقوق دریاها بخشی از قواعد حقوق عرفهی الم

 شاید نه چندان دور، کشورهای دارای جزایر است، ممکن است در ریندۀ تدریج تدوین شدهبه

دریهایی در نظهاگ  یهای اصلی و دارای قلمهروعنوان سرزمینمصنوعی بتوانند این جزایر را به

حقوقهدان فرانسهوی، حقهوق (، 2332) 2که جین رنه دوپویگونه؛ همانالملل تصویب کنندبین

دریا همواره توسط دو جریان عمدۀ مخالف محافظهت » کند :گونه تعریف میدریاها را نیز این

و جریهانی کهه از وزد : جریان رزادی که از سوی دریای رزاد به سوی جشهکی مهیشده است

هاست. حقهوق دریاهها همهواره جریان حاکمیتوزد که سوی جشکی به سوی دریای رزاد می

-حقوق بین در زمینة(. 69، 99 .ص، ص2936 )تاناکا، «ان این دو جریان متعار  بوده استمی

الملهل مقهرر حقوق بهین»ضروری است که نیز  الملل درمورد مرزهای دریایی ذکر این مطلب

الملهل و ، حقهوق بهینعاب  با رو  جاصی تعیین گردند. درمط کند که مرزهای دریایینمی

گرفتن تمامی شرایط مربوطه ول عادلانه و با درنظرجواهان رن است که این حدود مطاب  با اص

ه ه[ تعریفی برای اصول عادلانه ارائچند هرگونجه رن کاملاً عادلاانه باشد. ]هرترسیم شوند تا نتی

ممکن است تفاسهیر  ،رونیز به لحاظ تئوری نامحدود هستند؛ ازایننشده است و شرایط نسبی 

                                                             
1. Dupuy 
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بسهت نیهز در متفاوتی از عوامل مؤ ر وجود داشته باشد؛ ]لاجرگ[ احتمال ایجاد اجتلاف و بهن

ترتیب، کشورها ممکن اسهت در رابطهه همینشود. بهمذاکرات مربوط به تعیین حدود دیده می

 «ر شهوندنظهانهد، دچهار اجتلهافبا اهمیتی که برای اصول و قوانین تعیین حدود دریایی قائهل

   .(021ص. ، 2936 )پرسکت و اسکوفیلد،

ونگی ساجت جزایر مصنوعی مطر  است، بهرای ایهن ل حقوقی که برای چگائجدا از مس

مطر  شده است. با توجه به اینکهه برجهی کشهورها بهرای حهل جزایر کاربردهای گوناگونی 

سهاجت  بههاقتصهادی -دیگر از کشهورها بها اههداف سیاسهی و برجی ی سرزمینیکمبود فضا

اساس ههدف سهاجت و ، جزایر مصنوعی براز نظر مورفولوژی کنند، میاقداگ گونه جزایر این

-مهی دستة اول شامل جزایر مصنوعی و تأسیساتی: شوندنوع استفاده به چهار دسته تقسیم می

بع نفهت و گهاز، مانند منهاشوند؛ رداری و اکتشاف منابع طبیعی استفاده میبشود که برای بهره

ههای ه دوگ جزایهری هسهتند کهه بهرای فعالیتدسهت گیری دریایی؛ماهی ج تولید انرژی واموا

گردشهگری و -ههای تفریحهیمانند ایجهاد بنهدر، فعالیتشوند؛ اقتصادی ساجته و استفاده می

تههای گیرد که برای اههداف نظهامی و فعالیمیسکونتگاه انسانی؛ دستة سوگ جزایری را در بر

ههای ایجهاد زمهین و ههای نظهامی، پهروژهتأسیسات و دستگاهند؛ مانند روحکومتی به کار می

شهوند؛ ههای علمهی اسهتفاده میکه برای پووهشهستند جزایری  ساجت زندان؛ دستة چهارگ

فهرد و )پیشهگاهی ای هواشناسهی و مشهاهدۀ تنهوع زیسهتیههمانند سکوهای تحقی ، دستگاه

   .(202، ص. 2932 ،همکاران
 

 
 هاجهان و کارکرد آن در یر مصنوعیتوزیع جزا -1شکل 

 (202، ص. 2932فرد و همکاران ): پیشگاهیمأجذ
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توان گفت که پکن بها اههداف شده توسط پکن مییر مصنوعی ساجتهجزا بنابراین درمورد

پکهن  ،واقعاقداگ کرده است. دربه ساجت این جزایر در دریای جنوبی چین اقتصادی -سیاسی

ده است و با ریزی به سطح دریا رورمرجانی را با جا  شت جزیرۀگذاری هنگفت، هبا سرمایه

 هها را جهزوو اطراف رن برداری از این جزایر استدنبال بهرهها، بهروی رنایجاد استحکاماتی 

 (.52، ص. 2935 ربادی و رمضانی،فتح زاده)عباس کندتلقی میهای سرزمینی جود رب

 های تحقیقیافته. 5

 موقعیت استراتژیک آنو چین  بیدریای جنو. 1. 5

ریهد و ای است که بخشی از اقیانوس رراگ بهه شهمار میدریای جنوبی چین دریایی حاشیه

، 2936 )میتچهل، مربهع( 2میلیون مایهل 4/2یا ) مربع کیلومتر میلیون 506/9ای در حدود ناحیه

 جزیهرۀ 92،222 از یشبه دارای این دریا. گیردمیرتایوان را در بة نگاپور تا تنگاز س (26 .ص

 .(5 .، ص2936 ،0)لهان و لانهگ اندشده پخش الجزایرمجمع سه در که است صخره و کوچ 

هریه  که  اندکردهاحاطه را  این دریاویتناگ، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان ، چین هایکشور

جزایر  رمورددن کشورها ای ،همچنین .دارندرا هایی از رن بخش ادعای مالکیتاز این کشورها 

-ناگ بهین .(39، ص. 2931 )میرزاده، دارند هاییسل اجتلافاگاز اسپراتلی و پار و غنی از نفت

در رابطه با ناگ این دریا با عنوان دریهای البته  دریای جنوبی چین است؛ رن شدۀالمللی شناجته

؛ داشهته باشهدوجهود توانهد نیز می ین جنوبی، بار معنایی ژئوپولیتی یا دریای چجنوبی چین 

ولیتی  بیشتری بهرای چهین برجهوردار اسهت؛ که ناگ دریای چین جنوبی از وزن ژئوپطوریبه

 در دریها ایهن دارد.نیز وجهود برای چین بار معنایی ادعایی هرچند در ناگ دریای جنوبی چین 

 منطقهة ژئوپولیتیه  ههایرب طری  از تجارت و گاز و نفت بر کشورها تمرکز دلیلبه گذشته

 ،شهد مدتطولانی هایجنگ درگیراین منطقه  که وقتی اما ،نبود موردتوجه ، چندانورمیانهجا

 بایهد تدریجهب که رسیدند نتیجه این به رمریکا و غربیاروپای  صوصجگوناگون به کشورهای

 .بیندازنهد رب بهه دیگهر جهای در را جهود کشهتی لنگهر و بربندنهد منطقهه این از سفر رجت

                                                             
 .(2939 و لو، چیلچر) متر است 2160 دریایی . هر مایل2

2. Lunn & Lang 
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 گهاز، نفهت، معدنی، منابع ازجمله دارد که منابعی از وسیعی حجم دلیلبه ادری این ،درحقیقت

 لحهاظ از مهم بسیار گذرگاهی این دریا .است موردتوجه دریایی مغذی مواد و ربزی حیوانات

 ،دلیلهمینبه و است نظامی حتی و منابع رانی،کشتی دریایی، ونقلحمل اقتصادی، جغرافیایی،

-مسالمت طرق از هااجتلاف حل به امیدها و شودمی بیشتر ربی پهنة این سر بر روز هرها نزاع

 متهون در میلهاد از قبل چهارگ قرن از که دهدمی نشان تاریخی وردهایبرر .یابدمی کاهش رمیز

 یمعنه بهه «جونَن» را منطقه این زمان رن هاچینی البته واست  شده اشاره دریا این ناگ به چینی

 رن چینهی حاکمان ،میلاد از قبل 002 در چینگ سلسلة دوران در .اندامیدهنمی جنوبی یقلمرو

 ههان سلسهلة در دوبهاره سهال چنهد از بعد و دادند لقب اسراررمیز الجزایرمجمع گروه سه را

 جزایهر چهین دولهت میلهادی 2343-2320 هایسال در .شد نامیده «جروشان دریای» ،شرقی

 بهرای هاناگ همین از هنوز که کرد گذاریناگ «شاشی» را «لساپار» جزایر و «شانن» را اسپراتلی

 را دریها منهاط  و جزایهر چینهی محققان که بود بعد به دوران همین از. شودمی استفاده هارن

