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چکیده
در زمانی که قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به ط دش نوگرگد لاح رد موادم رو ن ر تسا ا دروم 
یدهد باال آم هایرد بآ حطس ند ا هک  یکی وع زا ا بق       
مطالعه قرار م 

غمممانگی ییز تغیی تار

     

آبوهواایی است حالصا نآ دمایپ و     

یها و عوامل جغرافیایی سواحل ،جزایر و دریاهاست که تأثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتنابناپذیر است .در ضمن بیشتر
پیکربند 
عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مص بو
یکند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را به دنبال دارد .ژئوپولتیک علم مطالعه روابط
م 
ک و رویکرده یا
جفارس باعث دگرگوننیها ایی در ژئوپلیتیک ک
قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلی 
مانداز از طبیعت و احتما ًالًال فشارهای تغییرات آب و هوایی
بازیگران منطقهای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چش 
بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتما ًالًال به وسیله همان تغییرات تحت تأثیر قرار میگیرند به
این سؤال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه باال آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالشها ای حق اهایرد یقو   
   

مواجهاند ،که منطقه خلیجفارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان ب تارداص ه    آن و ط هک یمک لحاس لو

عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحرانزای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توج الاب لامتحا هب ه     
آمدن سطح آب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در
شها با هم
آینده را خواهد داشت .در آخر هم ،بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چال 
طاند به پایان میرسانیم.
در ارتبا 

س ،ب بآ حطس ندمآ الا
جف را س س
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،بسترهای تنش ،رژیم حقوقی عراق ،عر قا  ،،خلیج ج

دریاها

 -1رضا قاسمی (نویسنده مسئول) reza.ghasemi1980@yahoo.com
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مقدمه
برای سالیان سال جوامع بشری قراردادهای مصوبی برای مدیریت سیاسی در جهت کنترل منا ایرد عبانم و قط ی ار ی

  

یکرد .اما با نیا 
پذیرفتند .این ترتیبات اغلب در کاهش دادن تنشها و کشمکشها میان جوامع و کشورها خدمت م 
وجود این رقابتها و کشمکشها بهطور مداوم وجود داشت .این چالشهاا در ترتیبا وق ت ا ین ن ایرد  ی هک ی

هنومن      

پیشرفته آن ناشی از تفاسیر مختلف از ادعاهای حاکمیت تاریخی و رویکردهای متفا تایصوصخ صیخشت هب تو     
خطوط ساحلی بوده از مصادیق دعاوی دریایی است.
به هرحال این واقعیت که محیط طبیعی ممکن است هرچند وقت یکبار دستخوش تغییر شودد تقریب ًاًاًاًا و یا روط هب     
کامل ،نادیده گرفته شده است .البته اینکه رفتار محیط طبیعی به سمت تغییر به طور ثابت وجود ندارد باعث شده که
تغییرات محیطی حتی اندک در اعمال و قوانین کشورها در صحنه دریایی توجه کمی شود.
قرارداد  1982دریاها (ایاالت متحده آمریکا) بدون توجه به امکان تغییر محیطی مص بو

زادعب زونه و تسا هدش      

یرسددد تغیی شیازفا لماع هک یطیحم تار      
گذشت چند دهه که دریاها و خطوط ساحلی تعیین شدهاند به نظر م مم 
برخوردها در هرکجا هستند نادیده گرفته شدهاند .بعالوه دانشمندان بیان کردهاند که احتماًالًال این یط رد اهدروخرب    
قرن بیستم افزایش خواهد داشت.
رغبت کشورها به قوانین ثابت دریایی میتواند در نادیده گرفتن این تغییرات و به طب زفا نآ ع ا اهدروخرب شی     م ثؤ ررر
شهای جدید جهانی را بدنبال دارد .باید توجه داشت
باشد .زیرا برای آنها تغییر دادن این قوانین مقرر و مرسوم چال 
که بعضی از چالشهای ژئوپولیتیکی نتیجه ب 
یثباتی قوانین است.
هدف پژوهش مزبور این است که با یک چشمانداز از طبیعت و احتماًالًال فشارهای تغییرات آب و هوایی ب طوطخ ر   
ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتماًالًال به وس ت تارییغت نامه هلی ححح ح حححححت تأثثیر ق رار
م
یگیرند به این سؤال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه باال آمدن س بآ حط

