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دیگر کشورهای ساحلی این دریا یعنی تهایوان ،ویتنهاگ ،فیلیپهین ،مهالزی و برونئهی و
کشورهای فرامنطقه ای همچون رمریکا و ژاپن مواجه شده است .
نتیجه گیری :نتایج نشان میده د که دولت چهین در دریهای جنهوبی چهین بها سهاجت
جزایر مصنوعی به دنبال قلمروجواهی دریایی ،سیطره و حاکمیت بر ربهای بیشهتری
است و ورای حقوق بین الملل دریاها عمل میکند .همچنین ،این مسئله باعث شهکل -
گیری اجتلافاتی در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.
کلیدواژه ها  :چین ،دریای جنوبی چین  ،جزایر مصهنوعی ،حقهوق بهین الملهل دریاهها،
قدرت دریایی .
 .1مقدمه

دریا بهدلیل نیاز به فناوری پیشرفته برای اقدامات انسان مانند ساجتوساز ،محدودیتهایی
را ایجاد میکند که انسان تاکنون قادر نبوده است همانند کرۀ جاکی بهرهبرداری لهازگ را در رن
انجاگ دهد .بهجز چند کشور توسعهیافته و روتمند مانند ژاپن ،بریتانیا ،امارات متحدۀ عربی و
غیره که توانستهاند جزایری مصنوعی روی رب و حتی تونلهایی (تونل مهانش) در زیهر دریها
برای اتصال شهرهای دو کشور بسازند ،بیشتر کشورهای دنیا به اندازۀ نیاز و حتی کمتر از نیاز
از دریا بهره بردهاند .ناگزیر ،سواحل و کرانههای دریاها و اقیانوسها همهواره بههعنهوان یه
عامل تأ یرپذیر از فعالیتهای انسان و تأ یرگذار بر فعالیهتههای وی نقهشرفرینهی کهردهانهد.
«ساحل گستردهترین عنصر چشمانداز کرۀ زمین است .سواحل دنیا محیط فیزیکی-جغرافیهایی
کاملاً ویوهای را میسازند که بیشتر بها اصهطلا «فضهای مجادلهة سههبعهدی» 2بهین اتمسهفر،
هیدروسفر و لیتوسفر توصیف شده است .اجتلاف نظرهایی دربهارۀ گسهتر

سهواحل وجهود

دارد ،ولی این اجتلاف نظرها بهطور عمده به مقیاس مربوط هستند .اگر سواحل دنیها را طبه
نقشههای مقیاس متوسط (تقریباً  2:022222یا  )2:0222222محاسبه کنیم ،برای سهواحل کهرۀ
زمین اعداد جدول ( )2با مقدار کل  015922کیلومتر به دست میریهد؛ البتهه سهواحل جزایهر
متعدد و کوچ

نیز به رن اضافه میشوند که در اینجا منظور نشدهاند .طهول حقیقهی سهواحل

1. Dreidimensionaler Kampfraum
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کرۀ زمین اگر به مقیاس طبیعی  2:2محاسهبه شهود ،تقریبهاً بهه رقمهی بیشهتر از  2/26میلیهون
کیلومتر جواهد رسید» (کلتات ،2939 ،2صص.)33-31 .
متفکرانی همچون ماهان 0به نقش سواحل طولانی ،داشتن قلمروهای دریایی و دریهانوردی
توجه کردهاند .ماهان معتقد بود که دریا شاهراهی بزرگ یا مشاع گستردۀ تمدن انسهانی اسهت؛
بنابراین ،قدرت دریایی-قدرت حفاظت از ناوگانهای تجاری -همیشه عهاملی تعیینکننهده در
نزاعهای سیاسی بوده است؛ به ویوه به دلیل اینکه سفر و ترانزیت در دریا همیشهه رسهانتهر و
ارزانتر از سفر زمینی است .همچنین ،اسپایکمن 9معتقد بود کهه در سراسهر تهاریخ ،کشهورها
برای کنترل دریاهای مجاور در گستر دادن پیرامونی (یعنی گستر

مرزههای ربهی پیرامهون

سواحل) و فرادریایی درگیر شدهاند (کاپلان ،2931 ،4صهص .)216 ،222 .در طهی سهالههای
اجیر ،برجی از کشورهای جهان ازجمله چین تحولهات اقتصهادی چشهمگیری را بهه واسهطة
استراتویهای درستی که در دریاها مدیریت کردهاند ،ایجاد کردهاند و توانسهتهانهد در اقتصهاد
جهانی نقش بارزی را ایفا کنند؛ بنابراین ،چین برای این ایفای نقش در حوزۀ بازرگانی دریایی
توانایی ویوهای را از جود نشان داده است .حضور در دریای جنهوبی چهین 6و احیهای جهادۀ
ابریشم دریایی در طر ی

کمربند -ی

راه ،از نمونههای بارز استراتویهای دولت چین در

عرصة رشد و توسعة اقتصادی در ابعاد منطقهای و بینالمللی در راسهتای منهافع ملهی اسهت.
بیشتر مدلهای پیشبینی تا سال  ، 0262دو کشور چین و هند را در صدر تماگ کشورهای دنیها
در زمینة رشد اقتصادی قرار دادهاند؛ بهطوریکه همهة کشهورها بههجز رمریکها را پشهت سهر
جواهند گذاشت؛ بهعنواننمونه ،مدل اقتصادسنجی گلدمن ساکس )0229( 5نشان داده است که
تولید ناجالص ملی رمریکا از  22/2تریلیون دلار به  96/2تریلیون دلهار ،تولیهد ناجهالص ملهی
ژاپن از  4/4تریلیون دلار به  5/1تریلیون دلار و تولید ناجالص ملی رلمان از  2/3تریلیون دلهار
به  9/5تریلیون دلار افزایش جواهد یافت؛ درحالیکه بر مبنای همین پیشبینی ،تولید ناجالص
1. Kelletat
2. Mahan
3. Spykman
4. Kaplan
5. South China Sea
6. Goldman Sachs
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ملی هند از  /6تریلیون دلار به  01/1تریلیون دلار و تولید ناجالص ملی چهین از  4/2ترییلهون
دلار به  44/4تریلیون دلار افزایش جواهد یافت؛ برایناساس ،چین بهعنوان بزرگترین اقتصهاد
جهان جای رمریکا را جواهد گرفت و هندوستان سومین اقتصهاد بهزرگ جههان جواههد شهد
(اسمیت ،2932 ،2ص.)30 .
با توجه به این موضوع ،شاید ادعای چین در دریای جنوبی چین در راستای همین رمارهها
و پیشبینیها باشد که دولتمهردان کنهونی ایهن کشهور اقداماتشهان در ایهن دریها و ابرقهدرت
دریاییشدن را توجیهپذیر جلوه میدهند .چین در دریای جنوبی چین ،بها توجهه بهه سهنجش
مبادلات بازرگانی و تجارت دریایی ،تولیدات ،صادرات و واردات کالاها ،در راستای منافع ملی
باشد ،ولی نباید فرامو

کرد که توجه به ح و حقوق دیگر کشورها لازمهة اصهل عهدالت و

برابری در ابعاد منطقهای و بینالمللی است که در نظاگ بینالملل و نظاگ جهانی بههعنوان یه
اصل ،روبهفراموشی است؛ البته «از قدیم الایاگ ،نوع بشر را طبع و عادت بر این بوده اسهت کهه
تمیز بین عدالت و ظلم را نه رنچنان که باید بر ماهیت عدالت ،بلکهه بهه نحهوی از انحها بهر
باورها و سنن شخصی استوار سازد .این جُل مکروه ،بالاجص بین صاحبان مکنهت و قهدرت
که بدان واسطه ،مستعد اعمال نفوذ بیشتری در جامعه هستند ،شیوع بیشهتری دارد .ایهن بهاور
هرچند بهوضو واهی و جلاف فطرت است ،از قضا طرفداران بسهیاری دارد» (گروسهیوس،0
 ،2932صص .)44-49 .بهعلاوه ،تاکنون هرگونه تعریف دقیقی از معیارهای مهرتبط بها تعیهین
ی

مشخصة لازگ برای عدالت ارائه نشده است؛ درنتیجه ،عدالت و انصاف همچنان مفههومی

مبهم و نامشخص در [روابط بینالملل] بوده است؛ برای مثال ،در سال  2314دادگاه بینالمللی
در بند  261در دعوای بین رمریکا و کانادا دربارۀ جلیج ماین تصریح کرد که هرگونه «تعریهف
دقی از معیارهای عادلانه در تعیین حدود دریای بینالمللی وجود ندارد و بهدلیل قابلیت تغییر
این معیارها در شرایط مختلف ،تعیین حدود دریایی عادلانه بسیار دشوار جواهد بود[ .لهاجرگ]
تلاشی در جهت تعریف این معیارها صورت نگرفتهه اسهت» (پرسهکت و اسهکوفیلد،2936 ،9
ص.)021 .
1. Smith
2. Grotius
3. Prescott & Schofield
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ممکن است این مسئله نیز در تفکرات دولتمردان کنونی چین باعث نقهشرفرینهی درجهور
توجه رنها در دریای جنوبی چین شده باشد که به ساجت جزایر مصنوعی 2اقداگ کردهاند؛ در
دریایی که کشورهای ساحلی رن درحالحاضر از نظر توانمندی مقایسهشدنی با چهین نیسهتند.
این دریا دارای ذجایر نفت و گاز است و بخشهای وسیعی از این دریا بیشتر از صهخرهههای
مرجانی و شن و ماسه پوشیده شده است؛ بااینحال ،برای چندین دهه ،چهین بهه ایهن منطقهه
بهسختی دست پیدا کرده است ،جزایر ویتناگ را تصرف کرده و سربازان ویتنامی را کشته است
(هایتون)0221 ،0؛ درحالیکه «علم [ژئوپولیتی ] چنین میرموزد که روابط میان ملتها یکی از
ابعاد حیاتی زندگی انسانهاست؛ درنتیجه ،باید گفت که سایة جنگ همیشه در همهجا گسترده
است[ .بهعلاوه] شخصیت هر ملت را به میزان بسیار گستردهای وضعیت جغرافیایی سرزمینش
تعیین میکند .روابط ملتها را نیز اوضاع جغرافیایی تعیهین مهیکنهد» (فریهدمن ،2932 ،9ص.
)26؛ بنابراین ،مسئلة اصلی پووهش حاضر این است که چه مسهائلی باعهث شهده اسهت کهه
دولتمردان چین به ساجت جزایر مصنوعی در دریای جنوبی چین اقداگ کنند؟ ریا چین بهدنبال
قدرت برتر دریاییشدن است؟
 .7پیشینۀ تحقیق

تاکنون پووهشی در داجل کشور در زمینة ساجت جزایر مصنوعی چین در دریای جنهوبی
چین با رویکرد به نظریة قدرت دریایی ماهان انجاگ نشده است؛ ازاینرو ،با توجه به عنهوان و
موضوع مقاله ،به مرور پووهشهای کلیتر در این باره پرداجته شده است .با بررسی این منابع
چنین دریافت شد که پووهش حاضر جنبة نوروری دارد.
امیدی ( )2915در مقالهای با عنوان «حقوق بینالملل و ساجتن جزایر مصهنوعی در جلهیج
فارس» ،علاوهبر اشاره به قوانین حقوق بینالملل دریاها درمهورد سهاجت جزایهر مصهنوعی و
رلودگیهای زیستمحیطی ناشی از ساجت اینگونه جزایر ،به اقدامات امارات متحهدۀ عربهی

1. Artificial Harbor
2. Hayton
3. Friedman
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برای ساجت جزایر مصنوعی در جلیج فارس اشاره کرده اسهت .همچنهین ،وی بهه اعتهرا
رشکار نکردن جامعة بینالمللی به ساجت جزایر مصنوعی اشاره کرده است.
عباسی اشلقی ( )2932در مقالهای با عنوان « ساجت جزایر مصهنوعی در جلهیج فهارس از
منظر حقوق بینالملل محیطزیست» ،با اشاره به اینکه کشورها براساس حقوق بینالملل دریاها
برای انجاگ تحقیقات علمی اجازۀ ساجت جزایر مصهنوعی را دارنهد ،بهه حرکهت روبههرشهد
ساجت این جزایر در جلیج فارس و رلودگیهای زیستمحیطی در این دریا نیهز اشهاره کهرده
است .وی با توجه به رلودگیهای نفتی و تردد نفتکشها در جلهیج فهارس ،سهاجت جزایهر
مصنوعی در این دریا را باعث شدیدتر شدن وضعیت رلودگی دریای جلیج فارس میداند.
رحیمصفوی و قنبری ( )2932در مقالهای با عنهوان «پیامهدهای احهداث جزایهر مصهنوعی
امارات متحدۀ عربی بر ایران در جلیج فارس» ،با نگر

رینده پووهشی بهه بررسهی تحولهات

سیاسی میان ایران و امارات متحدۀ عربی در جلیج فارس پرداجتههانهد کهه از احهداث جزایهر
مصنوعی ناشی شده و در رینده نیز ناشی جواهد شد و نیز پیامدهایی که بر وضعیت مرزههای
دو کشور تأ یر گذاشتهاند پرداجته شده است .نتایج این مقاله نشان میدهد که سهاجت جزایهر
مصنوعی از سوی امارات متحده ،در رینده باعث طولانیترشدن روند تعیین مرزههای دریهایی
ایران با امارات متحده ،پررنگتر شدن ادعای امارات بر سر جزیرۀ ابوموسی ایهران و  ...مهی-
شود.
پیشگاهیفرد ،کامران ،افضلی ،حسینی امینهی و التیهامینیها ( )2932در مقالههای بها عنهوان
«پیامدهای زیستمحیطی و حقوقی ساجت جزایر مصنوعی در جلیج فهارس» ،بهه حساسهیت
کشورهای حاشیة جلیج فارس بهویوه ایران اشاره کردهاند .رنها پیامدهای زیستمحیطیای را
ارزیابی کردهاند که ساجت جزایر مصنوعی در این دریا دارد.
هیدشی )0229( 2در مقالهای با عنوان «مسهائل دریهای جنهوبی چهین» بهه بررسهی جزایهر
اسپراتلی و پاراسل پرداجته است .وی علاوهبر بیان اهمیت استراتوی