 میلهادی 0220 سال تا چین جنوبی دریای در منطقه 2522 به نزدی  برای و کردند گذاریناگ

 ،6/4/2936 ،چهین دریای جنهوبی در چین و رمریکا اقتصادی جنگ) شد انتخاب چینی اسامی

جنهوبی چهین  یایهکه در زندتخمین میسازمان ملل متحد .(http://www.irna.ir بازیابی از

کهه تخمین زده است  نیچگیرد. میدر بررا  یجهان لاتیش دیاز تول درصد 22حدود  ییتنهابه

 یاریکهه بسهیدرحهال؛ باشهدت داشته بشکه نف اردیلیم 226بالغ بر  2اسلو پار اسپارتلی ریجزا

 یبررسه بهاکهه ی نفت ةبشک اردیلیم 01اما همان ، بینانه نیستواقع وردربر نیکه ا هستند معتقد

بهر  تیهمالک یبرا یتوجهدرجور  یمال ۀزی، انگشده استزده  نیمتحده تخم الاتیا ییایجغراف

های قیمت دلیل، بهحاضردرحال. کندیرا فراهم م ینفت ریذجا نیموجود در ا یهاو رب ریجزا

اکنهون توسعة این ذجهایر از ههمصرفه نیست، ولی فت، استخراج نفت از این ذجایر بهپایین ن

بهه بیهان  .(21 .، ص0225 ،0)کریگهان برداری جواهد رسیدرغاز شده است و در رینده به بهره

توجهی از نفت و  جورهای دراریسکون و گلدشتاین، استادان کالج جنگ نیروی دریایی، نهشته

 امیهدوار اسهت و همهین موضهوعها برداری از رنگاز در این دریا وجود دارد که چین به بهره

                                                             
1. Spratly & Parcel Islands 

2. Corrigan 
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، 2931 )کاپلان، کندها به جلیج فارس دوگ شبیه میدریای جنوبی چین را در بعضی از ارزیابی

مبنای همیت برین مسیرهایی دریایی در جهان است که این اتراین دریا یکی از مهم .(216 .ص

-ر کشتی از این دریا عبهور مهیهزا 12رمار و ارقاگ موجود نمایان است. در طی سال بیش از 

از نظهر تعهداد  د.شهوا مهیجدر سواحل چین جابه میلیون تُن کالا فقط 552که ایگونهکنند؛ به

  شده است میلیون بشکه گزار 21رمار  ،کندمالاکا روزانه عبور می های نفتی که از تنگةبشکه

 ،2)کاهیلبرابر کانال پاناماست  21سوئز و  های نفت عبوری از کانالبرابر تعداد بشکه هفتکه 

میلهادی  2312 در دریای جنوبی چین از اوایل دههة چین حضور گستردۀ(.4-0، صص. 0220

جهط مقطهع از  اولهین نقشهة 2341هانی دوگ، در سال چند بعد از جنگ جهر رغاز شده است؛

ههای بازبینی نقشهه کمیتة 2396گرای چین ترسیم شد که برگرفته از نقشة ت ملیسوی حکوم

ههای محققهان، براساس گزار  گانه داشت.ری چین بود و جطوطی یازدهزمینی و ربی جهمو

ههای بعهدی کهه در چهین جزایر دریای جنوب چین بوده است. نقشه این نقشه با عنوان نقشة

دولهت چهین بهه  0223در سهال  ،اند؛ بهرای مثهالدهقتباس شها ااز همین نقشه ،اندچاپ شده

( تقلیهل شهکل U) 0چهینجط گانةجطوط نه انه بهگجطوط یازدهکرد که اقداگ ای ترسیم نقشه

 گونهه( و بهدون ههر2343 جط در جلیج تونکن حذف شهدند )نقشهةدو  ،واقعپیدا کردند. در

گانه که ی  ای با جطوط دهنیز نقشه 0229ه دادند. در سال توضیحی رن را به سازمان ملل ارائ

 زادهعبهاس) رن را منتشرکردمطبوعات چینی  است، جط به جطوط در شرق تایوان اضافه شده

-این جطوط با رنگ قرمهز مشهاهده مهی( 6( )در شکل )51، ص. 2935 ،ربادی و رمضانیفتح

 (.شود

   ساخت جزایر مصنوعیو  چین کاستراتژییدگاه . د7. 5

دانند کهه رمریکها را ها چین را رقیبی میبینیپیش ( به سه دلیل معتقد است0223فریدمن )

می کهه از . هنگها2»از :  یهل عبارتنهدادلایهن گونه نخواهد بود. به جنگ جواهد کشید، اما این

کشهوری  بینید که از نظر جغرافیاییکنید، می]جغرافیایی[ چین نگاه می نزدی  و دقیقاً به نقشة

ههای جنگلهی. در شمال رن سیبری قرار دارد و در جنهوب رن هیمالیها و زمهینمنزوی است. 

                                                             
1. Cahill 

2. nine-dash 
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کردن هها در گسهتردهچینهی ،نتیجههدر بیشترین جمعیت رن در شرق کشور سهکونت دارنهد و

هاست که نیروی دریایی بزرگی نداشته است و ایجاد چین قرن .0سرزمین جود مشکل دارند، 

نی[ نیاز دارد؛ هم برای ساجت ناوها و هم برای تربیهت نیروی دریایی توانمند به زمانی ]طولا

 بات است. هرگاه که ]دولت[ چهین چین ذاتاً کشوری بی. 9 رزموده و دریانوردانی ماهر و کار

ولهی ]رسند میا  به شکوفایی و جوشبختی گشاید، نواحی ساحلیمی سوی جارجدرها را به

سوی مانند. این امر کشور را بهفقیر می ، همچنان تنگدست ودر نواحی داجلی [جمعیت ساکن

دولهت چهین در  ،علهاوهبهه .(3-1 .، صص2932 )فریدمن، «برد باتی میتنش، کشمکش و بی

رن کشور گاه برجلاف سنت دیرین جود که متأ ر از جغرافیای هیچ»های جود انتخاب استراتوی

را بپهذیریم، پکهن ها ریههاگر این نظ .(260 .، ص2915 )عزتی، «نخواهد داشت، قدمی براست

، طبیعهی و جبران تنگناهای جغرافیهایی برای حاکمیت و مالکیت بر جزایر دریای جنوبی چین

برمبنهای اگر کشور چین را .هایی برای قدرت دریایی جود به کار گیردباید استراتویاست که 

، زیهرا فت که فضای جطای چین، پهناور اسهت؛توان گمی ،بررسی کنیم 2«فضای جطا»سنجة 

عنوان دومین کشور پهناور است و ههم در جنهوب شهرق هم از نظر سرزمینی در قارۀ رسیا به

ای کلیدی بهه حسهاب سنجه ،ژئوپولیتی است. فضای جطا در علم  بزرگرسیا دارای قدرتی 

. ایهن توانهد جطها کنهدمهیورد کرد که هر کشور تا چه اندازه توان برارید. با این سنجه میمی

. میهزان 0 روسهت و. انواع جطرهایی که هر کشور با رن روبهه2: ای دو بخش استسنجه دار

شورها فضای جطای بسیار کمهی برجی از ک نیرویی که هر کشور برای رویایی با جطرها دارد.

 ،زیهرا کننهد؛وچ  سیاست جارجی جود را بررسی میهر موضوع ک زیادها با دقت رن دارند.

دلیهل رمیهز باشهد. اسهرائیل و فلسهطین بههتواند فاجعههمی حتی گامی کوچ هستند که  رگاه

که ایسلند درحالی ؛، فضای جطای اندکی دارندشانو موقعیت جغرافیایی ت کم سرزمینمساح

علاوه رمریکها ی بسیار دارد. بها ، جا برای جطابا توجه به مساحت کم و موقعیت جغرافیایی

نقش جههانی کهه دارد فضهای جطهای بسهیار  ا  وبا توجه به مساحت و موقعیت جغرافیایی

چین در  یموقعیت جغرافیایبا توجه به  ،رویهربه .(64 .ص، 2932 )فریدمن، ای داردگسترده

ههای توجه قهدرت شود ومی محسوباستراتوی  دنیا ژئویکی از مناط  جنوب شرق رسیا که 

                                                             
1. Error Space 
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دولهت چهین در ایهن  حضور و نقش پررنگشاهد  ،شودمنطقه همواره مشاهده میاین  دنیا به

در کنار یکی از چهار منطقة مههم  چین دریای جنوبی، جنوب شرق رسیادر  .هستیم نیز منطقه

بهه اعتقهاد کهوهن  .شدندعنوان کمربند شکننده در دوران جنگ سرد نامیده می قرار دارد که با

اروپای جاورمیانه و رسیای جنوب غربی و نیز  رفریقای جنوبی،رسیای جنوب شرقی،  ،(2319)

، 2919 )برادن و شلی، انداصلی در دوران جنگ سرد بوده چهار کمربند شکنندۀ ،جنوب غربی

ار دارد. این حوضه یکی از پنج ناحیهة اقیانوس رراگ قر جنوب شرق رسیا در حوضة .(12 .ص

 بهاتی اسهت. سراسهر لبهة بی وچلة( از نامزدهای چاق0223دمن )فری تعبیرکه به  جهان است