نیرتشیب اب اهایرد    

چالشهای حقوقی دریاها مواجهاند .در آخر هم ،بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و ه یاو ی
یرسانیم.
طاند به پایان م 
و مناقشات و چالشها با هم در ارتبا 
تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و از جهت نوع تحقیق نیز بنیادی م 
یباشددد .روشگ وآدر ررری اطالعا رد ت
این تحقیق عمدت ًاًا متکی بر روش کتابخانهای است .در این پژوهش باتوجه به روش کتابخانهای در پی پاسخ به س اؤ للل
تحقیق هستیم.
ازنظر رابرت فراست وجود رابطه مناسب میان همسایگان در گ هراصح دوجو ور ا نآ نایم رد بسانم ی ان       است
( .(Kalinze,2000:33اغلب منازعات ژئوپولیتیکی ،از جمله جنگها ،در خشکی یا در امتداد س خر یلحاو
که در آن نقاط دسته جات انسانی اه بیقعت ار یداضتم فاد    

یکننددد .بس سسیاری از نقا و ساسح ط
م مم 

جغرافیایی دارند که شاید متداولترین نمونه آنها مسائلی چون اختالفات ارضی و منازعات

یدهنددد
م مم 
رآان ام     منشأأ

ی باش .د
تمحیطی ی
ز ی ست ت

درست است که همیشه وجود رابطه مناسب میان همسایگان در گرو وجود حصارهای مناسب در میان آنا ،تسین ن
اما وجود مرزهای مورد توافق طرفین و انجام فعالیتهای زیستمحیطی که عوارض جانبی منطقهای یا حت یناهج ی   
شدیدی به دنبال ندارند ،معموًالًال نقش مهمی در کاهش تعداد مناقشات جهانی بالقوه ایفا م 
یکند که ممکن هب تسا    
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درگیری مسلحانه بیانجامد ( .)Kalinze,2006:187-188مرزهای دریایی که جدا کننده قلمروهای دریایی و حاکمیت
و استقالل کشورها را محدود میکنند ،نسبت به مرزهای خشکی که تاکید بر (پیش ب  ولج ه و )بقع هب هاگ چیه

     

دارند از قدمت بیشتری برخوردار هستند ( .)Foucheer,2000:160از طرفی ب هروشک دودعم یانثتسا ه ا رد هک یی   

  

یباشند .اما با این وجود تا همین اواخ یاهزرم ر   
داخل قارهها هستند ،اکثر کشورهای جهان دارای مرزهای دریایی م 
دریایی کمتر مورد توجه قرار گرفته و شاید دلیل ،آن بود که گویا مرزهای دریایی به ش ششیوهای از اب  طسوت د ط تعیب    
تهیه و ترسیم شدهاند .حدود حاکمیت و صالحیت دولتها نسبت مرزهای دریایی در جغرافیای سیاسی دریاها م درو
یگیرد .جغرافیایی سیاسی دریاها شاخهههای از جغرافی ییای سیاس سسی است
مطالعه و بررسی قرار م 
حاکمیت و صالحیت دولتها نسبت به محیطهای دریایی و همچن ننین نق و لماوع ش

ک ککه رفتا ودح و ر د   

د رصانع ر رر رررری ییایی در سیاست

تها و روابط بی 
د ول 
نالملل را مورد مطالعه قرار میدهد ( .)Hafezneia, 2004:137جغرافیای سیاسی دریاها ،تأثثیرات
لگی ییری
متقابل جغرافیا و چگونگی تدوین حقوق بینالملل دریاها و نق رف ش آآین هد اای سیاس سسی و اقتصاددی در شکل ل
قلمروهای دریایی است ( )Mirheidar,2004بیشتر تالشها برای تعی نی

و تیمکاح

دجوم هک اهایرد یاهورملق      

جغرافیای سیاسی برون ساحلی کشورها شد از چند دهه پیش از به وجود آمدن سازمان ملل متحد آغاز شد و بع زا د
یتوان به:
تشکیل آن سازمان نیز ادامه یافت از جمله این اقدامات م 
ی از
-1کمیته مرکب از کارشناسان جامعه ملل برای بررسی سه موضوع دریای سرزمینی ،دزدی دریایی و بهرههب رادر ی ی
منابع دریایی در سال 1924
-2کنفرانس الهه در سال  03 19برای بررسی ماهیت و دامنه حقوق دول سا قح و ینیمزرس یایرد رد یلح

روبع      

یضرر کشورها.
ب
 -3کنفرانس ژنو برای تعیین مسائل دریاها در سال 1958
 -4کنفرانس جامع حقوق دریاها در جامائیکا در سال 1982
بدین ترتیب قلمروهای دریایی و حقوق مرتبط با آنهاا ب هروشک و یلحاس یاهروشک یار ا ث ی ا ثل      

تأممین شد..