ربههای اقیانوسهی در

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

استراتوی

این ناحیة دریایی را در سه مشخصهه ذکهر کهرده اسهت  -2 :دسترسهی بهه
1. Hideshi
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اقیانوس برای منابع انرژی بیشتر -0 ،درگیریهای سهرزمینی در دریهای جنهوبی چهین و ههر
دریای چینی و  -9افزایش قدرت نظامی دریایی توسط کشورهای منطقه .همچنین ،وی اشهاره
کرده است که بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله چین تلها

زیهادی بهرای تقویهت نیهروی

دریایی جود میکنند.
میتچل )0225( 2در مقالهای با عنوان «دریای جنوبی چین :تحلیلی ژئوپولیتی » بیان کهرده
است که با توجه به نیاز چین به معادلات بازرگانی و نیاز این کشور به تنگة مالاکا برای عبور و
تردد کالاها ،از نظر ژئوپولیتی

به دریای جنهوبی چهین وابسهته اسهت و نیازمنهد کنتهرل ایهن

دریاست .همچنین ،وی به نقش رمریکا در اقیانوس رراگ و دریای جنوبی چهین در تهنشهها و
رقابتهایی که میان چین و رمریکا به وجود رمده ،اشاره کرده است.
عباسزاده فتحربادی و رمضانی ( )2935در مقالهای بها عنهوان «سیاسهت چهین در دریهای
جنوبی :سیاست قدرت و نفوذ دریایی» ،اشاره کردهاند که دولت چین مدعی حاکمیت مطل بر
 12درصد از دریای چین جنوبی است و با دیگر کشورهای ساحلی این دریا دچار اجتلافهها
و تنشهایی مبنیبر قلمروهای دری ایی و جزایر اسپراتلی و پاراسل است.
میرزاده ( )2931در مقالهای با عنوان «بررسی رأی دیهوان دائمهی داوری فیمهابین چهین و
فیلیپین در پروندۀ دریایی چین جنوبی» به بررسی دعوای میان چین و فیلیپین در دریای جنوبی
چین پرداجته است .در این مقاله به رأی صادره از سوی دیوان دائمی داوری که در سال 0225
در مناقشة میان این دو کشور صادر شده ،اشاره گردیهده اسهت .دولهت چهین در ایهن دادگهاه
حاضر نشده است ،ولی رأی صادرشده دولت این کشهور را بهه پهذیر
تعهدات بینالمللی جود

کوتهاهی در اجهرای

در ارتباط با دولت فیلیپین ملزگ کرده است.

 .3روش تحقیق

این تحقی با رو

کیفی و ماهیت رو

توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای

و سایتهای اینترنتی و با رویکرد به نظریة قدرت دریایی ماههان انجهاگ شهده اسهت .در ایهن
پووهش قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که دلایل ساجت جزایر مصنوعی توسط دولت
1. Mitchell
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چین در دریای جنوبی چین چیست؟ برایناساس ،این انگاره مطر میشود که دلایل سهاجت
جزایر مصنوعی توسط دولت چین در دریای جنوبی چین ،ابرقدرتشهدن و افهزایش قهدرت
دریاییا

در جهان است.

 .4مبانی نظری تحقیق
 .1 .4نظریۀ قدرت دریایی ماهان

رلفرد هیر ماهان ،)2324-2142( 2دریاسالار رمریکایی ،در کتاب نفهوذ قهدرت دریهایی بهر
تاریخ 02552-2119 ،که در سال  2132منتشر شد ،به نیروی دریایی و قدرت دریهایی اعتقهاد
داشت .دیدگاه وی برجلاف دیدگاه هالفورد جان مکیندر )2341-2152( 9است که بهه قهدرت
بری معتقد بود؛ البته «صحت هر دو دیدگاه را تاریخ ابت کهرده اسهت .بهه لحهاظی ،مکینهدر
بهدرستی بر اهمیت روسیهای نیرومند و متحد تأکید [داشت]؛ زیرا ،با فروپاشی اتحاد شوروی
بود که رمریکا یگانه ابرقدرت جهان شد ،اما ماهان رمریکایی به دو عامل اساسی پهی بهرد-2 :
دلیل اصلی فروپاشی شوروری ،قدرت دریایی رمریکا بود و  -0فروپاشهی شهوروی[ ،موانهع]
موجود را برای سلطة جهانی از مقابل نیروی دریهایی رمریکها برداشهت .افهزونبهراین ،ماههان
بهدرستی استدلال میکرد که باربر ی دریایی به هر نقطة جهان از هر وسهیلة دیگهری ارزانتهر
است[ .همانگونهکه] وقتی به زمانهای دور تهاریخ ،حهدود سهدۀ پهنجم ق.گ .نگهاه مهیکنهیم
[متوجه میشویم] که رتن به دلیل داشتن بندر و ناوگهان دریهایی از اسهپارت روتمنهدتر بهود.
قدرتهای دریایی اگر در همهچیز با همسایگان غیردریایی شان برابر باشند ،از لحاظ روت بر
هسمایگانشان برتری دارند .در سدۀ پانزدهم میلادی با ظهور جهانیشدن ،این امر بهه حقیقتهی
مسلم تبدیل شد» (فریدمن ،2932 ،ص )92 .و در اواجر قرن نوزدهم بود که نیروی دریایی بر
اقیانوسهای جهان یا به گفتة ماهان ( )2132بهر اشهترا های جههانی 4مسهلط شهد (میتچهل،
 ،2936ص.)24 .
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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ماهان ،فضاهای دریایی و اقیانوسی را در شکلگیری قدرت دریایی ،تولید قدرت جهانی و
کنترل و محاصرۀ قدرت بری مؤ ر میدانست .وی شرایط ششگانهای را برای تبدیلشدن ی
کشور به قدرت دریایی پیشنهاد داده است -2 :وضع طبیعی سهاحل -0 ،موقعیهت جغرافیهایی
کشور -9 ،گستر

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

(حافظنیا ،2916 ،صص)095-096 .؛ البته بهتازگی ،استراتویستهای دریایی بهه ایهن شهرایط
ماهان مواردی همچون قدرت اقتصادی ،توانایی فناورانه ،فرهنگ سیاسی-اجتماعی ،وابسهتگی
به تجارت دریایی و منابع ربی را اضافه کردهاند .این ویوگیها مشخص میکننهد کهه ریها یه
دولت-ملت به استفادۀ مناسب از قدرت دریایی تمایل دارد یا ندارد (زیهنالعابهدین عمهوقین،
 ،2935ص .)90 .ماهان که تحتتأ یر نظریة مکیندر 2قرار گرفته بود ،فکر مهیکهرد کهه منطقهة
مرکزی و حیاتی اوراسیا محور جغرافیایی امپراتوریها نیست؛ بلکه برعکس ،اقیانوسهای هند
و رراگ محورهای سرنوشت ژئوپولیتی
کنترل رن چیزی نیست جز ی

را تشکیل میدهند .به عقیهدۀ وی ،اسهتفاده از دریها و

رابط در زنجیرۀ مبادلهای که روت به واسطة رن جمع میشود؛

ازاینرو ،جغرافیا به تعیین اهمیت چین بهعنوان کشور و تمدنی کم

مهیکنهد کهه از منطقهة

مرکزی و حیاتی اوراسیا تا ربهای گرگ حاشیة اقیانوس گسترده شهده اسهت (کاپلهان،2931 ،
صص.)33-31 .
 .7 .4نقش سواحل طولانی و گسترة قلمروهای دریایی در قدرت ملی

با توجه به گسترۀ درجور توجهی که دریاها و اقیانوسهها در کهرۀ زمهین دارنهد ،نقهش و
اهمیت زیادی در فعالیتهای انسان برای توسعه دارند« .ربهای ساحلی و دریاها ،بیشتر نقش
تأمینکنندۀ مواد جاگ معدنی و غذایی را دارند و بهعنوان فضای حملونقل ،بیشتر مورداستفاده
قرار میگیرند تا بهعنوان منبع انرژی ،مخزن تأمینکنندۀ رب ،مکانی برای گذارن اوقاتفراغت،
محل دفن زبالههای اتمی و نیز بهعنوان ی

فضای متعهادل اکولوژیه » (کلتهات ،2939 ،ص.

 .)022بهناچار ،در جهت دهی به راهبردهای ملی کشورها نقهش اساسهی دارنهد؛ برایناسهاس،
موقعیت راهبردی دریاها در مناسبات قدرت کشورها ،کارکرد بنیادی دارد .در عصهر جههانی-

1. Halford Makinder
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شدن و درحالحاضر ،تصرف بخشهایی از دریاها و حضور گسترده در دریاها بهعنوان بخشی
از منافع و مصالح بیشتر کشورهاست؛ همانگونهکه کشورهایی که از داشهتن سهواحل بههویوه
دسترسی به دریاهای رزاد محروگ هستند ،درواقع یکی از مهمترین راهههای ارتبهاطی بها نظهاگ
بین المللی و جهان بیرون را در اجتیار ندارند؛ بههمیندلیل ،منافع و مصالح رنها بهشدت لرزان
و به کشورهای همسایه و پیرامون وابسته اسهت (حهافظنیها و کاویهانیراد ،2939 ،ص)012 .؛
البته باید متذکر شد که کشورهایی مانند اتریش و سوئیس فعلاً از لرزانبودن منافع و مصالح به
دور هستند؛ هرچند این دو کشور ،جود از دل امپراتوریای بیرون رمهدهانهد کهه زمهانی دارای
سواحل دریایی بوده است.
قلمروهای دریایی ی

کشور در ایجاد قدرت و نفوذ بیشتر برای کشور ،تعیینکننده است؛

بنابراین ،برای ادارۀ سرزمین اصلی ،کشورها ناگزیر به کنترل بخشهایی از دریا هستند کهه در
کنوانسیون سوگ حقوق دریاها برای دولتها به رسمیت شناجته شده اسهت .درواقهع ،ارتبهاط
میان قدرت و سرزمین در تمامی مقیاسهای جغرافیایی مشاهدهشدنی اسهت .قهدرت ،بیهانگر
فرصت اعمال کنترل و نفوذ بر دیگران است و کنترل سرزمینی ،گاه هدف اعمال قدرت و گاه
نتیجة رن است .کنترل سرزمینی در روابط بینالمللی غالبهاً موجهب افهزایش قهدرت میشهود؛
ازاینرو ،قدرت افزایشیافته میتواند کنترل سرزمینی را توسهعه دههد .دولهتههای قدرتمنهد،
کنترل سرزمینی را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای ضعیفتر اعمال میکنند (برادن و
شلی ،2919 ،2صص .)06-04 .اصولاً برای کنترل سرزمینی ،داشتن سواحل طولانی و مناسهب
نیاز است .همواره برجی از کشورها بهدنبال افزایش طول سواحل سهرزمینشهان در دریاههای
رزاد بودهاند .در جدول ( )2مشاهده میشود «رنچه در اصطلا  ،تحول ساحل 0نامیده میشهود،
یعنی درجة تقسیمبندی قارهها ،قارههای رمریکای شمالی ،اروپا و رسیا که به مقدار بسیاری بها
توجه به کرانة ساحلی 9تقسیم شدهاند؛ درحالیکه استرالیا ،رمریکای جنوبی و رفریقها حاشهیه-
هایی با کرانه های ساحلی کمتری دارند .این تداجل جشهکی و دریها ،طبعهاً بهرای فراینهدهای

1. Braden & Shelley
2. Kuestenentwicklung
3. Kuestenkonturen
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گوناگون جابهجایی ،تأ یر متقابل ربوهوا و دیگر پدیدههای جغرافیایی مههم اسهت» (کلتهات،
 ،2939صص.)33-31 .
جدول  -1طول و تحول سواحل در قارههای گوناگون دنیا
مأجذ :کلتات ( ،2939ص)33 .
مقدار سطح بدون

محیط یک دایرة

طول حقیقی ساحل

تحول ساحل

هماندازه (( )Vکیلومتر)

(( )Lکیلومتر)

()V:L

اروپا

3/0

22122

91022

2: 9/41

رسیا

42/6

02322

12522

2: 9/00

رمریکای شمالی

02

26622

16622

2: 4/11

رمریکای جنوبی

21/5

24522

01122

2: 2/31

رفریقا

03/0

21522

92622

2: 2/54

استرالیا

1/5

3122

23622

2: 0/22

24

29922

04922

2: 2/19

293/2

224922

015922

2: 0/14

بخش زمین

جزایر به میلیون
کیلومتر مربع

قطب جنوب
(یخ فلات قاره)
جمع کل

دربارۀ نقش سواحل و راههای دریایی در کنترل سرزمینی میتوان قهارۀ اروپها را مثهال زد.
ار وپا در طی پانصد سال گذشته با دراجتیارداشتن شاهراه مواصلاتی همچون اقیهانوس اطلهس،
توانسته است در بازرگانی دریایی یکهتهازی کنهد و ژئوپولیتیه