ی فهرو  بهرا مههمحهور اسهت کهه هقیهانوس رراگ دربرگیرنهدۀ کشهورهای تجهارترسیایی ا

وابسته به رمریکا اشته باشند که با این حساب های رزاد دسترسی دبه ربکالاهایشان نیاز دارند 

انوس اسهت. در میهان کشهورهای قهدرت مطله  ایهن اقیه، نیروی دریایی رمریکا زیراهستند؛ 

اند و توانایی رن را دارند که های بزرگ اقتصادین از قدرتمحور، دو کشور چین و ژاپتجارت

 جنوبی دریای .(19 ص. ،2932 )فریدمن، روزگاری قدرت بلامنازع رمریکا را به چالش بکشند

 شامل است، شده واقع شرقی چین دریای در سواحل بیشتر که ژاپن چین نسبت به چین برای

 ایالات ،است هداشت اظهارنیز ( 2132) ماهان هطورکهمان. است رمریکایی کارائیب چینی نسخة

گونه باشد باید این نیز چین ،بنابرایناست؛  جود نزدی  دریاهای از حفاظت به مندنیازدۀ متح

 جزایهرتسهلط بهر بها  این تمرکز که باشدتمرکز داشته باید  چین جنوبی دریای بر ،روازاین و

 جود، حضور با تواندمی ها چینرن طری  از که ددهه میای را ارائمجموعه اسپراتلی و پاراسل

 دریهای سراسهر در متفاوتی هایاعمال درجه وکند  کنترل را جود ساحلی گارد/دریایی نیروی

 حضور چین در دریای جنهوبی ،رویهربه .(21 .، ص2936 )میتچل، داشته باشد چین جنوبی

چین در این دولت پررنگ ل حضور دلایها با رنتوان میاست که  شدنیارزیابیاز دو بعد  چین

بعد اقتصهادی  -0بعد استراتوی  و  -2 کرد: تحلیلرا ساجت جزایر مصنوعی اقداگ به دریا و 

   .ترانزیت دریاییو 

 رسهیای ی دراقیانوسه ههایرب اسهتراتوی  اهمیت اجیر، هایسال در :بعد استراتژیک -1

 نهدعبارت دریاییناحیة  این ستراتوی ا ارز  افزایش اصلی عوامل. است یافته افزایش شرقی

 چهین دریهای در سهرزمینی ههایدرگیهری -0 انرژی، منابع بهو  اقیانوس به دسترسی -2:  از
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 بسیاری. منطقه کشورهای توسط دریایی نظامی قدرت افزایش -9 چینی و دریای هر و جنوبی

 چهین .کنندمی ادیزی تلا  جود دریایی نیروی تقویت برای چین ازجمله منطقه کشورهای از

 اسهت داده گسهتر  رنجها در را مشکلات رهنگ و استچین  جنوبی دریای در اصلی بازیگر

 ههای ایهن دریاسهترب درصهد از 12و مدعی حاکمیت مطل  بر  (22 .، ص2932 )هیدشی،

کههه  چهین جهط گانهةزیههرا، جطهوط نه ؛(63 .، ص2935 ربهادی و رمضهانی،فهتح زاده)عبهاس

 استاین مقدار حاکمیت  دهندۀاست، نشان چین ی سرزمینی در دریای جنوبیادعا دربرگیرندۀ

ههای حضور بلامنازع رمریکا در رب وضعیت چین چشمگیر ظهور .(25 .، ص0225 )کریگان،

 مهرز بهه را دریهاایهن  و داده است تغییر را چین ویوه دریای جنوبیحوضة اقیانوس رراگ و به

 سواحل گستر  در جهت دریایی نمایش دنبالبه چین ،زیرا کرده است؛ جود  تبدیل کنترل

 تحهت رن از پیش که ایعرصه به را زمینی هایتاکتی  تواندمی رنجا در رود وپیش می چینی

 دریهای امنیهت تهأمین برای هاییتاکتی  و مستقر نماید داشته است قرار نیروی دریایی سلطة

 اسهتراتوی  منهافع چنهدین جهدمت در کهرد بببه کار  های سرزمینیرب عنوانبه چین جنوبی

موقعیت جغرافیایی چین، احتمهال » ذکر است که شایان .(21 .، ص2936)میتچل،  باشد چینی

کند. اگر بنا باشهد کهه چهین بهه محلهی بهرای ل میشدن رن را زایسیاسی تولید جطر و گسل

کشهوری  اشهد،کننهده بجای رنکه کشور حملههتبدیل شود، در رن کشمکش، چین به کشمکش

قتصهاد کننهد. ااستفاده میو های دیگر از ضعفش سو قدرت گیردهجوگ قرار میاست که مورد

ا  که بستگی بسیار و  بات سیاسیو زاینده نیست،قدرتمند  ،ریدچین چندان هم که به نظر می

به تداوگ رشد سریعش دارد، بسیار لغزنده و ناپایدار است. چین جزیره اسهت ]ولهی[ رشهکار 

ا  ها چنان احاطهگذر و مردابهای سختاست که پیرامون رن را رب فرا نگرفته، اما سرزمین

علاوه بهه .(31 .، ص2932 )فریهدمن، «انهدارتباطش را با جهان جهارج بریهده اند که عملاًکرده

رق دلیل حضور و سکونت قسمت اعظم جمعیت ی  میلیارد و چهارصد میلیونی چین در شبه

و در تجهارت  زرگانی دریایی جود را تقویهت کنهدهای ساحلی، چین باید بارانهکشور و در ک

در شهرق کشهور و  شد تا بتواند برای این جمعیت بسهیار زیهاددریایی حضور پررنگ داشته با

 حاکمیهت نسهبت بهه»، بنهابراین ، از نظر اقتصادی اشتغال و دررمد تولید کنهد؛شورحتی کل ک

دلیهل اسهتراتوی  از اهمیهت جاصهی ریایی ممکن است بهساحلی و فضای دجزایر، سرزمین 
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ههای اسهتراتوی  برای مثهال، برجهی از جزایهر دارای ویوگهی ند؛برای کشورها برجوردار باش

کهه[ گونههای دارند. ]همهانها نقش ویوهجاصی هستند که در ایجاد منازعه بر سر حاکمیت رن

ی  سبب ایجاد ارتباط دریایی بین اقیهانوس جزایر اسپراتلی به ی  ربراه استراتو بودنترنزدی 

، 2936 )پرسهکت و اسهکوفیلد، «اقیانوس رراگ([ شده اسهت حوضةدر ی ])هند و رسیای شرق

 ؛(093 .ص

همراه دیگر کشهورهای رسهیایی بهرای کشور چین به :ترانزیت دریاییبعد اقتصادی و  -7

جلیج فارس و از دیگر نواحی ز صادرات و واردات کالاهایشان و دریافت مواد جاگ و انرژی ا

گونه اجتلال در مسیر جریان است. هر شدت به تجارت دریایی وابستهحوضة اقیانوس رراگ، به

دههد و  که اگر اجتلالی در جریان کالها رویطوریزیانبار جواهد بود؛ به ،کالاها در این حوضه

ی صهنعتی رهای عمهدهبه یکی از کشهوچین حاضر درحالرید. طولانی شود، فاجعه به بار می

اقتصهاد حاضر . درحالتبدیل شده است و رشد  از هر کشور صنعتی دیگر، بیشتر بوده است

اقیهانوس ، ولی یکی از بازیگران اصهلی در حوضهة نیستشدنی مقایسهبا رمریکا و ژاپن چین 

نکهه ای ولی به دلیهلمواد اولیه جودکفاست،  از لحاظ مواد معدنی و البتهرود؛ رراگ به شمار می

معدنی تبدیل شده مواد مواد جاگ و  ۀکنندتیشه به ریشه منابع جود  زده است، به کشور وارد

ایدئولوژی. هرگاه رکود نه  ،پول است که چین را یکپارچه نگه داشته استشود گفته می است.