(..)Pishgahifard,2005:4-5
در بین اقدامات مطرح شده در باال ،قواعد ویژهای برای آنها طبق کنوانسیون ژنو و کنوانسیون  1982حق د قو ررریاها
شبینی شده است که عبارتاند از:
پی 
 1ـ خطوط مبدأ مستقیم برای سواحل بسیار مضرس و یا پوشیده از جزایر
جهای کوچک یاخورها:
 2ـ خلی 
 3.ـ دهانه رودخانهها:
 4ـ تأسیسات بندری:
 5ـ برآمدگ 
یهای جزری جزایر:
 -6تخته سنگها (.)Cherchil velo,1988:60
مناطق دریایی مندرج در کنوانسیون  1982دریاها عبار 
تاند از.:
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-1آبهای داخلی-2 :آبهای سرزمینی (دریای سرزمینی)-3:منطقه نظا تر -4::منطق اصحنا ه رر ررری اقتصا  ید ( (شا لم
منطقه نظارت) نیز م 
یباشد-5.منطقه دریای آزاد که در ماورای  002مایل از خط

یگی ییرد ( Hafeznia,
مبد أأأ ق رار م مم 

.)2004:50

قلمرو موضوعی
ژئوپلیتیک :اصطالح یا مفهوم ژئوپلیتیک نماینده مبحثی است درباره "مطالعه رقابت قدرتها برای تس ناهج رب طل    
یگذارد .به گفته دیگر ،هنگامی یک بحث به حقیقت
(یا منطقه) با استفاده از امکاناتی که زمین (جغرافیا) در اختیار م 
ًال تعریف ش رد هد
بحث ژئوپلیتیک است که چهار رکن تکمیلکننده آن (رقابت ،قدرت ،سلطه ،زمین) به صورت کام ًال
آن حضور داشته باشند.
امنیت :مفهوم امنیت از آغاز زندگی بشر و همزمان با شکلگیری جوامع انسانی کوچک و بزرگ مطرح بوده اس و ت
یهای بزرگ جهان باستان مانند یونان و روم ،هیچکدام با این مفهوم بیگانه نبودند .بطوریکه
قبائل کوچک و امپراتور 
واقعگرایان بر این باورند که :اولین منطق امنیتی در روابط بین واحدهای سیاسی در زمان (دولت-شهر) بنیان گ هدراذ
شده است .امنیت یک مفهوم چندوجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اخت فال

زیادی وجود دارد .تعاریف

مندرج در فرهنگهای لغت درباره مفهوم کلی امنیت ،بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که نا رب رظ   
امنیت مادی و روانی است ،تأکید دارند.
کدژئوپولیتیک :عبارت است از دستور کار عملیاتی سیاس  یجراخ ت ی وام رد هک روشک ک ر ،دوخ یاهزرم یا   
مکانهای جغرافیایی را ارزیابی میکند .کد ژئوپلیتیک بهنوعی نتیجه اس لالدت

     

ک عملیا لماش هک تسا یت     
ژئوپلیتیک ک

مجموعهای از پیشفرضهای سیاسی-جغرافیایی مربوط به زیرساخت سیاست خا  کی یجر ک یاهدک .تسا روش      
یکند برای رس دها و عفانم هب ندی ا دوخ ف
ژئوپلیتیک هر کشور ،مختص آن است و کشورها سعی م 

هدک رب ای       

ژئوپلیتیک دیگران تأثیر گذاشته ،آنها را مورد هدف قرار دهند(hafeznia,2004:144) .

قلمرو مکانی عراق
عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است .پایتخت عراق ش دغب ره اد بونج زا روشک نیا .تسا 

اب   

   

عربستان سعودی و کویت ،از غرب با اردن و سوریه ،از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همساایه است ت
ت .ع رد قار
منطقه جنوب خود ،مرز آبی کوچکی با خلیجفارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدنهای باس ینات
میانرودان (بینالنهرین) در طول تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با هب نتسویپ     
یریزند.
جفارس م 
یدهند و به خلی 
رود کارون ،اروندرود را تشکیل م 
گستره عراق  ۳۱۷ ، ۴۳۸کیلومتر مربع (  ۵۸ام ،حدود یک چهارم ایران) است .بیشتر سرزمین عراق پس ومه و ت ا و ر
گرمسیری است .غرب عراق کویر است و شرق آن جلگههای حاص  یشخب یلو .زیخل از لامش( قارع ناتسدرک       
یباش نیا .د
گترین کشورهای دارای منابع نف م ت یی یی
خاور) کوهستانی و سردسیر میباشد .همچنین عراق یکی از بزر 
کشور دارای  ۱۴۳میلیارد بشکه ذخایر تأیید شده نفتی م 
یباشد() jafarinia, 2012),.نقشه شماره )1
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جفارس و آسیای غربی )(Source:http://www.ieu.org
نقشه شماره  :1نقشه کشور عراق در خلی 

پتانسیل تنش تغییرات آب و هوایی
شواهد زیادی وجود دارد که تولید گازهای گلخانهای توسط انسان در حال اف هک تسا رفسمتا ینوگرگد و شیاز

   