جههانی بهه واسهطة ایهن راه

مواصلاتی در اروپا جلاصه میشده است .با پیشرف ت و رجدادهای جهانی ،در اوایل دهة 2312
برای نخستین بار در تاریخ ،بازرگانی ترااطلسی (از راه اقیانوس اطلس) با بازرگانی تراپاسفی
(از راه اقیانوس رراگ) برابر شد .بعد از جنگ جهانی دوگ و تبدیل اروپا به قهدرتههای درجهة
دوگ و تغییر جهت الگوهای بازرگانی ،شمال اقیانوس اطلس موقعیت مرکزی جود را از دست
داد .پس از این ،هر کشوری که مهار هر دو اقیانوس (اط لس و رراگ) را در اجتیهار داشهت ،در
صورت لزوگ میتوانست مهار سامانة تجاری جههانی را در دسهت داشهته باشهد و درنهایهت،
اقتصاد جهان را کنترل کند .نظارت و کنترل اقیانوسهای اطلس و رراگ ،بدون داشتن ساحل با
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این دو اقیانوس بیرون از توان اقتصادی هر کشوری است .در قرن بیستویکم ،هر کشوری که
در این دو اقیانوس ساحل داشته باشد ،از موقعیتی ممتاز برجوردار است .با توجهه بهه هزینهة
ساجت ناوگان دریایی و هزینة هنگفت گسیل رن به گرد جهان ،قدرتی که در هر دو اقیهانوس
نیروی دریایی داشته باشد  ،بازیگر اصلی در سامانة جهانی است؛ رنچه بریتانیا در قرن نهوزدهم
و رمریکا درحالحاضر این نقش را ایفا کردهاند .رمریکاییها فقط حدود  4درصهد از جمعیهت
جهان کنونی را تشکیل میدهند ،ولی  05درصد از جدمات و کالاهای جهان را تولید میکننهد
(فریدمن ،2932 ،صص.)5-99 .
 .3 .4ساخت جزایر مصنوعی و نظام حقوق بینالملل دریاها

براساس بند ی

مادۀ  202کنوانسیون سوگ حقوق دریاها ( ،)2310جزیرۀ طبیعی اینگونهه

تعریف شده است « :قطعه زمینی که بهطور طبیعی شکل گرفته است ،با رب احاطه شهده و در
هنگاگ مد بیرون از رب است» (میرحیدر ،غلامی و میراحمدی ،2930 ،ص .)943 .این ماده کهه
مادۀ  22کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقة مجاور تبعیت کرده است ،دربردارنهدۀ

از بند ی

چهار معیار برای تعریف جزیرۀ طبیعی است که در جدول ( )0ارائه شده است؛ درحالیکه در
تعریف جزیرۀ مصنوعی گفته میشود جزیرۀ مصنوعی عبارت است از تأسیسات ساجتة دست
بشر که پیرامون رن رب باشد و در حالات بالارمدن رب دریا (مد) نیز مشاهده شهود .همچنهین،
در ی

نقطة جغرافیایی از دریا و برای مدتی معین برپا شده باشد و بهعنوان ایسهتگاهی بهرای

فعالیتهای دریایی استفاده شود (امیدی ،2915 ،ص .)14 .مطهاب مهادۀ  12کنوانسهیون سهوگ
حقوق دریاها ،دولت ساحلی ،صهلاحیت انحصهاری برسهاجت ایهنگونهه جزایهر و همچنهین
تأسیسات و سازهها در فلات قارۀ فراتر از  022مایل دریایی را دارد .جزایر مصهنوعی و سهایر
تأسیسات معمولاً در ربهای مافوق فلات قاره ساجته میشوند که احتمالاً به این معنهی اسهت
که رزادی ساجت این جزایر ممکن است با صلاحیت دولت ساحلی محدود شود؛ حتهی اگهر
ربهههای فوقههانی فلههات قههاره فراتههر از  022مایههل دریههایی باشههند کههه دریههای رزاد هسههت.
درحالحاضر ،حدود نیممیلیون ساجتار جزیرهای در کرۀ زمین وجود دارد تنوع بسیار نیز دارد؛
ازاینرو ،ی

پرسش مطر می شود که ریا تماگ جزایر بدون توجه به تفاوتهای رنها از نظهر
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وسعت ،سکونت ،عوامل اقتصادی و غیره میتوانند منطقة انحصاری اقتصادی و نیز فلات قاره
داشته باشند؟ اگر جواب مثبت باشهد ،یه

سهاجتار زیردریهایی مهیتوانهد منطقهة انحصهاری

اقتصادی  022مایلی و فلات قاره داشته باشد .ازسهویدیگر ،ایهن تفسهیر بهه انشهعاب بیشهتر
اقیانوسها و کاهش قلمرو دریاهای رزاد و منطقه میشود که میراث مشهتر

بشهریت هسهتند

(تاناکا ،2936 ،صص.)091 ،221 .
در مادۀ  6کنوانسیون  2361ژنو ،تأسیسات ویوۀ کشف و استخراج منابع طبیعهی در فلهات
قاره ،منزلت حقوقی جزایر طبیعی را ندارد و در تعیین مرزهای دریای هرگونه امتیهازی بهرای
کشور دارندۀ جزایر مصنوعی ندارد .برمبنای این ماده ،جزایر مصنوعی نمیتوانند پایهای بهرای
جط مبدأ باشند .براساس مادۀ  65کنوانسیون  ،2310دولت ساحلی با ساجت اینگونهه جزایهر
در منطقة انحصاری اقتصادی باید حقوق کشورهای دیگر ساحلی و کشورهای الث را رعایت
کند؛ حقوقی مانند این موارد -2 :اعلاگ ذجیرۀ ماهیان موجود در منطقه و اندازۀ صید -0 ،تلا
و برنامهریزی برای حفاظت از زیست جاندارن موجهود در منطقهه و  -9دادن اجهازۀ رزاد بهه
رفتورمد کشتیها (امیدی ،2915 ،ص« .)14 .کنوانسیون سازمان ملل [( ])2310در جصهوص
جزایر کوچ

[(طبیعی)] مقرر میکند که این عوار

که در امتهداد سهواحل جشهکی اصهلی

قرار دارند ،ممکن است مجموعة کهاملی از منهاط دریهایی را شهامل یه
اقتصادی و فلات قاره به وسعت  022مایل دریایی و ی

منطقهة انحصهاری

دریای سرزمینی به وسعت  20مایهل

دریایی به وجود رورد؛ ازاینرو ،اگر کشور دیگری در محدودۀ [ 422مایل مربع دریایی] از این
عارضه وجود نداشته باشد ،ی

جزیره ممکن اسهت محهدودهای بهه وسهعت  206554مایهل

دریایی مر بع متشکل از دریای سرزمینی ،منطقة انحصاری اقتصادی و فلات قهاره ایجهاد کنهد.
منطقة ماهیگیری  022مایلی که اطراف جزیرۀ اسنشن 2از توابع بریتانیا قرار دارد ،حوضهای را
معادل  2/1برابر وسهعت جشهکی بریتانیها ،یعنهی  441650کیلومترمربهع ایجهاد کهرده اسهت؛
درحالیکه وسعت سرزمین بریتانیا معادل  044245کیلومتر مربع است» (پرسکت و اسکوفیلد،
 2936ص.)091 .
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جدول  -7معیارهای چهارگانه برای شناخت و تعریف جزیرة طبیعی از جزیرة مصنوعی
مأجذ :تاناکا ( ،2936صص)202-202 .
توضیحات

معیار

دو شرط برای این معیار در نظر گرفته شده است  :الف  -ی

عارضة جزیرهای باید به بستر دریا

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

 -2جزیره در مفهوگ
حقوقی باید منطقهای
از زمین باشد.

در مادۀ  ،202معیاری برای وسعت و اندازۀ جزیره با توجه به عبارت منطقهای از زمین وجود
ندارد .دیوان دادگستری بینالمللی مطاب بند  0مادۀ  202کنوانسیون  2310در سال  0222بیان
کرد که جزایر طبیعی بدون توجه به اندازۀشان از وضعیت یکسانی برجوردارند و بنابراین ،مانند
سایر قلمروهای زمینی میتوانند حقوق دریایی مشابه داشته باشند.

 -0جزیره باید

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

بهطور طبیعی شکل

به وجود رمده باشد.

گرفته باشد.
اگر ی
 -9جزیره باید محاط
در رب باشد.

ساجتار دریایی با ی

ساجتار بهعنوان ی
توسط ی

تِل شنی به زمینی که به هنگاگ جزر جش

است متصل باشد ،رن

جزیره در مفهوگ حقوقی در نظر گرفته نمیشود .بهعلاوه ،اگر ساجتار دریایی

گذرگاه به سرزمین اصلی متصل باشد ،به نظر میرسد رن ساجتار وضعیت جزیرهای
جود را از دست داده باشد.

 -4جزیره باید به

ی

هنگاگ مد از رب

معنای به هنگاگ مد از رب بیرونبودن ،در رویة دولتها یکنواجت نیست .در موارد نوار مرزی،

بیرون باشد.

جزیره از بررمدگیهای جزری که در هنگاگ مد ریز رب هستند ،متمایز است؛ باوجوداین،
تمایز میان ی

جزیره و بررمدگی جزری رسان است.

با تصویب کنوانسیون سوگ حقهوق دریاهها در سهال  2310در جاماییکها و مشخصشهدن
قلمروهای دریایی از نظر حقوق بینالملل ،بیشهتر کشهورها ،در دریاهها ،چهارچوب مرزههای
دریایی را در

کردهاند؛ هرچند برجی کشورها بهدلیل برجهی قهوانین عرفهی و قهدرت زیهاد

ناوبری دریایی یا بهدلیل رگاهینداشتن از میهزان حدوحهدود مرزههای دریهایی جودشهان ،در
قلمروهای دریایی چالشهایی را ایجاد میکننهد یها بها چهالشههایی مواجهه هسهتند .یکهی از
قلمروهایی دریایی ،منطقة انحصاری اقتصادی است که تا  022مایل دریایی بهرای کشهورهای
دارای سواحل در دریاهای رزاد ،حقوقی را به ارمغهان رورده اسهت و حوضهة نفوذشهان را در
دریاها گستر

داده است .دراینراستا ،میتوان اذعان کرد که «بهراحتی قابلمحاسبه است کهه

مالکیت صخره های سخت سر از دریا بررورده که تاکنون بهدون اهمیهت اقتصهادی بهودهانهد.
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امروزه ح استفاده بر بیش از  222هزار کیلومتر مربع در دریاهایی را که رن را محاصره کرده-
اند ،پایهریزی میکند و چند جزیرهای که دور از هم قرار دارند ،ی

منطقة اقتصادی نهو را بها

وسعتی چندین برابر بزرگتر به وجود میرورند .نتایج حاصل از این امر بهرای توسهعة بیشهتر
ماهیگیری و استفادههای دیگر از دریا ،هنوز بهطور کامهل قابهلپهیشبینهی نیسهت» (کلتهات،
 ،2939ص.)002 .
جزایر مصنوعی و دراجتیارداشتن رنها از سوی دولهتهها ،در ایجهاد قلمروههایی جدیهد
دریایی حقی را به وجود نمیرورند ،ولی ازرنجاکه «ادعای داشتن حاکمیت سهرزمینی ،نیازمنهد
جطوط روی نقشه است» (برادن و شلی ،2919 ،ص ،)964 .شاید کشورهایی همچون چین با
ریندهنگری در زمینة ساجت جزایر مصنوعی و نشهاندادن رن در نقشهههای سیاسهی ،بههدنبال
چنین ادعاهایی باشند؛ البته حقوق بینالملل دریاها یکی از قدیمیترین شاجههای حقوق بین-
الملل عمومی است ،ولی ازرنجاکه گفته می شود این شاجه باید از منظر تحولات حقهوق بهین-
الم لل بررسی شود و همچنین ،حقوق دریاها بخشی از قواعد حقوق عرفهی اسهت کهه بعهدها
بهتدریج تدوین شده است ،ممکن است در ریندۀ شاید نه چندان دور ،کشورهای دارای جزایر
مصنوعی بتوانند این جزایر را بهعنوان سرزمینهای اصلی و دارای قلمهروی دریهایی در نظهاگ
بینالملل تصویب کنند؛ همانگونهکه جین رنه دوپوی ،)2332( 2حقوقهدان فرانسهوی ،حقهوق
دریاها را نیز اینگونه تعریف میکند  « :دریا همواره توسط دو جریان عمدۀ مخالف محافظهت
شده است  :جریان رزادی که از سوی دریای رزاد به سوی جشهکی مهیوزد و جریهانی کهه از
سوی جشکی به سوی دریای رزاد میوزد که جریان حاکمیتهاست .حقهوق دریاهها همهواره
میان این دو جریان متعار

بوده است» (تاناکا ،2936 ،صص .)69 ،99 .در زمینة حقوق بین-

الملل درمورد مرزهای دریایی ذکر این مطلب نیز ضروری است که «حقوق بهینالملهل مقهرر
نمیکند که مرزهای دریایی مطاب با رو

جاصی تعیین گردند .درعو

 ،حقهوق بهینالملهل

جواهان رن است که این حدود مطاب با اصول عادلانه و با درنظرگرفتن تمامی شرایط مربوطه
ترسیم شوند تا نتیجه رن کاملاً عادلاانه باشد[ .هرچند هرگونه] تعریفی برای اصول عادلانه ارائه
نشده است و شرایط نسبی نیز به لحاظ تئوری نامحدود هستند؛ ازاینرو ،ممکن است تفاسهیر
1. Dupuy
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متفاوتی از عوامل مؤ ر وجود داشته باشد؛ [لاجرگ] احتمال ایجاد اجتلاف و بهنبسهت نیهز در
مذاکرات مربوط به تعیین حدود دیده میشود .بههمینترتیب ،کشورها ممکن اسهت در رابطهه
با اهمیتی که برای اصول و قوانین تعیین حدود دریایی قائهلانهد ،دچهار اجتلهافنظهر شهوند»
(پرسکت و اسکوفیلد ،2936 ،ص.)021 .
جدا از مسائل حقوقی که برای چگونگی ساجت جزایر مصنوعی مطر است ،بهرای ایهن
جزایر کاربردهای گوناگونی مطر شده است .با توجه به اینکهه برجهی کشهورها بهرای حهل
کمبود فضای سرزمینی و برجی دیگر از کشهورها بها اههداف سیاسهی-اقتصهادی بهه سهاجت
اینگونه جزایر اقداگ میکنند ،از نظر مورفولوژی  ،جزایر مصنوعی براساس ههدف سهاجت و
نوع استفاده به چهار دسته تقسیم میشوند :دستة اول شامل جزایر مصنوعی و تأسیساتی مهی-
شود که برای بهرهبرداری و اکتشاف منابع طبیعی استفاده میشوند؛ مانند منهابع نفهت و گهاز،
امواج تولید انرژی و ماهیگیری دریایی؛ دسهته دوگ جزایهری هسهتند کهه بهرای فعالیتههای
اقتصادی ساجته و استفاده میشوند؛ مانند ایجهاد بنهدر ،فعالیتههای تفریحهی-گردشهگری و
سکونتگاه انسانی؛ دستة سوگ جزایری را در برمیگیرد که برای اههداف نظهامی و فعالیتههای
حکومتی به کار میروند؛ مانند تأسیسات و دستگاهههای نظهامی ،پهروژهههای ایجهاد زمهین و
ساجت زندان؛ دستة چهارگ جزایری هستند که برای پووهشههای علمهی اسهتفاده میشهوند؛
مانند سکوهای تحقی  ،دستگاهههای هواشناسهی و مشهاهدۀ تنهوع زیسهتی (پیشهگاهیفهرد و
همکاران ،2932 ،ص.)202 .