بانکی بهه انقبها  دردنها  تنها تمامی سامانة اقتصادی روی دهد و گرد  پول باز ایستد، نه

افتد. در چین وفادرای را از دو راه رن به رعشه میشود، بلکه سرتاسر جامعة ضلانی مبتلا میع

وکهار معمولهاً ماند. کُندی کسبنباشد، فقط زور میزور؛ وقتی پول رورند: پول یا به دست می

 انجامد.وکار به شکست اقتصادی و بیکاری میکُندی کسب ، زیرا رورد؛میناپایداری به همراه 

حاصل  د و بیکاری شیوع دارد، فشار اضافةدر کشوری که تنگدستی و فقر در رن گستر  دار

  (.225، 16 .، صص2932 )فریدمن،  باتی سیاسی منجر جواهد شداز پسروی اقتصادی به بی

 یادعاهها یبهرااسهت کهه  ییایرسه یکشهورها یمنافع اقتصهاداهمیت اصلی این دریا در 

گلوگاهی حیاتی برای  دریای جنوبی چین تر از همه این است کهممه .کنندسرزمینی رقابت می

ه کشهورهایی ماننهد چهین، ژاپهن و کهرۀ ب (LNG)کشتیرانی و انتقال نفت و گاز مایع طبیعی 

چهارگ از رانی شلوغ در دنیا است که دربرگیرندۀ ی جنوبی است. این دریا دومین جط کشتی
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از درصد  32تا  12را در جهان دارد و حدود جاگ  کشتیرانی جهان است، سومین رتبه در نفت

ی دسترسه مالاکها ةتنگهشهود. نفت و گاز مایع طبیعی چین و ژاپن از طری  این دریا منتقل می

فهراهم  ییایکنندگان رسهفارس به مصرف جیجلتأمین کنندگان و یی قایرفرکنندگان تأمین برای

، ایهن تنگهه محهل عبهور همچنهین د.ندهیم لیجهان را تشک تیجمعدرصد از  52که کند یم

اسهت. هرچقهدر ژاپهن پهس از فاجعهة نیروگهاه  نیاز چیناز انرژی مورد درصد 16نزدی  به 

 LNGدهد، به مسیر تجارت رزاد بهرای ای را کاهش میاتکای جود به انرژی هستهفوکوشیما 

مالاکها و  اری تنگة، به مسیر تجرواینبه انرژی ارزان وابسته است و از چین شود.تر میوابسته

نقهص امنیتی بهی عنوان ی  شیوۀرا بهدریای جنوبی چین متکی است. چین این مسیر تجاری 

چهین از همهین قضهیه  نابهنجارمحافظت است. بسیاری از اعمال  به دهد که مختصنشان می

. ههای مرجهانیساجت جزایر و جله  جزایهر مصهنوعی روی صهخره ویوهگیرد؛ بهت مینشئ

شهان های مهم اقتصادی این دریا هستند. منابع طبیعی که مهمترینتنها بخش جاریمسیرهای ت

ههای رسهیایی مهدعی ، به همین اندازه برای سایر ملتهستندهای ماهیگیری ذجایر نفتی و رب

 ،برزکهیزواره و فلهاحیسهلامیرجیلهی، ؛ 25، ص. 0225 )کریگهان، ندامهم ربی نیز هایقلمرو

 .(16، ص. 2935

 
 اقتصادی -منطقۀ انحصارینقشۀ  -3 شکل          عیت کلی دریای جنوبی چین موق نقشۀ -7 شکل

  Uگانۀ چین و خطوط نه                     )*(     ادعای دولت چینو محدودة مورد

، ص. 2935ربادی و رمضانی )زاده فتحعباس )**( ،)*(-https://images.search.yahoo.com/search/images مآخذ:

51) 

https://images.search.yahoo.com/search/images-(*)-
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 رن امهروز مهدعی کشهورهای حتهی و دولت چین برای ربی هنةپ این پیش سال سی شاید

 از بیش ،است شده تبدیل جهانی اقتصادی قطب به چین که امروزه امانداشت،  اهمیت چندان

  و جلیج فارس منطقة نفت ویوهبه جاگ مواد واردات برای قهمنط این اهمیت به دیگری زمان هر

 کهه مالی ضعف و چین طولانی سواحل .است برده پی  کشور ساجت کالاهای صادرات نیز

-مهی کشور این به را دریا این به پرداجتن و توجه فرصت کمتر ،بود درگیر رن با ترپیش چین

 کشور این تاشد  سبب نظامی هایفناوری در چین پیشرفت و اقتصادی وضعیت بهبود اما ،داد

 تها را ههارن حتهی و کنهد اعهزاگ منطقهه به نظامیپیشرفته و جدید  شناورهای گذشته دهة در

 توجهدرجور  توانایی این. دارد گسیل رزمی عملیات به کشور این سواحل از دورتر کیلومترها

 مواقهع در بتوانهد درتمنهدق دریهایی نیروی همین بهاتکا  با دولت چیناست  شده باعث این 

 دریای در چین و رمریکا اقتصادی )جنگ کند کنترل را کشور این اقتصادی هایشریان بحرانی

شهدت بهه تجهارت ، چهین بههبنابراین ؛(http://www.irna.ir بازیابی از ،6/4/2936 جنوبی،

عیهت موق( 4قیانوس رراگ وابسهته اسهت. در شهکل )ا دریایی در دریای جنوبی چین و حوضة

 نیتهربهزرگ شهود.اقیانوس رراگ مشاهده مهیهای تجاری حوضة ژئواکونومی  این دریا و راه

روز بههروز نیدر چژئواکونومی  است که رن و اقتصادی رشد  ی،قدرت اقتصاد ن،یقدرت چ

 یجنهوب یایهدر در میمسهتق یهایریدرگ  یجود را از طر عةرشد و توس چین .شودتر میمهم

دوجانبهه و  یپلماسهیقدرت نرگ مانند دبر جای رن، ؛ بهانداجتنخواهد  طربه ج یو شرق نیچ

 )کریگهان، تمرکهز جواههد کهردا  در منطقهه یاسیبه اهداف س یابیدست یبرا یادغاگ اقتصاد

   .(02 .، ص0225

 
 ی مسیرهای تجاری این دریا با حوضۀمبناژئواکونومیک دریای جنوبی چین بر موقعیت نقشۀ -4شکل 

 آراماقیانوس 

 (16 .، ص2932مأجذ: فریدمن )
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 چین  در دریای جنوبی هاچالش. 3. 5

 مسهئلةحاصهل از سهه  هها را نتیجهةرن گیری مرزها در رسهیاشکل ( درمورد0226) 2بویل

؛ دانهدمهی 4«شهدهکشف دوباره فضاهای»و  9«پسااستعماری فضای» ،0«کشوریبین هایرقابت»

باشهند؛  مهرتبطمتفهاوتی  ههایدوره بها توانهدمهی امرزهه نهوع این از هری  ظهور کهدرحالی

 شهرایط دلیهلبهه کههاشهاره دارد  فضایی در مرزها ده بهشکشفدوباره  ، فضاهایاساسبراین

 مثال را ترینواضحند و اکرده استفادهها از رن هادولتدوباره  شاید یا اندیافته تغییر ژئوپولیتی 

  (.003 .، ص2934 )بویل، کندبیان می رسیا شرقی جنوب و شرق دریاهای در دریایی مسائل

دریاها نیز » طورکلی دربهالبته ؛ هایی در این منطقه به وقوع پیوسته استنزاع ،حاضردرحال

هایی بر سر استفاده از رن رخ داده است که در حادترین شهکل رن بهه برجوردههایی بهین نزاع

تصاحب و تسهیم دریاها با تماگ قدرت ادامه  استفاده کنندگان نیز منجر شده است. نزاع بر سر

شهود. دارد. زمان تصاحب دریاها فرا رسیده است. کف دریا و ستون رب روی رن تقسهیم مهی

-یافته از نظر فضای  ابت و متمایز اعمال مهیدی دریاها، ی  بافت حقوقی سازمانجای رزابه

هستند که ه قلمروهایی حیاتی جمل، مناط  دریایی ازهمچنین .(022 .، ص2939 )کلتات، «شود

 مقابلهه و جنهگ ،ها به هماوردی و ستیز با یکدیگرگستری در رنوبرای قلمر بازیگران سیاسی

 .(54 .ص ،2939 راد،نیا و کاویانی)حافظ کنندمی

المللهی ای و بینو در دو بعد منطقهنیز از این قاعده مستثنا نبوده است  چین جنوبی دریای

در  های ساحلیدر این دریا، کشور. به وجود رمده استمیان کشورها  هاییافاجتلو  هامناقشه

 .دارنهد نظهر اجتلهاف و ساجت جزایهر مصهنوعی رن اطراف مناط  و جزایر از گروه دو مورد

 متمرکز بالقوه گاز و غنی نفت ذجایر و ایمنطقه گیریماهی حقوق بر هااجتلاف اینهمچنین، 

جزایر مجموعه این  .سل استاو گروه از جزایر اسپراتلی و پارادعاهای سرزمینی روی د .است

  اند از: عبارت

                                                             
1. Edward Boyle 

2. interstate rivalries 
3. postcolonial space 

4. rediscovered spaces 
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 و ههاصهخره نفهت، از غنهی جزیهرۀ صهد چند از گروهیاین جزایر  :یر اسپراتلیجزا -1

جزیهره  212از  درمجموع دارند. اجتیار در را استراتوی  دریایی مسیرهای که ها هستندمرجان

کیلومتری  322با وسعت و حدوداً  قرار دارندچین یای جنوبی که در جنوب در اندتشکیل شده

. بسهیاری از ایهن جزایهر مرجهانی و انهدل شرقی این دریا امتهداد یافتهاز جنوب غربی تا شما

-هایی مانند احهداث سهازهمعر  فعالیت، درها که در هنگاگ جزر از رب بیرون هستندربسنگ

مهورد از ایهن  95فقهط  ،واقهعدارنهد. در اجت جزایر مصنوعی قرارهای روی رب همچون س

 4/2هها طهولی معهادل تهرین رنگیرند کهه بهزرگمجموعه جزیره در بالای سطح رب قرار می

جزیره( کمتر از  95مساحت کلی این مجموعه جزایر ) متر دارد. 422لومتر و عرضی معادل کی

انهد. بهع قهرار گرفتههمر کیلومتر 04222که در فضایی معادل است ورد شده کیلومترمربع برر 1

طور حتم شایان ذکر است که برروردهای حوضة دریایی در این دریا باهم متفاوت هستند که به

  تواند بیشتر باشد؛این رقم نیز می

هنگهامی  سل را اشغال کرده اسهت؛اتماگ جزایر پار 2314چین از سال  :سلاجزایر پار -7

این مجموعه جزایر  زایر غربی تصاحب کردند.های جنوبی را در جسربازان ویتنامیپادگان که 

اگ به فیلیپین شهمالی سوگ مسیر ویتنقرار دارند و تقریباً ی  چین در شمال غربی دریای جنوبی

سکنه هستند که در ژاپن با ناگ سنکاکو و در چهین کوچ  و بی ،گیرند. این جزایررا در بر می

شهوند. شهامل هفهت صهخره و جزیهره ته مهیناجهای دیائویو و تیائویوتای شهو تایوان با ناگ

. جزایر کیلومتر عر  دارد 6/2 وکیلومتر طول  4ها تقریباً ترین رنکه بزرگ هستندرتشفشانی 

کیناوای ژاپن قرار دارنهد. ایهن اُ جزیرۀ مایلی غرب 022مایلی تایوان و  222پاراسل در حدود 

 02622تی معهادل هها مطالبهارن برولی حاکمیت جزایر به جودی جود ارز  چندانی ندارند، 

، 2936 پرسکت و اسهکوفیلد، پی جواهد داشتو بستر دریا را دردریایی  مایل مربع از حوضة

دو  در چین سرزمینی در دریای جنوبی هایاجتلافو  هاچالشدر ادامه به  .(061-061 .صص

  شود.جته میداپر المللیو بین یامنطقه بعد

دلیل ادعهای چهین بههچهین کشورهای ساحلی دریای جنوبی  :ایدر بعد منطقه هااختلاف

اسهپراتلی و پاراسهل، جزایهر قسمت اعظم درصدی بر این دریا و تصرف  12 حاکمیتبر مبنی

در تلا  با اقداگ به ساجت جزایر مصنوعی  دولت چین .های متعددی با یکدیگر دارنداجتلاف
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 ت؛ل شده اسی قائالمللها حقوق بینرای رندهد و بها را مانند جزایر طبیعی جلوه میرن است

ت برای بررسی نوع برجورد چین در رابطه بها حاکمیه فیلیپینکشور ی که در اقدام ،برای مثال

. کشهور یم ههوایی بهرای ایهن جزایهر بهود، چین مدعی حرچین بر جزایر مصنوعی انجاگ داد

شهدن بهه ایهن نزدی  باد که کراقداگ این دریا روی ایی هبه پرواز جت 0221در سال  فیلیپین

هها بهه حهریم جزایر، دولت چین شروع به تذکر و هشدار برای جلوگیری از ورود این جهت

 .جواهید به حریم هوایی کشور چین وارد شویدکه شما می هوایی کشور چین کرد و اعلاگ کرد

 سهی فارسهی،بهیجبر بهی )شبکة حریم هوایی به شما شلی  جواهد شددر صورت ورود به 

    .(26/0/2935 بازیابی از

 و پاراسهل بها یکهدیگر اجتلهاف دارنهد درمورد جزایر ویتناگ و تایوان چین،حاضر، درحال

 .دارنهد جهدل و بحثنیز  اسپراتلی دربارۀ جزایر برونئی و ویتناگ فیلیپین، مالزی، تایوان، چین،

ر غرب فیلیپین که فقط د 2دریایی اسکاربورگکشورهای چین، فیلیپین و تایوان درمورد تپة زیر

 دریهایی مرزههایدرمهورد  ویتنهاگ و چین. اوقات جزو جزایر اسپراتلی است، ادعا دارندگاهی

 هفهت چین جزیره، هشت مالزی و فیلیپین جزیره، 02 ویتناگ .اندکرده بحث نیز تونکین جلیج

 ههیچ برونئهی .انهدرا تصرف کهرده 0ایتو ربا ها یعنیجزیره ترینبزرگ از یکی تایوان وجزیره 

بهه ایهن  جزیهرهدو  از بهیش حاکمیهتکه  کندمی ادعا گرچها نکرده است؛ اشغال را ایجزیره

جودشهان  حاکمیهت بهرای تهاریخی ادعاهای هری  ویتناگ و تایوان چین، .استمتعل  کشور 

 حقهوق و جغرافیهایی نزدیکهی برمبنهای طور عمهدهبهه کشورها دیگر ادعاهای .کنندمطر  می

 از وسهیعی طیهف بها جهود ادعاههای از حمایهت دنبهالاین کشورها بهه همة .ستا اقتصادی

 و دارد وجود اشغالی جزایر در نظامیشبه یا نظامی حضور نوع هر .هستند قانونی هایاستدلال

 و جهود نظهامی منهابع گسهتر  بها را جهاص جزایر جود در فیزیکی اشغال رقیب کشورهای

 پادگهان یه  چهین اجیهر، هایسال در مثال،عنوانبه ؛کنندمی تقویت مصنوعی جزایر ساجت

 الجزایهر اسهپراتلیمجمع در را مصنوعی و جزایر است کرده حفظ پاراسل جزایر در را نظامی

                                                             
1. Scarborough Shoal 

2. Itu Aba 
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 اسهت؛ کهرده تکمیهل ایتهو ربها جزیهرۀ در را ی  باند فرودگهاه ساجتمان تایوان .است ساجته

 .(5 .، ص2936 )لان و لانگ، است جتهسا 2واسوالو صخرۀ در را باند ی نیز  مالزی کهدرحالی
 

 
 های سرزمینی در دریای جنوبینقشۀ اختلاف -6شکل            اقتصادی-نقشۀ حدود منطقۀ انحصاری -5شکل 

 انحصاری  منطقۀ چین با توجه به محدودة                      و موقعیت جزایر پارسل ساحلیکشورهای 

 دریای جنوبی چین )*( گانۀ اقتصادی و خطوط نه                  چین )**(در موردادعای  اسپراتلی و       

 ?https://images.search.yahoo.com/search/images)*(  (6 .ص ،2936) لانگ و لان،  )**(مآخذ:
 

 ایدیرینهه ههایدریای جنوبی چهین نیهز اجتلاف در واقع جزایر درمورد چین و میان ژاپن

 مسلماً و ژاپن ای اقداماتهبسطوقبض تأ یرتحت رسیا شرق مرزهای طور عمدهبه وجود دارد.

ههای چهین و ژاپهن دربهارۀ ، بیشهتر اجتلافواقع(. در092، ص. 2934 )بویل، دارند قرار چین

- و زمانی زایر بخشی از ژاپن شدنداین ج 2136. از نظر تاریخی، در سال جزایر پاراسل است

ار شد، ژاپن نیز این صلح شیمونوسکی به ژاپن واگذ نامةپیمان که تایوان و جزایر اطراف رن در

عنوان بخشی از سرزمین جود به رسمیت شناجت. بعد از جنگ جههانی دوگ، ایهن جزایر را به

نظر نامهة تجدیهدوجهب پیمهاناما سرانجاگ به م ،حاکمیت نظامی رمریکا قرار گرفتند درجزایر 

همراه مجموعهه جزیهرۀ ریوکهو دوبهاره منعقد شهد، ایهن جزایهر بهه 2312کیناوا که در ژوئن ا

                                                             
1. Swallow Reef 

https://images.search.yahoo.com/search/images
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 نامه، تایوان مطالباتی را درموردکنترل توکیو قرار گرفت. بلافاصله پس از انعقاد این پیمانتحت

ن تهایوان، مهدعی کهل سهرزمی چهین نیهز بها مطالبهة 2312زایر مطر  کرد و در دسامبر این ج

-حاضهر، کهرۀ (. درحهال061، ص. 2936 )پرسکت و اسهکوفیلد، حاکمیت بر این جزایر شد

 قلمهداد جهود قهدرت و تجارت برای جدی جطر را این دریا در چین اقداماتژاپن  و جنوبی

 .کنندمی

ویهوه در دریهای جنهوبی ور چین در اقیانوس رراگ و بههحض :المللیدر بعد بین هااختلاف

در  ناچار،د و چالش قرار بگیهرد. بههانتقااست که از سوی دولت رمریکا موردن باعث شده چی

بی و ساجتن جزایر مصنوعی ر دلیل حضور در این حوضةالمللی برای دولت چین بهسطح بین

اسهت.  بهه رن اعتهرا  کهردهایالهات متحهده  طور عمهدههایی شکل گرفته است که بهمناقشه

 پایگهاه از ایهن دریها، جنهوب در دریایی نیروی اعمال در متحده ایالات توانایی ،حاضردرحال

. اوکیناواست در واقع 0هوایی کادنا نیروی پایگاه و ژاپن ،2یوکوسوکا هفتم دریایی نیروی اصلی

 0242 حهدود اوکینهاوا، در ههوایی واحدهای و متحده ایالات دریایی نیرویو  زمینی نیروهای

 همهین در. هسهتند مسهتقر چهین جنوبی دریای شرقی شمال در( مایل دریایی 2222) کیلومتر

 در عظهیم ههوایی نیهروی پایگاه ی  متحده ایالات این دریا، شرق از دریایی مایل 2122 حال،

 تفنگهداران اردوی کهه؛ درحهالیباشهدمهی متحهده ایالات تحت حاکمیت قلمروکه  دارد گواگ

، 2936 )میتچل، است برانگیز شدهمحلی بحث سطح است که در مانده باقی اوکیناوا در دریایی

 اسهترالیا در ،هستند ایهسته بمب حمل به قادر که بردیدور هایافکنبمب رمریکا» .(23ص. 