شکل  -1توزیع جزایر مصنوعی در جهان و کارکرد آنها
مأجذ :پیشگاهیفرد و همکاران ( ،2932ص)202 .
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بنابراین درمورد جزایر مصنوعی ساجتهشده توسط پکن میتوان گفت که پکن بها اههداف
سیاسی-اقتصادی به ساجت این جزایر در دریای جنوبی چین اقداگ کرده است .درواقع ،پکهن
با سرمایهگذاری هنگفت ،هشت جزیرۀ مرجانی را با جا ریزی به سطح دریا رورده است و با
ایجاد استحکاماتی روی رنها ،بهدنبال بهرهبرداری از این جزایر است و اطراف رنهها را جهزو
ربهای سرزمینی جود تلقی میکند (عباسزاده فتحربادی و رمضانی ،2935 ،ص.)52 .
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5دریای جنوبی چین و موقعیت استراتژیک آن

دریای جنوبی چین دریایی حاشیه ای است که بخشی از اقیانوس رراگ بهه شهمار میریهد و
ناحیهای در حدود  9/506میلیون کیلومتر مربع (یا  2/4میلیون مایهل 2مربهع) (میتچهل،2936 ،
ص )26 .از سنگاپور تا تنگة تایوان را در برمیگیرد .این دریا دارای بهیش از  92،222جزیهرۀ
کوچ

و صخره است که در سه مجمعالجزایر پخش شدهاند (لهان و لانهگ ،2936 ،0ص.)5 .

کشورهای چین ،ویتناگ ،فیلیپین ،مالزی ،برونئی و تایوان این دریا را احاطه کردهاند که هریه
از این کشورها ادعای مالکیت بخشهایی از رن را دارند .همچنین ،این کشورها درمورد جزایر
غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پاراسل اجتلافهایی دارند (میرزاده ،2931 ،ص .)39 .ناگ بهین-
المللی شناجتهشدۀ رن دریای جنوبی چین است؛ البته در رابطه با ناگ این دریا با عنوان دریهای
جنوبی چین یا دریای چین جنوبی ،بار معنایی ژئوپولیتی
بهطوریکه ناگ دریای چین جنوبی از وزن ژئوپولیتی

نیز میتوانهد وجهود داشهته باشهد؛

بیشتری بهرای چهین برجهوردار اسهت؛

هرچند در ناگ دریای جنوبی چین بار معنایی ادعایی برای چین نیز وجهود دارد .ایهن دریها در
گذشته بهدلیل تمرکز کشورها بر نفت و گاز و تجارت از طری ربههای منطقهة ژئوپولیتیه
جاورمیانه ،چندان موردتوجه نبود ،اما وقتی که این منطقه درگیر جنگهای طولانیمدت شهد،
کشورهای گوناگون بهجصوص اروپای غربی و رمریکا به این نتیجه رسیدند که بهتدریج بایهد
رجت سفر از این منطقهه بربندنهد و لنگهر کشهتی جهود را در جهای دیگهر بهه رب بیندازنهد.
 .2هر مایل دریایی  2160متر است (چرچیل و لو.)2939 ،
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درحقیقت ،این دریا بهدلیل حجم وسیعی از منابعی که دارد ازجمله منابع معدنی ،نفهت ،گهاز،
حیوانات ربزی و مواد مغذی دریایی موردتوجه است .این دریا گذرگاهی بسیار مهم از لحهاظ
جغرافیایی ،اقتصادی ،حملونقل دریایی ،کشتیرانی ،منابع و حتی نظامی است و بههمیندلیل،
نزاعها هر روز بر سر این پهنة ربی بیشتر میشود و امیدها به حل اجتلافها از طرق مسالمت-
رمیز کاهش مییابد .برروردهای تاریخی نشان میدهد که از قرن چهارگ قبل از میلهاد در متهون
چینی به ناگ این دریا اشاره شده است و البته چینیها رن زمان این منطقه را «نَنجو» بهه معنهی
قلمروی جنوبی مینامیدهاند .در دوران سلسلة چینگ در  002قبل از میلاد ،حاکمان چینهی رن
را سه گروه مجمعالجزایر اسراررمیز لقب دادند و بعد از چنهد سهال دوبهاره در سلسهلة ههان
شرقی« ،دریای جروشان» نامیده شد .در سالهای  2343-2320میلهادی دولهت چهین جزایهر
اسپراتلی را «ننشا» و جزایر «پاراسل» را «شیشا» ناگگذاری کرد که هنوز از همین ناگها بهرای
رنها استفاده میشود .از همین دوران به بعد بود که محققان چینهی جزایهر و منهاط دریها را
ناگگذاری کردند و برای نزدی

به  2522منطقه در دریای جنوبی چین تا سال  0220میلهادی

اسامی چینی انتخاب شد (جنگ اقتصادی رمریکا و چین در دریای جنهوبی چهین،2936/4/6 ،
بازیابی از .)http://www.irna.irسازمان ملل متحد تخمین میزند که دریهای جنهوبی چهین
بهتنهایی حدود  22درصد از تولید شیلات جهانی را در برمیگیرد .چین تخمین زده است کهه
جزایر اسپارتلی و پاراسل 2بالغ بر  226میلیارد بشکه نفت داشته باشهد؛ درحهالیکهه بسهیاری
معتقد هستند که این بررورد واقعبینانه نیست ،اما همان  01میلیارد بشکة نفتی کهه بها بررسهی
جغرافیایی ایالات متحده تخمین زده شده است ،انگیزۀ مالی درجور توجهی برای مالکیهت بهر
جزایر و ربهای موجود در این ذجایر نفتی را فراهم میکند .درحالحاضر ،بهدلیل قیمتهای
پایین نفت ،استخراج نفت از این ذجایر بهصرفه نیست ،ولی توسعة این ذجهایر از ههماکنهون
رغاز شده است و در رینده به بهرهبرداری جواهد رسید (کریگهان ،0225 ،0ص .)21 .بهه بیهان
اریسکون و گلدشتاین ،استادان کالج جنگ نیروی دریایی ،نهشتههای درجور توجهی از نفت و
گاز در این دریا وجود دارد که چین به بهرهبرداری از رنها امیهدوار اسهت و همهین موضهوع
1. Spratly & Parcel Islands
2. Corrigan
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دریای جنوبی چین را در بعضی از ارزیابیها به جلیج فارس دوگ شبیه میکند (کاپلان،2931 ،
ص .)216 .این دریا یکی از مهمترین مسیرهایی دریایی در جهان است که این اهمیت برمبنای
رمار و ارقاگ موجود نمایان است .در طی سال بیش از  12هزار کشتی از این دریا عبهور مهی-
کنند؛ بهگونهایکه  552میلیون تُن کالا فقط در سواحل چین جابهجا مهیشهود .از نظهر تعهداد
بشکههای نفتی که از تنگة مالاکا روزانه عبور میکند ،رمار  21میلیون بشکه گزار

شده است

که هفت برابر تعداد بشکههای نفت عبوری از کانال سوئز و  21برابر کانال پاناماست (کاهیل،2
 ،0220صص.)4-0 .حضور گستردۀ چین در دریای جنوبی چین از اوایل دههة  2312میلهادی
رغاز شده است؛ هرچند بعد از جنگ جهانی دوگ ،در سال  2341اولهین نقشهة جهط مقطهع از
سوی حکومت ملیگرای چین ترسیم شد که برگرفته از نقشة  2396کمیتة بازبینی نقشههههای
زمینی و ربی جهموری چین بود و جطوطی یازدهگانه داشت .براساس گزار ههای محققهان،
این نقشه با عنوان نقشة جزایر دریای جنوب چین بوده است .نقشهههای بعهدی کهه در چهین
چاپ شدهاند ،از همین نقشهها اقتباس شدهاند؛ بهرای مثهال ،در سهال  0223دولهت چهین بهه
ترسیم نقشهای اقداگ کرد که جطوط یازدهگانه به جطوط نهگانة جطچهین U( 0شهکل) تقلیهل
پیدا کردند .درواقع ،دو جط در جلیج تونکن حذف شهدند (نقشهة  )2343و بهدون ههرگونهه
توضیحی رن را به سازمان ملل ارائه دادند .در سال  0229نیز نقشهای با جطوط دهگانه که ی
جط به جطوط در شرق تایوان اضافه شده است ،مطبوعات چینی رن را منتشرکرد (عبهاسزاده
فتحربادی و رمضانی ،2935 ،ص( )51 .در شکل ( )6این جطوط با رنگ قرمهز مشهاهده مهی-
شود).
 .7 .5دیدگاه استراتژیک چین و ساخت جزایر مصنوعی

فریدمن ( )0223به سه دلیل معتقد است پیشبینیها چین را رقیبی میدانند کهه رمریکها را
به جنگ جواهد کشید ،اما اینگونه نخواهد بود .ایهن دلایهل عبارتنهد از  .2« :هنگهامی کهه از
نزدی

و دقیقاً به نقشة [جغرافیایی] چین نگاه میکنید ،میبینید که از نظر جغرافیایی کشهوری

منزوی است .در شمال رن سیبری قرار دارد و در جنهوب رن هیمالیها و زمهینههای جنگلهی.
1. Cahill
2. nine-dash

095

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارۀ سی و سوگ

بیشترین جمعیت رن در شرق کشور سهکونت دارنهد و درنتیجهه ،چینهیهها در گسهتردهکردن
سرزمین جود مشکل دارند .0 ،چین قرن هاست که نیروی دریایی بزرگی نداشته است و ایجاد
نیروی دریایی توانمند به زمانی [طولا نی] نیاز دارد؛ هم برای ساجت ناوها و هم برای تربیهت
دریانوردانی ماهر و کار رزموده و  .9چین ذاتاً کشوری بی بات است .هرگاه که [دولت] چهین
درها را بهسوی جارج میگشاید ،نواحی ساحلیا

به شکوفایی و جوشبختی میرسند [ولهی

جمعیت ساکن] در نواحی داجلی ،همچنان تنگدست و فقیر میمانند .این امر کشور را بهسوی
تنش ،کشمکش و بی باتی میبرد» (فریدمن ،2932 ،صص .)3-1 .بههعلهاوه ،دولهت چهین در
انتخاب استراتویهای جود «هیچ گاه برجلاف سنت دیرین جود که متأ ر از جغرافیای رن کشور
است ،قدمی برنخواهد داشت» (عزتی ،2915 ،ص .)260 .اگر این نظریههها را بپهذیریم ،پکهن
برای حاکمیت و مالکیت بر جزایر دریای جنوبی چین و جبران تنگناهای جغرافیهایی ،طبیعهی
است که باید استراتویهایی برای قدرت دریایی جود به کار گیرد.اگر کشور چین را برمبنهای
سنجة «فضای جطا» 2بررسی کنیم ،میتوان گفت که فضای جطای چین ،پهناور اسهت؛ زیهرا،
هم از نظر سرزمینی در قارۀ رسیا به عنوان دومین کشور پهناور است و ههم در جنهوب شهرق
رسیا دارای قدرتی بزرگ است .فضای جطا در علم ژئوپولیتی  ،سنجهای کلیدی بهه حسهاب
میرید .با این سنجه میتوان براورد کرد که هر کشور تا چه اندازه مهیتوانهد جطها کنهد .ایهن
سنجه دارای دو بخش است .2 :انواع جطرهایی که هر کشور با رن روبههروسهت و  .0میهزان
نیرویی که هر کشور برای رویایی با جطرها دارد .برجی از کشورها فضای جطای بسیار کمهی
دارند .رنها با دقت زیاد هر موضوع کوچ
رگاه هستند که حتی گامی کوچ

سیاست جارجی جود را بررسی میکننهد؛ زیهرا،

میتواند فاجعههرمیهز باشهد .اسهرائیل و فلسهطین بههدلیهل

مساحت کم سرزمین و موقعیت جغرافیاییشان ،فضای جطای اندکی دارند؛ درحالیکه ایسلند
با توجه به مساحت کم و موقعیت جغرافیاییا  ،جا برای جطای بسیار دارد .بهعلاوه رمریکها
با توجه به مساحت و موقعیت جغرافیاییا

و نقش جههانی کهه دارد فضهای جطهای بسهیار

گستردهای دارد (فریدمن ،2932 ،ص .)64 .بههرروی ،با توجه به موقعیت جغرافیایی چین در
جنوب شرق رسیا که یکی از مناط ژئواستراتوی

دنیا محسوب میشود و توجه قهدرتههای
1. Error Space

سال هفدهم

واکاوی دلایل ساجت جزایر مصنوعی توسط چین ...

091

دنیا به این منطقه همواره مشاهده میشود ،شاهد حضور و نقش پررنگ دولهت چهین در ایهن
منطقه نیز هستیم .در جنوب شرق رسیا ،دریای جنوبی چین در کنار یکی از چهار منطقة مههم
قرار دارد که با عنوان کمربند شکننده در دوران جنگ سرد نامیده میشدند .بهه اعتقهاد کهوهن
( ،)2319رسیای جنوب شرقی ،رفریقای جنوبی ،جاورمیانه و رسیای جنوب غربی و نیز اروپای
جنوب غربی ،چهار کمربند شکنندۀ اصلی در دوران جنگ سرد بودهاند (برادن و شلی،2919 ،
ص .)12 .جنوب شرق رسیا در حوضة اقیانوس رراگ قرار دارد .این حوضه یکی از پنج ناحیهة
جهان است که به تعبیر فریدمن ( )0223از نامزدهای چاقوچلة بی بهاتی اسهت .سراسهر لبهة
رسیایی اقیهانوس رراگ دربرگیرنهدۀ کشهورهای تجهارتمحهور اسهت کهه همهه بهرای فهرو
کالاهایشان نیاز دارند به ربهای رزاد دسترسی داشته باشند که با این حساب به رمریکا وابسته
هستند؛ زیرا ،نیروی دریایی رمریکا قهدرت مطله ایهن اقیهانوس اسهت .در میهان کشهورهای
تجارتمحور ،دو کشور چین و ژاپن از قدرتهای بزرگ اقتصادیاند و توانایی رن را دارند که
روزگاری قدرت بلامنازع رمریکا را به چالش بکشند (فریدمن ،2932 ،ص .)19 .دریای جنوبی
چین برای چین نسبت به ژاپن که بیشتر در سواحل دریای چین شرقی واقع شده است ،شامل
نسخة چینی کارائیب رمریکایی است .همانطورکه ماهان ( )2132نیز اظهار داشته است ،ایالات
متحدۀ نیازمند به حفاظت از دریاهای نزدی

جود است؛ بنابراین ،چین نیز باید اینگونه باشد

و ازاینرو ،بر دریای جنوبی چین باید تمرکز داشته باشد که این تمرکز بها تسهلط بهر جزایهر
اسپراتلی و پاراسل مجموعهای را ارائه میدهد که از طری رنها چین میتواند با حضور جود،
نیروی دریایی/گارد ساحلی جود را کنترل کند و درجه اعمالهای متفاوتی در سراسهر دریهای
جنوبی چین داشته باشد (میتچل ،2936 ،ص .)21 .بههرروی ،حضور چین در دریای جنهوبی
چین از دو بعد ارزیابیشدنی است که میتوان با رنها دلایل حضور پررنگ دولت چین در این
دریا و اقداگ به ساجت جزایر مصنوعی را تحلیل کرد -2 :بعد استراتوی

و  -0بعد اقتصهادی

و ترانزیت دریایی.
 -1بعد استراتژیک :در سالهای اجیر ،اهمیت اسهتراتوی
شرقی افزایش یافته است .عوامل اصلی افزایش ارز

استراتوی

ربههای اقیانوسهی در رسهیای
این ناحیة دریایی عبارتنهد

از  -2 :دسترسی به اقیانوس و به منابع انرژی -0 ،درگیهریههای سهرزمینی در دریهای چهین
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جنوبی و هر دریای چینی و  -9افزایش قدرت نظامی دریایی توسط کشورهای منطقه .بسیاری
از کشورهای منطقه ازجمله چین برای تقویت نیروی دریایی جود تلا

زیادی میکنند .چهین

بازیگر اصلی در دریای جنوبی چین است و رهنگ مشکلات را در رنجها گسهتر

داده اسهت

(هیدشی ،2932 ،ص )22 .و مدعی حاکمیت مطل بر  12درصهد از ربههای ایهن دریاسهت
(عبهاسزاده فهتحربهادی و رمضهانی ،2935 ،ص)63 .؛ زیههرا ،جطهوط نهگانهة جهط چهین کههه
دربرگیرندۀ ادعای سرزمینی در دریای جنوبی چین است ،نشاندهندۀ این مقدار حاکمیت است
(کریگان ،0225 ،ص .)25 .ظهور چشمگیر چین وضعیت حضور بلامنازع رمریکا در ربههای
حوضة اقیانوس رراگ و بهویوه دریای جنوبی چین را تغییر داده است و ایهن دریها را بهه مهرز
کنترل جود

تبدیل کرده است؛ زیرا ،چین بهدنبال نمایش دریایی در جهت گستر

سواحل

چینی پیش میرود و در رنجا میتواند تاکتی های زمینی را به عرصهای که پیش از رن تحهت
سلطة نیروی دریایی قرار داشته است مستقر نماید و تاکتی هایی برای تهأمین امنیهت دریهای
جنوبی چین بهعنوان ربهای سرزمینی به کار ببرد که در جهدمت چنهدین منهافع اسهتراتوی
چینی باشد (میتچل ،2936 ،ص .)21 .شایان ذکر است که «موقعیت جغرافیایی چین ،احتمهال
تولید جطر و گسل سیاسیشدن رن را زایل میکند .اگر بنا باشهد کهه چهین بهه محلهی بهرای
کشمکش تبدیل شود ،در رن کشمکش ،چین بهجای رنکه کشور حملههکننهده باشهد ،کشهوری
است که موردهجوگ قرار میگیرد و قدرتهای دیگر از ضعفش سو استفاده میکننهد .اقتصهاد
چین چندان هم که به نظر میرید ،قدرتمند و زاینده نیست،و بات سیاسیا

که بستگی بسیار

به تداوگ رشد سریعش دارد ،بسیار لغزنده و ناپایدار است .چین جزیره اسهت [ولهی] رشهکار
است که پیرامون رن را رب فرا نگرفته ،اما سرزمینهای سختگذر و مردابها چنان احاطها
کردهاند که عملاً ارتباطش را با جهان جهارج بریهدهانهد» (فریهدمن ،2932 ،ص .)31 .بههعلاوه
به دلیل حضور و سکونت قسمت اعظم جمعیت ی

میلیارد و چهارصد میلیونی چین در شرق

کشور و در کرانههای ساحلی ،چین باید بازرگانی دریایی جود را تقویهت کنهد و در تجهارت
دریایی حضور پررنگ داشته با شد تا بتواند برای این جمعیت بسهیار زیهاد در شهرق کشهور و
حتی کل کشور  ،از نظر اقتصادی اشتغال و دررمد تولید کنهد؛ بنهابراین« ،حاکمیهت نسهبت بهه
جزایر ،سرزمین ساحلی و فضای دریایی ممکن است بهدلیهل اسهتراتوی

از اهمیهت جاصهی
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برای کشورها برجوردار باشند؛ برای مثهال ،برجهی از جزایهر دارای ویوگهیههای اسهتراتوی
جاصی هستند که در ایجاد منازعه بر سر حاکمیت رنها نقش ویوهای دارند[ .همهانگونههکهه]
نزدی تربودن جزایر اسپراتلی به ی

ربراه استراتوی

سبب ایجاد ارتباط دریایی بین اقیهانوس

هند و رسیای شرقی [(در حوضة اقیانوس رراگ)] شده اسهت» (پرسهکت و اسهکوفیلد،2936 ،
ص)093 .؛
 -7بعد اقتصادی و ترانزیت دریایی :کشور چین بههمراه دیگر کشهورهای رسهیایی بهرای
صادرات و واردات کالاهایشان و دریافت مواد جاگ و انرژی از جلیج فارس و از دیگر نواحی
حوضة اقیانوس رراگ ،بهشدت به تجارت دریایی وابسته است .هرگونه اجتلال در مسیر جریان
کالاها در این حوضه ،زیانبار جواهد بود؛ بهطوریکه اگر اجتلالی در جریان کالها روی دههد و
طولانی شود ،فاجعه به بار میرید .درحالحاضر چین به یکی از کشهورهای عمهدهی صهنعتی
تبدیل شده است و رشد

از هر کشور صنعتی دیگر ،بیشتر بوده است .درحالحاضر اقتصهاد

چین با رمریکا و ژاپن مقایسهشدنی نیست ،ولی یکی از بازیگران اصهلی در حوضهة اقیهانوس
رراگ به شمار میرود؛ البته از لحاظ مواد معدنی و مواد اولیه جودکفاست ،ولی به دلیهل اینکهه
تیشه به ریشه منابع جود

زده است ،به کشور واردکنندۀ مواد جاگ و مواد معدنی تبدیل شده

است .گفته میشود پول است که چین را یکپارچه نگه داشته است ،نه ایدئولوژی .هرگاه رکود
اقتصادی روی دهد و گرد

پول باز ایستد ،نهتنها تمامی سامانة بانکی بهه انقبها

دردنها

عضلانی مبتلا میشود ،بلکه سرتاسر جامعة رن به رعشه میافتد .در چین وفادرای را از دو راه
به دست میرورند :پول یا زور؛ وقتی پول نباشد ،فقط زور میماند .کُندی کسبوکهار معمولهاً
ناپایداری به همراه میرورد؛ زیرا ،کُندی کسبوکار به شکست اقتصادی و بیکاری میانجامد.
در کشوری که تنگدستی و فقر در رن گستر

دارد و بیکاری شیوع دارد ،فشار اضافة حاصل

از پسروی اقتصادی به بی باتی سیاسی منجر جواهد شد (فریدمن ،2932 ،صص.)225 ،16 .
اهمیت اصلی این دریا در منافع اقتصهادی کشهورهای رسهیایی اسهت کهه بهرای ادعاههای
سرزمینی رقابت میکنند .مهمتر از همه این است که دریای جنوبی چین گلوگاهی حیاتی برای
کشتیرانی و انتقال نفت و گاز مایع طبیعی ( )LNGبه کشهورهایی ماننهد چهین ،ژاپهن و کهرۀ
جنوبی است .این دریا دومین جط کشتیرانی شلوغ در دنیا است که دربرگیرندۀ ی چهارگ از

042

شمارۀ سی و سوگ

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

کشتیرانی جهان است ،سومین رتبه در نفت جاگ را در جهان دارد و حدود  12تا  32درصد از
نفت و گاز مایع طبیعی چین و ژاپن از طری این دریا منتقل میشهود .تنگهة مالاکها دسترسهی
برای تأمینکنندگان رفریقایی و تأمین کنندگان جلیج فارس به مصرفکنندگان رسهیایی فهراهم
میکند که  52درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند .همچنهین ،ایهن تنگهه محهل عبهور
نزدی

به  16درصد از انرژی موردنیاز چین اسهت .هرچقهدر ژاپهن پهس از فاجعهة نیروگهاه

فوکوشیما اتکای جود به انرژی هستهای را کاهش میدهد ،به مسیر تجارت رزاد بهرای LNG

وابستهتر میشود .چین به انرژی ارزان وابسته است و ازاینرو ،به مسیر تجاری تنگة مالاکها و
دریای جنوبی چین متکی است .چین این مسیر تجاری را بهعنوان ی

شیوۀ امنیتی بهینقهص

نشان میدهد که مختص به محافظت است .بسیاری از اعمال نابهنجار چهین از همهین قضهیه
نشئت میگیرد؛ بهویوه ساجت جزایر و جله جزایهر مصهنوعی روی صهخرهههای مرجهانی.
مسیرهای تجاری تنها بخشهای مهم اقتصادی این دریا هستند .منابع طبیعی که مهمترینشهان
ذجایر نفتی و ربهای ماهیگیری هستند ،به همین اندازه برای سایر ملتههای رسهیایی مهدعی
قلمروهای ربی نیز مهماند (کریگهان ،0225 ،ص25 .؛ رجیلهی ،سهلامیزواره و فلهاحیبرزکهی،
 ،2935ص.)16 .

شکل  -3نقشۀ منطقۀ انحصاری-اقتصادی

شکل  -7نقشۀ موقعیت کلی دریای جنوبی چین

چین و خطوط نهگانۀ U

و محدودة مورد ادعای دولت چین (*)

مآخذ )**( ،)*( https://images.search.yahoo.com/search/images-:عباسزاده فتحربادی و رمضانی ( ،2935ص.
)51
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شاید سی سال پیش این پهنة ربی برای دولت چین و حتهی کشهورهای مهدعی امهروز رن
چندان اهمیت نداشت ،اما امروزه که چین به قطب اقتصادی جهانی تبدیل شده است ،بیش از
هر زمان دیگری به اهمیت این منطقه برای واردات مواد جاگ بهویوه نفت منطقة جلیج فارس و
نیز صادرات کالاهای ساجت کشور

پی برده است .سواحل طولانی چین و ضعف مالی کهه

چین پیشتر با رن درگیر بود ،کمتر فرصت توجه و پرداجتن به این دریا را به این کشور مهی-
داد ،اما بهبود وضعیت اقتصادی و پیشرفت چین در فناوریهای نظامی سبب شد تا این کشور
در دهة گذشته شناورهای پیشرفته و جدید نظامی به منطقهه اعهزاگ کنهد و حتهی رنهها را تها
کیلومترها دورتر از سواحل این کشور به عملیات رزمی گسیل دارد .این توانایی درجور توجه
این

باعث شده است دولت چین با اتکا به همین نیروی دریهایی قدرتمنهد بتوانهد در مواقهع

بحرانی شریانهای اقتصادی این کشور را کنترل کند (جنگ اقتصادی رمریکا و چین در دریای
جنوبی ،2936/4/6 ،بازیابی از )http://www.irna.ir؛ بنابراین ،چهین بههشهدت بهه تجهارت
دریایی در دریای جنوبی چین و حوضة اقیانوس رراگ وابسهته اسهت .در شهکل ( )4موقعیهت
ژئواکونومی

این دریا و راههای تجاری حوضة اقیانوس رراگ مشاهده مهیشهود .بهزرگتهرین

قدرت چین ،قدرت اقتصادی ،رشد اقتصادی رن و ژئواکونومی

است که در چین روزبههروز

مهمتر میشود .چین رشد و توسعة جود را از طری درگیریهای مسهتقیم در دریهای جنهوبی
چین و شرقی به جطر نخواهد انداجت؛ بهجای رن ،بر قدرت نرگ مانند دیپلماسهی دوجانبهه و
ادغاگ اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسیا

در منطقهه تمرکهز جواههد کهرد (کریگهان،

 ،0225ص.)02 .