 نظهامی ههایپایگاه احهداثدرحهال نیهز چهین ،دیگرازسوی. است کرده مستقر گواگ جزایر و

 بها جواههدمهی رمریکا ستا معتقد چین. است جنوبی چین دریای در واقع جزایر در متعددی

 سهاب  شهوروی علیهه واشنگتن راهبرد شبیه راهبرد این. کند محاصره را کشور این متحدانش

، 22/5/2931است؟  جنگ محل چین جنوبی دریای/اشاره زبان با چین و رمریکا )جنگ «است

 .(https://www. Khabaronline.irبازیابی از 

                                                             
1. Yokosuka 

2. Kadena 

http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(5tr3tcpe3k55tcipi5te2tbq))/detail/801483/World/americas)
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(5tr3tcpe3k55tcipi5te2tbq))/detail/801483/World/americas)
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نظاگ  ،در روابط جارجیمؤلفة بسیار مهمی عنوان دریایی و قدرت دریایی به نیرویامروزه 

در نزاع بین »قدرت دریایی معتقد بود که  نظریةماهان در مطر  است. و نظاگ جهانی الملل بین

گرفتن شتری برای دردستاز امکانات بی ،که در موقعیت دریایی قرار دارندها، نیروهایی قدرت

زند که وسعت زیاد ایهن کشهور ابتکار عمل برجوردارند. ماهان برای نمونه روسیه را مثال می

که نتواند به منهاط  دریهایی رزاد اسب با رن بر جهان نشده است و درصورتیتبدیل به نفوذ متن

بدون توسعه باقی جواههد مانهد. وی  ،هم شکسته نشودوری درامپرات حتی اگر این ،ست یابدد

ههانی، کنتهرل و نظهارت بهر روردن قدرت برتر جدستهبر این باور بود که اولین قدگ در راه ب

 «همیشه دست بالا را جواهند داشهت های اقیانوسیمعتقد بود که قدرت ،همچنین دریاهاست.

ها و پادشهاهان همهواره بهه دریاهها توجهه یر، دولتناگز .(233 ، ص.2931 )کرمی و فاضلی،

تی بهرای استراتوی مشهارک»نیروی دریای رمریکا سندی با عنوان ، 0221در اکتبر سال  اند.کرده

شود. در این سند چنهین ه داد که در رن به اهمیت دریاها تأکید میارائ« 02قدرت دریایی قرن 

جمعیهت جههان در نقهاط  شهود.م مهرتبط مهیههای بههصورت فزایندهجهان ما به: رمده است

ای دررمده اسهت کهه ایهن نقهاط درمعهر  صورت جوشهدریاها به معیتی نزدی پرتحر  ج

جا قرار دارند. رو  امنیت جمعی همه بزرگی مانند حملات نامتقارن و بلایای طبیعیهای تلاطم

حوضهة دریهایی در  گ را برای ایجهاد امنیهت در سراسهرلازجاری است. ملتی نیست که منابع 

دیهف اول اهمیهت های رراگ غربی و هنهد در ردریایی، اقیانوس اجتیار داشته باشد. در حوضة

قدرت فزاینده دریایی در ادامه در این سند رمده است که اهمیت برابر دارند.  قرار دارند و بقیه

، این شودیمشاهده مکه گونههمان .(226-224 ص.، ص2931 )کاپلان، شودچین حتی ذکر نمی

 ها تأکید زیادی دارد. اهمیت دریاها و اقیانوسسند به 

افزایش یافته است و هماوردی گستر  روزافزون بازرگانی دریایی به دلیل اهمیت دریاها 

ا، محوریت و فزونی هگیری بیشتر از توانش دریاها نسبت به گذشته در راهبرد دولتبرای بهره

-شدن به شمار مینی دریایی یکی از بنیادهای کالبدی جهانیبازرگا ،حاضرگرفته است. درحال

 در ویوه، بیشترین نقش را در دریاها و بهشدن قرار دارندرود و کشورهایی که در مرکز جهانی

با توجه به ایهن  .(012 .، ص2939 راد،نیا و کاویانی)حافظ اندبازرگانی دریایی بر عهده گرفته

المللهی و اقتصهاد جههانی چین نقش مهمی در تجارت بهینحاضر کشور موضوع مهم، درحال
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رشد اقتصادی به این کشور  بین تمامی کشورهای دنیا بیشترین درهای اجیر، دارد. در طی سال

تبدیل  جهانی برتر هایقدرت از یکی به چشمگیر اقتصادی رشد با اجتصاص یافته است. چین

 را رن و کنهد صهیانت ایجادشهده قعیهتایهن مو از که است ناچار بیجینگ )پکن( .است شده

)فلهاحی و  اسهت جهارجی روابهط در قدرتمندانه حضور امر نیازمند این تحق . دهد گستر 

ای اسهت، عنوان ی  قدرت مسهلط منطقههاکنون بههرچند چین هم .(241 .، ص2935 امیدی،

قهدرت  ،رحاضبعید نیست که در درازمدت نیز به قدرت درجة اول جهانی تبدیل شود. درحال

ر بهرای اروپها و طهور برابهرمریکا و بههالمللی، برای ای چین در چارچوب همکاری بینمنطقه

 )عزتهی، راتوی  در جهت  بات اوراسهیا باشهدتواند ی  موهبت مهم استمیبیشتر برای ژاپن 

 .(214-212 ص.، ص2915

 بهوده اسهت. 2499تها  2426های بین سهال هارغاز سفرهای دریایی چینیاز نظر تاریخی، 

ه، سیلان و کلکته ادامه هزار نفر شروع شد و تا جاو 01کشتی و  50ها با اولین سفر دریایی رن

سرخ و  های جلیج فارس، دریایط  دورتری مانند ورودیاها به من. سفرهای بعدی رنداشت

در بازدیهد کردنهد و  بنهدر در اقیهانوس هنهد  92ها از بیش از چینی. ساحل شرقی رفریقا بود

البتهه در  وری مینگ را به رسمیت بشناسند؛را وادار کردند که اقتدار امپرات جا حکاگ محلیهمه

متوقف شد که دلیلی برای ها ناگهان چینی ، دریانوردی گستردۀشیهونگبه فرمان  2499سال 

( معتقهد 2331) اسهلحه، میکهروب و فولهاددر کتهاب  2جرد دایموندچند هر رن رشکار نیست؛

های محلی بوده است. در دربار چین دو جنها  دلیل اجتلاف در سیاستاین توقف بهاست که 

اجگهان مسهئول جنا  اول یعنی جو کردند؛برای قدرت مبارزه می ها()جواجگان و مخالفان رن

دیگههر یعنههی مخالفهان بههه هنگههاگ  ولههی جنها  ،هههای دریهایی بودنههدگسهیل و هههدایت ناوگان

را سهازی کشهتی هایکه کارگاهایگونه؛ بهکردندها ممانعت مییدن از اعزاگ ناوگانرسقدرتبه

حتهی سهاجت  2651تا  2495 هایاز سالکردند. پیمایی را منع میو اقیانوسکردند میتعطیل 

 ها را یه  جواجهةهای چینیالبته دریانوردی ی مخصوص دریانوردی غیرقانونی بود؛هاکشتی

ایهن  ،نه ی  شرکت سهامی تضهامنی. همچنهین ،است کردهدهی و رهبری میحرمسرا سازمان

شد، دهی و هدایت میچین سازمانشناساندن فرمانروایی امپراتور یترسمها برای بهدریانوردی

                                                             
1. Jared Diamond 
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؛ 609، ص. 2935، 2دایمونهد) ههاسود سهاگ بهرای سههامداران شهرکت نه با هدف دستیابی به

 .(926 .، ص2931 ،9وناوغلو و رابینسعجم؛ 16-56 ص.ص ،2936 ،0استاوریانوس

ها شاید تا قرن سیزدهم هرگز چیزی از فرمز )تایوان( نشنیده بودند و تا قرن هفهدهم چینی