شکل  -4نقشۀ موقعیت ژئواکونومیک دریای جنوبی چین برمبنای مسیرهای تجاری این دریا با حوضۀ
اقیانوس آرام
مأجذ :فریدمن ( ،2932ص)16 .
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 .3 .5چالشها در دریای جنوبی چین

بویل )0226( 2درمورد شکلگیری مرزها در رسهیا رنهها را نتیجهة حاصهل از سهه مسهئلة
«رقابتهای بینکشوری»« ،0فضای پسااستعماری» 9و «فضاهای دوباره کشفشهده» 4مهیدانهد؛
درحالیکه ظهور هری

از این نهوع مرزهها مهیتوانهد بها دورهههای متفهاوتی مهرتبط باشهند؛

برایناساس ،فضاهای دوباره کشفشده به مرزها در فضایی اشهاره دارد کهه بههدلیهل شهرایط
ژئوپولیتی

تغییر یافتهاند یا شاید دوباره دولتها از رنها استفاده کردهاند و واضحترین مثال را

مسائل دریایی در دریاهای شرق و جنوب شرقی رسیا بیان میکند (بویل ،2934 ،ص.)003 .
درحالحاضر ،نزاعهایی در این منطقه به وقوع پیوسته است؛ البته بهطورکلی در «دریاها نیز
نزاع هایی بر سر استفاده از رن رخ داده است که در حادترین شهکل رن بهه برجوردههایی بهین
استفاده کنندگان نیز منجر شده است .نزاع بر سر تصاحب و تسهیم دریاها با تماگ قدرت ادامه
دارد .زمان تصاحب دریاها فرا رسیده است .کف دریا و ستون رب روی رن تقسهیم مهیشهود.
بهجای رزادی دریاها ،ی

بافت حقوقی سازمانیافته از نظر فضای ابت و متمایز اعمال مهی-

شود» (کلتات ،2939 ،ص .)022 .همچنین ،مناط دریایی ازجمله قلمروهایی حیاتی هستند که
بازیگران سیاسی برای قلمروگستری در رنها به هماوردی و ستیز با یکدیگر ،مقابلهه و جنهگ
میکنند (حافظنیا و کاویانیراد ،2939 ،ص.)54 .
دریای جنوبی چین نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در دو بعد منطقهای و بینالمللهی
مناقشهها و اجتلافهایی میان کشورها به وجود رمده است .در این دریا ،کشورهای ساحلی در
مورد دو گروه از جزایر و مناط اطراف رن و ساجت جزایهر مصهنوعی اجتلهاف نظهر دارنهد.
همچنین ،این اجتلافها بر حقوق ماهیگیری منطقهای و ذجایر غنی نفت و گاز بالقوه متمرکز
است .ادعاهای سرزمینی روی دو گروه از جزایر اسپراتلی و پاراسل است .این مجموعه جزایر
عبارتاند از:

1. Edward Boyle
2. interstate rivalries
3. postcolonial space
4. rediscovered spaces
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 -1جزایر اسپراتلی :این جزایر گروهی از چند صهد جزیهرۀ غنهی از نفهت ،صهخرههها و
مرجانها هستند که مسیرهای دریایی استراتوی

را در اجتیار دارند .درمجموع از  212جزیهره

تشکیل شدهاند که در جنوب دریای جنوبی چین قرار دارند و حدوداً با وسعت  322کیلومتری
از جنوب غربی تا شمال شرقی این دریا امتهداد یافتهانهد .بسهیاری از ایهن جزایهر مرجهانی و
ربسنگها که در هنگاگ جزر از رب بیرون هستند ،درمعر

فعالیتهایی مانند احهداث سهازه-

های روی رب همچون ساجت جزایر مصنوعی قرار دارنهد .درواقهع ،فقهط  95مهورد از ایهن
مجموعه جزیره در بالای سطح رب قرار میگیرند کهه بهزرگتهرین رنهها طهولی معهادل 2/4
کیلومتر و عرضی معادل  422متر دارد .مساحت کلی این مجموعه جزایر ( 95جزیره) کمتر از
 1کیلومترمربع بررورد شده است که در فضایی معادل  04222کیلومتر مربهع قهرار گرفتههانهد.
شایان ذکر است که برروردهای حوضة دریایی در این دریا باهم متفاوت هستند که بهطور حتم
این رقم نیز میتواند بیشتر باشد؛
 -7جزایر پاراسل :چین از سال  2314تماگ جزایر پاراسل را اشغال کرده اسهت؛ هنگهامی
که پادگان سربازان ویتنامیهای جنوبی را در جزایر غربی تصاحب کردند .این مجموعه جزایر
در شمال غربی دریای جنوبی چین قرار دارند و تقریباً ی سوگ مسیر ویتناگ به فیلیپین شهمالی
را در بر میگیرند .این جزایر ،کوچ

و بی سکنه هستند که در ژاپن با ناگ سنکاکو و در چهین

و تایوان با ناگهای دیائویو و تیائویوتای شهناجته مهیشهوند .شهامل هفهت صهخره و جزیهره
رتشفشانی هستند که بزرگترین رنها تقریباً  4کیلومتر طول و  2/6کیلومتر عر

دارد .جزایر

پاراسل در حدود  222مایلی تایوان و  022مایلی غرب جزیرۀ اُکیناوای ژاپن قرار دارنهد .ایهن
جزایر به جودی جود ارز

چندانی ندارند ،ولی حاکمیت بر رنهها مطالبهاتی معهادل 02622

مایل مربع از حوضة دریایی و بستر دریا را درپی جواهد داشت پرسکت و اسهکوفیلد،2936 ،
صص .)061-061 .در ادامه به چالشها و اجتلافهای سرزمینی در دریای جنوبی چین در دو
بعد منطقهای و بینالمللی پرداجته میشود.
اختلافها در بعد منطقهای :کشورهای ساحلی دریای جنوبی چهین بههدلیل ادعهای چهین
مبنیبر حاکمیت  12درصدی بر این دریا و تصرف قسمت اعظم جزایهر اسهپراتلی و پاراسهل،
اجتلافهای متعددی با یکدیگر دارند .دولت چین با اقداگ به ساجت جزایر مصنوعی در تلا
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است رنها را مانند جزایر طبیعی جلوه میدهد و برای رنها حقوق بینالمللی قائل شده است؛
برای مثال ،در اقدامی که کشور فیلیپین برای بررسی نوع برجورد چین در رابطه بها حاکمیهت
چین بر جزایر مصنوعی انجاگ داد ،چین مدعی حریم ههوایی بهرای ایهن جزایهر بهود .کشهور
فیلیپین در سال  0221به پرواز جتهایی روی این دریا اقداگ کرد که با نزدی شهدن بهه ایهن
جزایر ،دولت چین شروع به تذکر و هشدار برای جلوگیری از ورود این جهتهها بهه حهریم
هوایی کشور چین کرد و اعلاگ کرد که شما میجواهید به حریم هوایی کشور چین وارد شوید.
در صورت ورود به حریم هوایی به شما شلی

جواهد شد (شبکة جبر بهیبهیسهی فارسهی،

بازیابی از .)2935/0/26
درحالحاضر ،چین ،تایوان و ویتناگ درمورد جزایر پاراسهل بها یکهدیگر اجتلهاف دارنهد و
چین ،تایوان ،مالزی ،فیلیپین ،ویتناگ و برونئی دربارۀ جزایر اسپراتلی نیز بحث و جهدل دارنهد.
کشورهای چین ،فیلیپین و تایوان درمورد تپة زیردریایی اسکاربورگ 2در غرب فیلیپین که فقط
گاهی اوقات جزو جزایر اسپراتلی است ،ادعا دارند .چین و ویتنهاگ درمهورد مرزههای دریهایی
جلیج تونکین نیز بحث کردهاند .ویتناگ  02جزیره ،فیلیپین و مالزی هشت جزیره ،چین هفهت
جزیره و تایوان یکی از بزرگترین جزیرهها یعنی ایتو ربا 0را تصرف کهردهانهد .برونئهی ههیچ
جزیرهای را اشغال نکرده است؛ اگرچه ادعا میکند که حاکمیهت بهیش از دو جزیهره بهه ایهن
کشور متعل است .چین ،تایوان و ویتناگ هری

ادعاهای تهاریخی بهرای حاکمیهت جودشهان

مطر میکنند .ادعاهای دیگر کشورها بههطور عمهده برمبنهای نزدیکهی جغرافیهایی و حقهوق
اقتصادی است .همة این کشورها بههدنبهال حمایهت از ادعاههای جهود بها طیهف وسهیعی از
استدلالهای قانونی هستند .هر نوع حضور نظامی یا شبهنظامی در جزایر اشغالی وجود دارد و
کشورهای رقیب اشغال فیزیکی جود در جزایر جهاص را بها گسهتر

منهابع نظهامی جهود و

ساجت جزایر مصنوعی تقویت میکنند؛ بهعنوانمثال ،در سالهای اجیهر ،چهین یه

پادگهان

نظامی را در جزایر پاراسل حفظ کرده است و جزایر مصنوعی را در مجمعالجزایهر اسهپراتلی

1. Scarborough Shoal
2. Itu Aba
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باند فرودگهاه را در جزیهرۀ ایتهو ربها تکمیهل کهرده اسهت؛

باند را در صخرۀ اسوالوو 2ساجته است (لان و لانگ ،2936 ،ص.)5 .

شکل  -5نقشۀ حدود منطقۀ انحصاری-اقتصادی
کشورهای ساحلی و موقعیت جزایر پارسل
و اسپراتلی در موردادعای چین (**)

شکل  -6نقشۀ اختلافهای سرزمینی در دریای جنوبی
چین با توجه به محدودة منطقۀ انحصاری
اقتصادی و خطوط نهگانۀ دریای جنوبی چین (*)

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

میان ژاپن و چین درمورد جزایر واقع در دریای جنوبی چهین نیهز اجتلافههای دیرینههای
وجود دارد .بهطور عمده مرزهای شرق رسیا تحتتأ یر قبضوبسطهای اقدامات ژاپن و مسلماً
چین قرار دارند (بویل ،2934 ،ص .)092 .درواقع ،بیشهتر اجتلافههای چهین و ژاپهن دربهارۀ
جزایر پاراسل است .از نظر تاریخی ،در سال  2136این جزایر بخشی از ژاپن شدند و زمانی -
که تایوان و جزایر اطراف رن در پیماننامة صلح شیمونوسکی به ژاپن واگذار شد ،ژاپن نیز این
جزایر را به عنوان بخشی از سرزمین جود به رسمیت شناجت .بعد از جنگ جههانی دوگ ،ایهن
جزایر در حاکمیت نظامی رمریکا قرار گرفتند ،اما سرانجاگ به موجهب پیمهاننامهة تجدیهدنظر
اکیناوا که در ژوئن  2312منعقد شهد ،ایهن جزایهر بهههمراه مجموعهه جزیهرۀ ریوکهو دوبهاره

1. Swallow Reef
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تحت کنترل توکیو قرار گرفت .بلافاصله پس از انعقاد این پیماننامه ،تایوان مطالباتی را درمورد
این جزایر مطر کرد و در دسامبر  2312چهین نیهز بها مطالبهة کهل سهرزمین تهایوان ،مهدعی
حاکمیت بر این جزایر شد (پرسکت و اسهکوفیلد ،2936 ،ص .)061 .درحهالحاضهر ،کهرۀ -
جنوبی و ژاپن اقدامات چین در این دریا را جطر جدی برای تجارت و قهدرت جهود قلمهداد
میکنند.
اختلافها در بعد بینالمللی :حضور چین در اقیانوس رراگ و بههویهوه در دریهای جنهوبی
چین باعث شده است که از سوی دولت رمریکا موردانتقاد و چالش قرار بگیهرد .بههناچار ،در
سطح بینالمللی برای دولت چین بهدلیل حضور در این حوضة ربی و ساجتن جزایر مصنوعی
مناقشههایی شکل گرفته است که بهطور عمهده ایالهات متحهده بهه رن اعتهرا

کهرده اسهت.

درحالحاضر ،توانایی ایالات متحده در اعمال نیروی دریایی در جنهوب ایهن دریها ،از پایگهاه
اصلی نیروی دریایی هفتم یوکوسوکا ،2ژاپن و پایگاه نیروی هوایی کادنا 0واقع در اوکیناواست.
نیروهای زمینی و نیروی دریایی ایالات متحده و واحدهای ههوایی در اوکینهاوا ،حهدود 0242
کیلومتر ( 2222مایل دریایی) در شمال شرقی دریای جنوبی چهین مسهتقر هسهتند .در همهین
حال 2122 ،مایل دریایی از شرق این دریا ،ایالات متحده ی

پایگاه نیهروی ههوایی عظهیم در

گواگ دارد که قلمرو تحت حاکمیت ایالات متحهده مهیباشهد؛ درحهالیکهه اردوی تفنگهداران
دریایی در اوکیناوا باقی مانده است که در سطح محلی بحثبرانگیز شده است (میتچل،2936 ،
ص« .)23 .رمریکا بمبافکنهای دوربردی که قادر به حمل بمب هستهای هستند ،در اسهترالیا
و جزایر گواگ مستقر کرده است .ازسویدیگر ،چهین نیهز درحهالاحهداث پایگاهههای نظهامی
متعددی در جزایر واقع در دریای جنوبی چین است .چین معتقد است رمریکا مهیجواههد بها
متحدانش این کشور را محاصره کند .این راهبرد شبیه راهبرد واشنگتن علیهه شهوروی سهاب
است» (جنگ رمریکا و چین با زبان اشاره/دریای جنوبی چین محل جنگ است؟ ،2931/5/22
بازیابی از .)https://www. Khabaronline.ir

1. Yokosuka
2. Kadena
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امروزه نیروی دریایی و قدرت دریایی بهعنوان مؤلفة بسیار مهمی در روابط جارجی ،نظاگ
بینالملل و نظاگ جهانی مطر است .ماهان در نظریة قدرت دریایی معتقد بود که «در نزاع بین
قدرتها ،نیروهایی که در موقعیت دریایی قرار دارند ،از امکانات بیشتری برای دردستگرفتن
ابتکار عمل برجوردارند .ماهان برای نمونه روسیه را مثال میزند که وسعت زیاد ایهن کشهور
تبدیل به نفوذ متن اسب با رن بر جهان نشده است و درصورتیکه نتواند به منهاط دریهایی رزاد
دست یابد ،حتی اگر این امپراتوری درهم شکسته نشود ،بدون توسعه باقی جواههد مانهد .وی
بر این باور بود که اولین قدگ در راه بهدستروردن قدرت برتر جههانی ،کنتهرل و نظهارت بهر
دریاهاست .همچنین ،معتقد بود که قدرتهای اقیانوسی همیشه دست بالا را جواهند داشهت»
(کرمی و فاضلی ،2931 ،ص .)233 .ناگزیر ،دولتها و پادشهاهان همهواره بهه دریاهها توجهه
کردهاند .در اکتبر سال  ،0221نیروی دریای رمریکا سندی با عنوان «استراتوی مشهارکتی بهرای
قدرت دریایی قرن  »02ارائه داد که در رن به اهمیت دریاها تأکید میشود .در این سند چنهین
رمده است :جهان ما بهصورت فزایندهای بههههم مهرتبط مهیشهود .جمعیهت جههان در نقهاط
پرتحر

جمعیتی نزدی

دریاها بهصورت جوشهای دررمده اسهت کهه ایهن نقهاط درمعهر

تلاطمهای بزرگی مانند حملات نامتقارن و بلایای طبیعی قرار دارند .رو امنیت جمعی همهجا
جاری است .ملتی نیست که منابع لازگ را برای ایجهاد امنیهت در سراسهر حوضهة دریهایی در
اجتیار داشته باشد .در حوضة دریایی ،اقیانوسهای رراگ غربی و هنهد در ردیهف اول اهمیهت
قرار دارند و بقیه اهمیت برابر دارند .در ادامه در این سند رمده است که قدرت فزاینده دریایی
چین حتی ذکر نمیشود (کاپلان ،2931 ،صص .)226-224 .همانگونهکه مشاهده میشود ،این
سند به اهمیت دریاها و اقیانوسها تأکید زیادی دارد.
اهمیت دریاها به دلیل گستر

روزافزون بازرگانی دریایی افزایش یافته است و هماوردی

برای بهره گیری بیشتر از توانش دریاها نسبت به گذشته در راهبرد دولتها ،محوریت و فزونی
گرفته است .درحالحاضر ،بازرگانی دریایی یکی از بنیادهای کالبدی جهانیشدن به شمار می -
رود و کشورهایی که در مرکز جهانیشدن قرار دارند ،بیشترین نقش را در دریاها و بهویوه در
بازرگانی دریایی بر عهده گرفتهاند (حافظنیا و کاویانیراد ،2939 ،ص .)012 .با توجه به ایهن
موضوع مهم ،درحالحاضر کشور چین نقش مهمی در تجارت بهینالمللهی و اقتصهاد جههانی
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دارد .در طی سالهای اجیر ،در بین تمامی کشورهای دنیا بیشترین رشد اقتصادی به این کشور
اجتصاص یافته است .چین با رشد اقتصادی چشمگیر به یکی از قدرتهای برتر جهانی تبدیل
شده است .بیجینگ (پکن) ناچار است که از ایهن موقعیهت ایجادشهده صهیانت کنهد و رن را
گستر

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

امیدی ،2935 ،ص .)241 .هرچند چین هماکنون بهعنوان ی

قدرت مسهلط منطقههای اسهت،

بعید نیست که در درازمدت نیز به قدرت درجة اول جهانی تبدیل شود .درحالحاضر ،قهدرت
منطقهای چین در چارچوب همکاری بینالمللی ،برای رمریکا و بههطهور برابهر بهرای اروپها و
بیشتر برای ژاپن میتواند ی

موهبت مهم استراتوی

در جهت بات اوراسهیا باشهد (عزتهی،

 ،2915صص.)214-212 .
از نظر تاریخی ،رغاز سفرهای دریایی چینیها بین سهالهای  2426تها  2499بهوده اسهت.
اولین سفر دریایی رنها با  50کشتی و  01هزار نفر شروع شد و تا جاوه ،سیلان و کلکته ادامه
داشت .سفرهای بعدی رنها به مناط دورتری مانند ورودیهای جلیج فارس ،دریای سرخ و
ساحل شرقی رفریقا بود .چینیها از بیش از  92بنهدر در اقیهانوس هنهد بازدیهد کردنهد و در
همهجا حکاگ محلی را وادار کردند که اقتدار امپراتوری مینگ را به رسمیت بشناسند؛ البتهه در
سال  2499به فرمان هونگشی ،دریانوردی گستردۀ چینیها ناگهان متوقف شد که دلیلی برای
رن رشکار نیست؛ هرچند جرد دایموند 2در کتهاب اسهلحه ،میکهروب و فولهاد ( )2331معتقهد
است که این توقف بهدلیل اجتلاف در سیاست های محلی بوده است .در دربار چین دو جنها
(جواجگان و مخالفان رنها) برای قدرت مبارزه میکردند؛ جنا اول یعنی جواجگهان مسهئول
گسهیل و هههدایت ناوگانهههای دریهایی بودنههد ،ولههی جنها دیگههر یعنههی مخالفهان بههه هنگههاگ
بهقدرترسیدن از اعزاگ ناوگانها ممانعت میکردند؛ بهگونهایکه کارگاههای کشهتیسهازی را
تعطیل میکردند و اقیانوسپیمایی را منع میکردند .از سالهای  2495تا  2651حتهی سهاجت
کشتیهای مخصوص دریانوردی غیرقانونی بود؛ البته دریانوردیهای چینیها را یه
حرمسرا سازماندهی و رهبری میکرده است ،نه ی

جواجهة

شرکت سهامی تضهامنی .همچنهین ،ایهن

دریانوردیها برای بهرسمیتشناساندن فرمانروایی امپراتور چین سازماندهی و هدایت میشد،
1. Jared Diamond

سال هفدهم

واکاوی دلایل ساجت جزایر مصنوعی توسط چین ...

043

نه با هدف دستیابی به سود سهاگ بهرای سههامداران شهرکتهها (دایمونهد ،2935 ،2ص609 .؛
استاوریانوس ،2936 ،0صص61-65 .؛ عجماوغلو و رابینسون ،2931 ،9ص.)926 .
چینی ها شاید تا قرن سیزدهم هرگز چیزی از فرمز (تایوان) نشنیده بودند و تا قرن هفهدهم
که تاجران پرتغالی و هلندی پایگاههای جود را در رن جزیره دایر کردند ،در رن سهاکن نشهده
بودند (کاپلان ،2931 ،ص)212 .؛ این درحالی است که در سال  2342اسپایکمن ،نظریهپهرداز
نظریه ریملند که با تأکید جود

بر منطقة پیرامونی حول اقیانوسههای هنهد و رراگ بهشهدت

تحتتأ یر ماهان بود ،مطر میکند که «چین در رینده به قدرت قهارهای بها ابعهاد عظیمهی در
جواهد رمد که کنترل بخش وسیعی از کرانههای دریایی میانی را در دست جواههد گرفهت... .
هنگامی که چین قوی شود ،نفوذ اقتصادی کنونی رن در منطقه بدونش  ،لحن سیاسی به جود
جواهد گرفت .کاملاً محتمل است روزی را تصور کنیم که این ربها (مدیترانه رسیایی به تعبیر
اسپایکمن) نه به وسیلة نیروی دریایی بریتانیا ،رمریکا یا ژاپن؛ بلکه به وسهیلة نیهروی دریهایی
چین کنترل شود» (کاپلان ،2931 ،ص.)34 .
کارل تایر ،کارشناس رکادمی علوگ دفاعی استرالیا ،میگوید که اگهر چهین مهیجواههد بهر
دریای جنوبی چین کنترل داشته باشد ،باید در مجمعالجزایر منطقه ازجمله پاراسل که بهشدت
موردمنازعه است ،حضور جود را تثبیت کند .چهین در مهاهههای اجیهر بارهها در ایهن منطقهه
رزمایشهایی برگزار کرده و هواپیماها و جنگندههایش را بهه پهرواز دررورده و موشه ههای
زمین به هوا مستقر کرده است و میگوید این سرزمین متعل به ایهن کشهور اسهت (چهین از
ساجت جزایر در دریای جنوبی دفاع کرد ،2931/5/22 ،بازیهابی از .)http://www.irna.ir
این نحوۀ برجورد دولتمردان چینی در این دریا و بیتوجهی به حقوق دیگر کشورها را شهاید
بتوان اینگونه تفسیر کرد که تحتتأ یر تفکرات فریتاس پرتغالی قرار گرفته باشند .فرانسیسکو
سرافین فریتاس )2506( 4حقوقدان پرتغالی در فصل چهاردهم رسالة جود بها عنهوان «حقهوق
حاکمة پرتغال در رسیا» چنین بیان میکند« :رزادی اقیهانوسهها تهابع اصهل سهلطه مهیباشهد؛
1. Diamond
2. Stavrianos
3. Acemoglu & Robinson
4. Franciscus Seraphin de Feritas
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بهعبارتیدیگر ،هرگاه دولتی قادر باشد بر بخشهایی از ربهای رزاد یا همة رن اعمال سلطه و
قدرت نماید ،ح دارد به استناد مرور زمان یا عرف رن ،ربها را تحت حاکمیت جود بداند و
دیگران را مستثنی کند» .نظر فریتاس در برابر دیدگاه هوگو گروسیوس ( )2523هلنهدی ابهراز
شد که معتقد بود بخشهایی از ربهای دریاها و اقیانوسهها کهه تحهت قلمروههایی دریهایی
دولت ساحلی قرار ندارند ،ربهای رزاد هستند و به کشوری متعل نیست و درواقهع ،میهراث
مشتر

بشریت است؛ البته این نظر گروسیوس بهدلیل اجتلاف عمیقی که بین هلند و پرتغهال

بهعنوان قدرتهای جهانی رن دوران بر سر راههای دریایی و تجارت در شرق دور پیش رمده
بود ،با نوشتن رسالة دریای رزاد ارائه شد .ناگزیر ،نظرهای گروسیوس مقبولیت بیشتری یافهت
و سرانجاگ فکر رزادی دریاها به نظر غالب در جهان تبدیل شد (گروسیوس ،2932 ،ص.)92 .
دولت چین در سال  ،0224از شرکت در جلسة دیوان داوری بینالمللی که شامل ادعاهای
فیلیپینی برای بخش جزایر اسپراتلی بود ،سرباز زد و بهه ادعاههایش در دریهای جنهوبی چهین
بهعنوان «منافع اصلی» مذاکرهناپذیر اشاره کرد .علاوهبراین ،اقهدامات چهین بههدنبهال تضهمین
سلسلهمراتبی است تا برابری مستقل؛ زیرا ،سلسلهمراتب اصلی طولانیمدت در سیسهتم بهین-
المللی تاریخی رسیاست و چین عادت کرده است که در بالای این سلسلهمراتب باشد (میتچل،
 ،2936ص .)21 .یکی از مصداقهای این دیدگاه سلسلهمراتبی ،طر جهادۀ ابریشهم زمینهی و
دریایی با عنوان «ی

کمربند ،ی

راه از سوی چین» است .این طر «نماد تلا

چهین بهرای

پیگیری منافع جویش در اوراسیاست .بیجینگ از این طری درصدد ایجاد موازنه است .هرچند
از اعلاگ رشکارای این واقعیت اکراه دارد .ماهیت این طر مبنیبر گستر

مسیرهای تجهاری

از شانگهای تا لیسبون است که شامل محدودۀ جغرافیایی اوراسیاست و  54کشور را بهطهور
مستقیم در بر میگیرد .این محدوده  4/4میلیارد نفر یعنی دوسهوگ جمعیهت جههان را پوشهش
جواهد داد .این ایده بهدنبال تسهیل و تهأمین انتقهال انهرژی ،کالها و نزدیه

گردانیهدن نقهاط

مختلف کرۀ جاکی بهسوی کشور چین است .طر مذکور شامل دو مسیر است :ی

مسهیر از

سمت سواحل چین و از طری دریای جنوبی چهین و اقیهانوس هنهد بهه اروپها و دیگهری از
سواحل چین به اقیانوس رراگ جنوبی .طر کمربند دریایی ابریشم نیز به اندازۀ نمونة زمینی رن
نفوذ ژئوپولیتی

چین را نهتنها در رسیا ،بلکه در سواحل و تنگههای مهم جاورمیانه ،رفریقها و
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اروپا افزایش جواهد داد» (فلاحی و امیدی ،2935 ،صص256-259 .؛ رجیلی ،سهلامی زواره و
فلاحی برزکی ،2935 ،ص.)52 .
یکی از تنگههایی که چین به رن وابسته است ،تنگة مالاکاست؛ زیرا 16 ،درصهد از انهرژی
وارداتی به این کشور از این تنگه عبور میکند؛ بنابراین ،با حضور پررنهگ در دریهای جنهوبی
چین و ادعای قلمروهای دریایی ،جواهان کنترل و اقتدار بیشهتری بهر ایهن تنگهه اسهت .ههر
کشوری که بر این دریا حاکمیت داشته باشد ،میتواند بر رفتورمدها و تردد کشتیها نظهارت
داشته باشد و یکی از مهمترین ربراههای مهم تجاری دنیا را در اجتیار داشته باشد .کشوری که
بر این منطقه حاکم باشد ،میتواند شاهد تردد بیشترین نفتکشها باشد و همچنین رفتورمدها
و کشتیرانی در رسیای جنوب شرقی و رسیای شرقی را در کنترل بگیرد و هر زمهان بخواههد
تهدیدهایی کند یا اینکه برای ورود رمریکا به کل این منطقه مانع ایجاد کنهد و احتمالهاً همهین
دلایل دریای جنوبی چین را برای چین بسیار بااهمیت میکنند (جنگ اقتصادی رمریکا و چین
در «دریای جنوبی» ،2936/4/6 ،بازیابی از  .)http://www.irna.irدرحالحاضر ،چین قدرت
دریایی جویش را فراتر از منطقههایی گستر