کردند، در رن سهاکن نشهده  دایررا در رن جزیره  های جودکه تاجران پرتغالی و هلندی پایگاه

پهرداز نظریه ،اسپایکمن 2342در سال حالی است که ؛ این در(212 .، ص2931 )کاپلان، بودند

شهدت رراگ به ههای هنهد وپیرامونی حول اقیانوس که با تأکید جود  بر منطقةنظریه ریملند 

ای بها ابعهاد عظیمهی در چین در رینده به قدرت قهاره»کند که مطر  میتأ یر ماهان بود، تحت

.. های دریایی میانی را در دست جواههد گرفهت. .جواهد رمد که کنترل بخش وسیعی از کرانه

ش ، لحن سیاسی به جود اقتصادی کنونی رن در منطقه بدون هنگامی که چین قوی شود، نفوذ

سیایی به تعبیر ها )مدیترانه رجواهد گرفت. کاملاً محتمل است روزی را تصور کنیم که این رب

ی نیهروی دریهای سهیلةبلکه به و ؛نیروی دریایی بریتانیا، رمریکا یا ژاپن وسیلةاسپایکمن( نه به 

 .(34 .ص، 2931کاپلان، ) «چین کنترل شود

جواههد بهر گوید که اگهر چهین مهیمی ،کارشناس رکادمی علوگ دفاعی استرالیا ،کارل تایر

شدت هجمله پاراسل که بمنطقه از الجزایرباید در مجمع ،کنترل داشته باشد چین دریای جنوبی

اجیهر بارهها در ایهن منطقهه  ههایچهین در مهاهد. منازعه است، حضور جود را تثبیت کنمورد

ههای هایش را بهه پهرواز دررورده و موشه هایی برگزار کرده و هواپیماها و جنگندهرزمایش

 از )چهین گوید این سرزمین متعل  به ایهن کشهور اسهتزمین به هوا مستقر کرده است و می

 .(http://www.irna.ir بازیهابی از ،22/5/2931 کرد، دفاع جنوبی دریای در جزایر ساجت

 شهایدرا حقوق دیگر کشورها به  یتوجهدر این دریا و بی دولتمردان چینیبرجورد  این نحوۀ

د. فرانسیسکو نباش قرار گرفتهتفکرات فریتاس پرتغالی تأ یر تحت که تفسیر کرد گونهاینبتوان 

حقهوق »عنهوان دان پرتغالی در فصل چهاردهم رسالة جود بها ق( حقو2506) 4سرافین فریتاس

باشهد؛ هها تهابع اصهل سهلطه مهیرزادی اقیهانوس: »کندچنین بیان می «حاکمة پرتغال در رسیا

                                                             
1. Diamond 

2. Stavrianos 
3. Acemoglu & Robinson 

4. Franciscus Seraphin de Feritas 

http://www.irna.ir/fa/News/83018431
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رن اعمال سلطه و  یا همة های رزادهایی از ربهرگاه دولتی قادر باشد بر بخش ،دیگرعبارتیبه

بداند و ها را تحت حاکمیت جود زمان یا عرف رن، ربقدرت نماید، ح  دارد به استناد مرور 

( هلنهدی ابهراز 2523) نظر فریتاس در برابر دیدگاه هوگو گروسیوس .«دیگران را مستثنی کند

هها کهه تحهت قلمروههایی دریهایی های دریاها و اقیانوسهایی از ربمعتقد بود بخششد که 

میهراث  ،واقهعمتعل  نیست و درکشوری و به  های رزاد هستندرب ،دنقرار نداردولت ساحلی 

و پرتغهال د نلعمیقی که بین هدلیل اجتلاف این نظر گروسیوس به البتهمشتر  بشریت است؛ 

شرق دور پیش رمده در های دریایی و تجارت های جهانی رن دوران بر سر راهعنوان قدرتبه

یوس مقبولیت بیشتری یافهت گروس ناگزیر، نظرهای د.ارائه شدریای رزاد  رسالة با نوشتنبود، 

 .(92 .، ص2932 )گروسیوس، ها به نظر غالب در جهان تبدیل شدو سرانجاگ فکر رزادی دریا

 ادعاهای شامل که المللیبین داوریدیوان جلسة  در شرکت از ،0224 سال در دولت چین

 چهین جنهوبی دریهای در ادعاههایش بهه وسرباز زد  ،بود اسپراتلی جزایر بخش برای فیلیپینی

 تضهمین دنبهالبهه چهین اقهدامات براین،علاوه. کرد اشاره ناپذیرمذاکره «اصلی منافع» نوانعبه

-سیسهتم بهین در مدتطولانی یاصل مراتبسلسله زیرا، ؛مستقل برابری تا است مراتبیسلسله

 )میتچل، باشد مراتبسلسله این بالای در که است کرده عادت چینو  رسیاست تاریخی المللی

ابریشهم زمینهی و  طر  جهادۀ ،مراتبیهای این دیدگاه سلسلهیکی از مصداق .(21 .، ص2936

 بهرای چهین تلا  نماد» طر  ایناست. «   کمربند، ی  راه از سوی چینی»عنوان  با یدریای

 هرچند. است موازنه ایجاد درصدد طری  این از بیجینگ. اوراسیاست در جویش منافع پیگیری

 تجهاری مسیرهای گستر  برمبنی طر  این ماهیت .دارد اکراه واقعیت این رشکارای اعلاگ از

 طهوربه را کشور  54 و اوراسیاست جغرافیایی محدودۀ شامل که است لیسبون تا شانگهای از

 پوشهش را جههان جمعیهت دوسهوگ یعنی نفر میلیارد 4/4 محدوده این. گیردمی بر در مستقیم

 نقهاط نزدیه  گردانیهدن و کالها انهرژی، تهأمین انتقهال و سهیلت دنبالبه ایده این .داد جواهد

 از مسهیر ی : مسیر است دو شامل مذکور طر . است چین کشور سویبه جاکی کرۀ مختلف

 از دیگهری و اروپها بهه هنهد اقیهانوس و چهین جنوبی دریای طری  از و چین سواحل سمت

 رن زمینی نمونة اندازۀ به نیز ریشماب دریایی کمربند طر  .جنوبی رراگ به اقیانوس چین سواحل

 و رفریقها جاورمیانه، مهم هایتنگه و سواحل در بلکه ،رسیا در نهاتنه را چین ژئوپولیتی  نفوذ
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زواره و  سهلامی ،رجیلی؛ 256-259 .، صص2935 امیدی، و فلاحی) «داد جواهد افزایش اروپا

  .(52 .، ص2935 ،برزکی فلاحی

انهرژی  درصهد از 16 ،زیرا ؛ستمالاکاتنگة  به رن وابسته است، هایی که چینیکی از تنگه

 با حضور پررنهگ در دریهای جنهوبی ،کند؛ بنابراینعبور میاز این تنگه  این کشوروارداتی به 

 ههر اسهت. بهر ایهن تنگهه یبیشهترو اقتدار کنترل جواهان  ،و ادعای قلمروهای دریایی چین

 نظهارت هاکشتی تردد و ورمدهارفت بر تواندمی ،دباش داشته یتمکحا دریا این بر که کشوری

 که کشوری .باشد داشته اجتیار در را دنیا تجاری مهم هایربراه ترینمهم از یکی وباشد  داشته

 ورمدهارفت همچنین و باشد هانفتکش بیشترین تردد شاهد تواندمی ،باشد حاکم منطقه اینبر 

 بخواههد زمهان هر و بگیرد کنترل در را شرقی ایرسی و شرقی جنوب رسیای در رانییکشت و

 همهین احتمالهاً و کنهد ایجاد مانع منطقه این کل به رمریکا ورود برای اینکه یا کند تهدیدهایی

 چین و رمریکا اقتصادی جنگ) دنکنمی اهمیتبا بسیار چین برای راچین  جنوبی دریای دلایل

 قدرت چینحاضر، درحال .(http://www.irna.ir بازیابی از ،6/4/2936 ،«جنوبی دریای» در

 دولهت چهین. دارد قرار هارن در کهاست  داده گستر  یهایمنطقه از فراتر را جویش دریایی

 ؛کنهدمی مطر  را اقتصادی هایتوجیه جود سرزمین از دور هایرب نظامی در حضور درمورد

 هرگونهه بنهابراین، ؛کندمی مبادله یادر از طری  کالا دلار تریلیون پنج از بیش سالانه چین ،زیرا

 را دریاها در گسترده نظامی حضور چین ،دلیلبدین ؛زندمی چین لطمه اقتصاد به دریایی ناامنی

 بزرگ، قدرت ی  جایگاه به رسیدن انگیزۀ و جهان در چین اقتصادی منافع داند.می جود ح 

 امیدی، و فلاحی) است کرده یجادا رمریکا و چین بین پنهان امنیتی رقابت نوعیحاضر درحال

   .(259 .، ص2935

، قدرت دریایی چین باید به رن اشهاره کهردیافتن میت دیگری که درمورد افزایشاهنکتة با

این زنجیهره از شهمال تها است.  «ای نخستزنجیره جزیره»دنبال مقابله با بهاین است که پکن 

اندونزی و اسهترالیا را  کره، تایوان، فیلیپین، جزیرۀه دارد و ژاپن، جزایر ریوکو، شبهجنوب ادام

بها محیطهی جصهمانه در دریاههای مجهاور جهود چین ازرنجاکه  ،حاضرگیرد. درحالدر بر می

بینهد. وجهود ای نمیچیزی جز دردسر و نومیدی در ارتباط با این زنجیره جزیره ،مواجه است

ای، وضهعیت منظهرۀ بعد فرامنطقه ای و چهدر دریای چین جنوبی چه در بعد منطقه هامناقشه
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های دریایی چین قرار داده است. پکن بها نگهاه از دریایی ترسناکی را پیش روی استراتویست

 2ای نخست، به تعبیر جیمز هلمز و توشی یوشهیهاراجزیره به این زنجیرۀساحل اقیانوس رراگ 

بینند؛ جطی سهازمان میرا « دیوار بزرگ معکوس»از استادان کالج جنگ نیروی دریایی، نوعی 

طهور بهالقوه ه از ژاپن تا استرالیا که همهه بههشدهای مراقبت برپان رمریکا با برجیافته از متحدا

ن اقهدامات بهرای جلهوگیری از علهاوه ایهبه شوند.تر میمانع دسترسی چین به اقیانوس بزرگ

وضهة نفهوذ دارای مین اصلی است. تایوان در این حکردن تایوان از سوی چین به سرزضمیمه

نهاو هواپیمهابر »ارتهش، تهایوان ژنهرال  ،ررتهورنقشی محوری است. از دیدگاه داگلهاس مه 

هلمهز و حدب چین تسلط دارد و طبه  گفتهة مرکزی ساحل م است که بر نقطة« ناشدنیغرق

توانهد قهدرت جهود را در امتهداد جارجی مانند رمریکا از رن نقطهه مهییوشیهارا، ی  قدرت 

که  شودمیاشاره  (0220) کاپلان راپرت دی به نظر ،پایاندر حلی چین اعمال کند. پیرامون سا

پردازنهد و ایهن کتاب ماهان می های چینی حریصانه به مطالعةاستراتویست  :کندبیان می چنین

هها بهیش از اکنهون رن تغییر اسهت.ای است از اینکهه دینامیه  جههان چگونهه درحهالنشانه

های ههایی هسهتند کهه بهرای مواجهههحال ساجت ناوگانها درهستند. رنماهانی  هارمریکایی

قدرت دریهایی را تنهها از رنکه نیروهای دریایی اروپایی اند؛ حالمسلحانه در دریا طراحی شده

در  جیمهز رر. هلمهز و توشهی یوشهیهارا ،بهرای مثهال نگرنهد؛منظر اقداگ انتظامی و پلیسی می

کنند و اعتبهار او قول میاند: استادان متعدد از ماهان نقلشتهچنین نودر پکن  0224سمپوزیوگ 

کننهد و فرمانهدهی ترین قواعد ماهان را نقل مهیطلبانهثنا، جنگدهند و بدون استمی را گواهی

کاپلان  بندد.که دریا را به روی پرچم دشمن می پندارندقدرتی قاطع و مغرور می را ماننددریا 

شدن نیروی دریایی چین، گهرایش بهه ترشدن و دوربردتربا بزرگ زمانکند که از رن تأکید می

 انهدبه تمایلات ماهانی مجهز شده توان گفتمی کهایگونه؛ بهماهان در پکن تشدید شده است

   (.212، 229 .ص، ص2931 )کاپلان،

                                                             
1. James R. Holmes & Toshi Yoshihara 
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 و پیشنهادها گیری. نتیجه6

سواحل و طهول سهواحل در  که اهمیت( 2برمبنای جدول ) های تحقی  وبا توجه به یافته

ها همهواره بهه دریاهها که انسان و دولت شودمی مشاهده ،رورده شده است های گوناگونقاره

ی میهزان تفهاوت و ، به معناصطلا  تحول ساحل که در این جدول رمده است اند.اهمیت داده

ستفاده از ساحل یزان اها در رابطه با داشتن ساحل فیزیکی و مهکه کشورها و قاراست اجتلافی 

 بها توجهه بهه .کنهدرا بازگو میسواحل و تأ یر اهمیت  کهیافتگی در اجتیار دارند برای توسعه

حهریم  اهها کهه میهزان و انهدازۀالملهل دریحقهوق بهین اینکهه مقاله، با شده درارائه هاینقشه

دنیها رن را کشورهای  ای رزاد را تعیین کرده است و بیشترقلمروهای دریایی کشورها در دریاه

های قسمت ت چین ناقض این حقوق و جواهان دراجتیارگرفتندولکه  بینیممی اند، اماپذیرفته

شود که دولهت چهین مشاهده می( 6( و )0های )شکلاست. در  چین جنوبی یزیادی از دریا

است و حتی بها توجهه بهه موقعیهت  های  این دریااز رب داشتن بخش زیادیاجتیارمدعی در

 ،دورتری از سواحل چین قهرار دارنهداراسل که از نظر فاصله در محدودۀ سپراتلی و پجزایر ا

رن بهه ارائهة یهو شهکل و  گانةپکن مدعی حاکمیت بر این جزایر است. ترسیم جطوط نه ولی

 چهین دولت چین در دریهای جنهوبیدهد که گونه توضیحی، نشان میسازمان ملل بدون هیچ

ل دارد و دلیهل رن را مسهائرا ایهن دریها درصهدی بهر  12ای حاکمیت بیشتر، یعنی ادع مدعی

گهذاران و ، سیاسهتحضهور چهین در دریاهها تهاریخی کند. جدای از پیشهینةتاریخی بیان می

قدرت دریایی ماههان  نظریة مبنایبر ،شده در مقالهمطر  هاییافتهدولتمردان چین با توجه به 

نشهان  بر دریای جنهوبی چهینای حاکمیت ساجت جزایر مصنوعی و ادع ،زیرا روند؛پیش می

دریهایی در قهدرت کند و جواههان برتهری قدرت دریایی را دنبال می دهد که چین راهبردمی

نزدی ، . گفته شد که ماهان برای رمریکا پیشنهاد تسلط و نفوذ بر دریاهای است پاسفی -رسیا

دریهای در برای چهین نیهز  ع( این موضو0225به تعبیر میتچل )کرد که  یعنی کاراییب را ارائه

 .نمود داشته باشد بایدچین جنوبی 

ده اسهت. موقعیت ژئواکونومی  و مسیرهای تجاری این دریا نشهان داده شه( 4) شکلدر  هعلاوبه

رراگ در ایهن دریها و از  اقیهانوس دلات بازرگانی چین و کشورهای حوضة، حجم وسیعی از مباناگزیز

و جزایهر پاراسهل و  چهین دریای جنوبی ، موقعیت راهبردیروازاین شود؛مالاکا انجاگ می طری  تنگة
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بهرای  الملل دریاها توجه لهازگ رابا توجه به حقوق بین کند که کشورهای ساحلیایجاب می اسپراتلی

 ،شهودحاضهر مشهاهده مهیداشته باشند، ولی رنچه درحهال های دریاییورداشتن قلمتسلط و دراجتیار

دلیل ادعای حاکمیت است که به ی ساحلیالمللی میان کشورهاای و بیننطقهم هایو اجتلاف هاچالش

 اسهت کهه بهادر این دریها  دیگر کشورهای ساحلی از سوی پکن و نقض حقوقی قلمروهای دریایی

هها، ادعهای حهاکمیتی جهود را بهرای رنحریم هوایی و دریهایی  شدنو قائلساجت جزایر مصنوعی 

سهوی ابرقهدرت را به پکهن ،چهین نوبیج دریای در چیندولت  داماتاق ناگزیر، .است گستر  داده

مهوارد زیهر  ،دنوجود دار این دریاکه در  ییاه، برای دوری از چالشدر پایان .کنددریایی رهنمون می

 :شودپیشنهاد می

ل ی ساحلی دریای جنوبی چین ارز  قائهبینانه برای کشورهاطور واقعدولت چین، به -2

ها در نظر بگیرد و این کشورها را از حه  مسلمشهان جهدا ی دریایی برای رنشود و قلمروها

 نکند؛

ههای همکهاریای، کشورهای ساحلی به داشتن ا تأسیس ی  سازمان همکاری منطقهب -0

 بیشتر اقداگ کنند؛

هها و دجالهت کشورهای ساحلی تلا  کنند مشکلات دریایی جود را به دور از دیدگاه -9

 ای حل کنند.کشورهای فرامنطقه

 کتابنامه

یه  » طر  راستای در چین انرژی امنیت .(2935). برزکی، گ فلاحیو  .،زواره، گ سلامی .،رجیلی، ه. 2
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