داده است که در رنها قرار دارد .دولهت چهین

درمورد حضور نظامی در ربهای دور از سرزمین جود توجیههای اقتصادی را مطر میکنهد؛
زیرا ،چین سالانه بیش از پنج تریلیون دلار کالا از طری دریا مبادله میکند؛ بنهابراین ،هرگونهه
ناامنی دریایی به اقتصاد چین لطمه میزند؛ بدیندلیل ،چین حضور نظامی گسترده در دریاها را
ح جود میداند .منافع اقتصادی چین در جهان و انگیزۀ رسیدن به جایگاه ی

قدرت بزرگ،

درحالحاضر نوعی رقابت امنیتی پنهان بین چین و رمریکا ایجاد کرده است (فلاحی و امیدی،
 ،2935ص.)259 .
نکتة بااهمیت دیگری که درمورد افزایشیافتن قدرت دریایی چین باید به رن اشهاره کهرد،
این است که پکن بهدنبال مقابله با «زنجیره جزیرهای نخست» است .این زنجیهره از شهمال تها
جنوب ادامه دارد و ژاپن ،جزایر ریوکو ،شبهجزیرۀ کره ،تایوان ،فیلیپین ،اندونزی و اسهترالیا را
در بر میگیرد .درحالحاضر ،ازرنجاکه چین بها محیطهی جصهمانه در دریاههای مجهاور جهود
مواجه است ،چیزی جز دردسر و نومیدی در ارتباط با این زنجیره جزیرهای نمیبینهد .وجهود
مناقشهها در دریای چین جنوبی چه در بعد منطقهای و چه بعد فرامنطقهای ،وضهعیت منظهرۀ
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دریایی ترسناکی را پیش روی استراتویستهای دریایی چین قرار داده است .پکن بها نگهاه از
ساحل اقیانوس رراگ به این زنجیرۀ جزیره ای نخست ،به تعبیر جیمز هلمز و توشی یوشهیهارا

2

از استادان کالج جنگ نیروی دریایی ،نوعی «دیوار بزرگ معکوس» را میبینند؛ جطی سهازمان
یافته از متحدان رمریکا با برجهای مراقبت برپاشده از ژاپن تا استرالیا که همهه بههطهور بهالقوه
مانع دسترسی چین به اقیانوس بزرگتر میشوند .بهعلهاوه ایهن اقهدامات بهرای جلهوگیری از
ضمیمهکردن تایوان از سوی چین به سرزمین اصلی است .تایوان در این حوضهة نفهوذ دارای
نقشی محوری است .از دیدگاه داگلهاس مه ررتهور ،ژنهرال ارتهش ،تهایوان «نهاو هواپیمهابر
غرقناشدنی» است که بر نقطة مرکزی ساحل محدب چین تسلط دارد و طبه گفتهة هلمهز و
یوشیهارا ،ی

قدرت جارجی مانند رمریکا از رن نقطهه مهیتوانهد قهدرت جهود را در امتهداد

پیرامون ساحلی چین اعمال کند .در پایان ،به نظر راپرت دی کاپلان ( )0220اشاره میشود که
چنین بیان میکند :استراتویستهای چینی حریصانه به مطالعة کتاب ماهان میپردازنهد و ایهن
نشانه ای است از اینکهه دینامیه

جههان چگونهه درحهالتغییر اسهت .اکنهون رنهها بهیش از

رمریکاییها ماهانی هستند .رنها درحال ساجت ناوگانههایی هسهتند کهه بهرای مواجههههای
مسلحانه در دریا طراحی شدهاند؛ حالرنکه نیروهای دریایی اروپایی قدرت دریهایی را تنهها از
منظر اقداگ انتظامی و پلیسی مینگرنهد؛ بهرای مثهال ،جیمهز رر .هلمهز و توشهی یوشهیهارا در
سمپوزیوگ  0224در پکن چنین نوشتهاند :استادان متعدد از ماهان نقلقول میکنند و اعتبهار او
را گواهی میدهند و بدون استثنا ،جنگطلبانهترین قواعد ماهان را نقل مهیکننهد و فرمانهدهی
دریا را مانند قدرتی قاطع و مغرور میپندارند که دریا را به روی پرچم دشمن میبندد .کاپلان
تأکید میکند که از رن زمان با بزرگترشدن و دوربردترشدن نیروی دریایی چین ،گهرایش بهه
ماهان در پکن تشدید شده است؛ بهگونهایکه میتوان گفت به تمایلات ماهانی مجهز شدهانهد
(کاپلان ،2931 ،صص.)212 ،229 .

1. James R. Holmes & Toshi Yoshihara
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به یافتههای تحقی و برمبنای جدول ( )2که اهمیت سواحل و طهول سهواحل در
قارههای گوناگون رورده شده است ،مشاهده میشود که انسان و دولتها همهواره بهه دریاهها
اهمیت دادهاند .اصطلا تحول ساحل که در این جدول رمده است ،به معنی میهزان تفهاوت و
اجتلافی است که کشورها و قارهها در رابطه با داشتن ساحل فیزیکی و میزان استفاده از ساحل
برای توسعهیافتگی در اجتیار دارند که اهمیت و تأ یر سواحل را بازگو میکنهد .بها توجهه بهه
نقشههای ارائهشده در مقاله ،با اینکهه حقهوق بهینالملهل دریاهها کهه میهزان و انهدازۀ حهریم
قلمروهای دریایی کشورها در دریاهای رزاد را تعیین کرده است و بیشتر کشورهای دنیها رن را
پذیرفتهاند ،اما میبینیم که دول ت چین ناقض این حقوق و جواهان دراجتیارگرفتن قسمتهای
زیادی از دریای جنوبی چین است .در شکلهای ( )0و ( )6مشاهده میشود که دولهت چهین
مدعی دراجتیارداشتن بخش زیادی از ربهای این دریا است و حتی بها توجهه بهه موقعیهت
جزایر اسپراتلی و پاراسل که از نظر فاصله در محدودۀ دورتری از سواحل چین قهرار دارنهد،
ولی پکن مدعی حاکمیت بر این جزایر است .ترسیم جطوط نهگانة یهو شهکل و ارائهة رن بهه
سازمان ملل بدون هیچگونه توضیحی ،نشان میدهد که دولت چین در دریهای جنهوبی چهین
مدعی حاکمیت بیشتر ،یعنی ادعای  12درصهدی بهر ایهن دریها را دارد و دلیهل رن را مسهائل
تاریخی بیان میکند .جدای از پیشهینة تهاریخی حضهور چهین در دریاهها ،سیاسهتگهذاران و
دولتمردان چین با توجه به یافتههای مطر شده در مقاله ،برمبنای نظریة قدرت دریایی ماههان
پیش میروند؛ زیرا ،ساجت جزایر مصنوعی و ادعای حاکمیت بر دریای جنهوبی چهین نشهان
میدهد که چین راهبرد قدرت دریایی را دنبال میکند و جواههان برتهری قهدرت دریهایی در
رسیا-پاسفی

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

یعنی کاراییب را ارائه کرد که به تعبیر میتچل ( )0225این موضوع برای چهین نیهز در دریهای
جنوبی چین باید نمود داشته باشد.
بهعلاوه در شکل ( )4موقعیت ژئواکونومی

و مسیرهای تجاری این دریا نشهان داده شهده اسهت.

ناگزیز ،حجم وسیعی از مبادلات بازرگانی چین و کشورهای حوضة اقیهانوس رراگ در ایهن دریها و از
طری تنگة مالاکا انجاگ میشود؛ ازاینرو ،موقعیت راهبردی دریای جنوبی چهین و جزایهر پاراسهل و
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اسپراتلی ایجاب میکند که کشورهای ساحلی با توجه به حقوق بینالملل دریاها توجه لهازگ را بهرای
تسلط و دراجتیارداشتن قلمروهای دریایی داشته باشند ،ولی رنچه درحهالحاضهر مشهاهده مهیشهود،
چالشها و اجتلافهای منطقهای و بینالمللی میان کشورهای ساحلی است که بهدلیل ادعای حاکمیت
و نقض حقوقی قلمروهای دریایی دیگر کشورهای ساحلی از سوی پکن در این دریها اسهت کهه بها
ساجت جزایر مصنوعی و قائلشدن حریم هوایی و دریهایی بهرای رنهها ،ادعهای حهاکمیتی جهود را
گستر

داده است .ناگزیر ،اقدامات دولت چین در دریای جنوبی چهین ،پکهن را بهسهوی ابرقهدرت

دریایی رهنمون میکند .در پایان ،برای دوری از چالشهایی که در این دریا وجود دارند ،مهوارد زیهر
پیشنهاد میشود:

 -2دولت چین ،بهطور واقعبینانه برای کشورها ی ساحلی دریای جنوبی چین ارز

قائهل

شود و قلمروهای دریایی برای رن ها در نظر بگیرد و این کشورها را از حه مسلمشهان جهدا
نکند؛
 -0با تأسیس ی

سازمان همکاری منطقهای ،کشورهای ساحلی به داشتن همکهاریههای

بیشتر اقداگ کنند؛
 -9کشورهای ساحلی تلا

کنند مشکلات دریایی جود را به دور از دیدگاههها و دجالهت

کشورهای فرامنطقهای حل کنند.
کتابنامه
 .2رجیلی ،ه ،.سلامی زواره ،گ ،.و فلاحی برزکی ،گ .)2935( .امنیت انرژی چین در راستای طر «یه
کمربند-ی

جاده» .تحقیقات سیاسی و بینالمللی.30-52 ،99 ،

 .0استاوریانوس ،ال .اس .)2936( .شکاف جهانی (سیر شهکلگیهری جههان سهوگ) (چهاپ دوگ)( .ر.
فاضل ،مترجم) .تهران  :انتشارات الث.
 .9اسمیت ،ل .)2932( .جهان در ( 0262گ .امیهدی ،و ن .زریهنپنجهه ،مترجمهان) .تههران :انتشهارات
مهرویستا.

 .4امیدی ،ع .)2915( .حقوق بینالملل و ساجتن جزایر مصنوعی در جلیج فارس .ماهنامهة اطلاعهات
سیاسی -اقتصادی.12-12 ،091-091 ،
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 .6برادن ،. ،و شلی ،ف .)2919( .ژئوپلیتی
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فراگیهر (ع  .ر .فرشهچی ،و  .ر .رهنمها ،مترجمهان).

تهران :انتشارات دافوس.
 .5پرسکت ،ج ،.و اسکوفیلد،

 .ا .)2936( .مرزهای سیاسی سواحل جهان (جلدهای اول و دوگ) (ز.

پیشگاهیفرد ،گ .رستمی ،و گ .علیزاده ،مترجمان) .تهران :انتشارات پشتیبان.
 .1پیشگاهیفرد ،ز ،.کامران ،. ،افضلی ،ر ،.حسهینی امینهی ،. ،و التیهامینیها ،ر .)2932( .پیامهدهای
زیست محیطی و حقوقی ساجت جزایر مصنوعی در جلیج فارس .پووهشهای جغرافیای انسهانی،
.242-221 ،13
 .1تاناکا ،ی .)2936( .حقوق بینالملل دریاها (ر .طلعت ،مترجم) .تهران  :انتشارات شهر دانش.
 .3جنگ رمریکا و چین بها زبهان اشهاره/دریهای جنهوبی چهین محهل جنهگ اسهت؟ ( .)2935تهاریخ
جبر ،2931/5/22بازیابی از
https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(5tr3tcpe3k55tcipi5te2tbq))/detail/801483/W
orld/americas

 .22جنگ اقتصادی رمریکا و چین در دریای چین جنوبی ( .)2936تاریخ جبر  ،2936/4/6بازیابی از
http://www.irna.ir/fa/News/ 82125170

 .22چرچیل ،ر ،.و لو ،ر .)2939( .حقوق بینالملل دریاها (چاپ هفتم) (ب .رقهایی ،متهرجم) .تههران:
انتشارات گنج دانش.
 .20چین از ساجت جزایر در دریای جنوبی دفاع کرد ( .)2935تاریخ جبر  ،2931/5/22بازیابی از
http://www.irna.ir/fa/News/83018431
13. EIA, Middlebury Colege, National Geographic, CIA Factbook
14.https://images.search.yahoo.com/search/images

 .26حافظنیا ،گ .ر ،.و کاویانیراد ،گ .)2939( .فلسفة جغرافیای سیاسی .تهران :انتشهارات پووهشهکدۀ
راهبردی.
 .25حافظنیا ،گ .ر .)2916( .اصول و مفاهیم ژئوپلیتی  .مشهد :انتشارات پاپلی.
 .21دایموند ،ج .)2935( .اسلحه ،میکروب و فولهاد (چهاپ سهوگ) (  .مرتضهوی ،متهرجم) .تههران :
انتشارات بازتاب نگار.

 .21زینالعابدین عموقین ،ی .)2935( .ژئوپلیتی

(ایده و کهاربرد) (چهاپ سهوگ) .گیلهان  :انتشهارات

دانشگاه رزاد اسلامی واحد گیلان.
 .23رحیمصفوی ،س.ی ،.و قنبری ،ع.ا .)2932( .پیامدهای احداث جزایهر مصهنوعی امهارات متحهده
عربی بر ایران در جلیج فارس .ژئوپلیتی .2-04 ،)9(1 ،
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 .02عباسزاده فتحربادی ،گ ،.و رمضانی ،ا .)2935( .سیاست چین در دریای جنوبی :سیاست قدرت و
نفوذ دریایی .سیاست جهانی.63-14 ،)0(5 ،
 .02عباسیاشلقی ،گ .)2932( .ساجت جزایر مصنوعی در جلیج فارس از منظر حقوق بینالملل محیط-
زیست .راهبرد.41-54 ،)61(02 ،
 .00عزتی ،ع .)2915( .نظریههای جدید جغرافیای سیاسی .تهران  :انتشارات قومس.

 .09عجماوغلو ،د ،.و رابینسون ،ج .ای .)2931( .چرا ملتها شکست میجورند؟ ریشهههای قهدرت،
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