ناشی از تأثیرات جهانی آب و هواست .مطالعات دانشمندان حاکی از آن است که میانگین درجه ح نیمز هرک ترار   
 0/6درجه سانت 
یگراد افزایشیافته است ( .(IPPCC, 2011در این مدت یخچالهای قطبی و کوهستانی ذوبی شدهانددد
بیافته و در نتیجه میزان آب دریاها نیز افزایش یافت .فعالیت همزمان عوامل م روکذ
و میزان ذوب شدن بقیه نیز شتا 
یمتر در سال بوده که البته این مق اب راد   
مولد باال آمدن سطح آب دریاها در طی قرن بیستم با میانگین  1/7_+0/3میل 

 / 03 _+/600اخت فال

یدهند که این فرایندها در دهههههاای
بیان شده است .بعالوه بیشتر مدلهای آب وهوایی نشان م 

آینده افزایش مییابد .مدلهای کاربردی در گزارش سال  7002سازمان ملل ،تغییرات آب و هوایی را نشا هک هداد ن   
میانگین باال آمدن سطح آب دریاها مکی و تسیب نرق یط رد      

 / 04مت هدوب ر    اس  ت ( ( .)IPPCC,2007عده های از

دانشمندان معتقدند که این رقم حتی محافظهکارانه است .در ضمن گزارش  IPPCCمیزان ذوب ش ند

خهاا را نیز
ی یی 

خهاست .این گزارش بیان کرده است ک زیم ه ا الاب ن    
تخمین زده است که البته این میزان کمتر از میزان واقعی ذوب ی 
آمدن سطح آب دریاها تا سال  0 210حدود یک متر خواهد بود .بعالوه پیشبینی شده است که اگر یخهای گرینلند و
غرب آنتراتیک ذوب شوند سناریوی باال آمدن سطح آب دریاها از  5تا  7متر خواهد بود .البته با حطس ندمآ ال     آب
دریاها به طور یکنواخت نخواهد بود اما احتماًالًال بیشتر خطوط ساحلی تغییر خواهند کرد و با گرم شدن آب و هوا با
مفاهیم جدیدی در حقوق دریاها و حاکمیت کشورها مواجه خواهیم بود.
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)(Source:http://www.ieu.org –scale,1:120.000.000

برابری حقوق دریاها از قرارداد  1982شروع شد .در این قانون دریای سرزمینی  12مایل دریایی ،منطقه نظارت تا 24
مایل دریایی و فالت قاره تحت شرایطی تا  350مایل دریایی از خط ساحلی گسترش یافتند .خط ساحلی کشورها بر
خط مبدأ منطبق است و با خط جزر شروع میشود ( .)Tanaka, 2006تحت تأثیر بودن خط جزر از باال آمدن س حط
یشودد زی ار
آب دریاها سرآغاز سؤاالتی درمورد قانون حقوق دریاهای مصوب است اما مشکل تنها به اینجا ختم نم مم 
که محاسبات تعیین خط مبدأ نیز ممکن است تغییر کند .برای روشن شدن مطلب و چگونگی ایجاد این هب لکشم    
دههها قبل وقتی که رویکرد توسعه طلبانه در ایجا طوطخ د    مبد أأأ در کنف هال سنار ه (( (((  )03 19نق تشاد یمهم ش    
برم 
یاساس ،بیدوام و گذرا را برای کش اهرو
یگردیم ( .)Caron,1990این رویکرد یعنی توسعه طلبانه بیشتر قوانین ب 
را قبول داشت .و به ویژگیهای جغرافیایی خطوط ساحلی برای تعیین خط مبدأ کمتر توجه شده بود .بنابراین هریک
از کشورهای ساحلی برای رسیدن به مناطق بیشتری در اقیانوسها و دریاها ت شال

م مم 
یکردنددد.)Caron, 2008,5-6( .

تحت این رویکرد صخرههایی که هنگام جزر و مد بیرون از آب هستند برای تعیین حدود دریای س هقطنم و ینیمزر   
یتواند میزان گستردگی کش .دنک نیعم ار رو    
نطور خطوط مبدأ م 
نظارت کشورها مورد استفاده قرار میگیرند و همی 
البته مشکل این بخش از دریا این است که در مقابل باال آمدن آب دریا آسیبپذیر است.
قرارداد  1982حقوق دریاها ،قوانین آینده برای تغییرات مرزهای اقیانوسی را در نظ ما هتفرگن ر ا د  ا مشن ندا قوقح ن      
توافقاتی و قراردادهایی را که برای این تغییرات الزم است را آماده کردهاند ( .)Ibid,11بنابراین ما یامنرود کی اب      
اصالحات مهم در نقشههای کنترل کشورهای هرچند کوچک ،جزایر و تپههای دریایی حاشیهای که قابل ف نتفر ور
در آب هستند مواجه هستیم .تغییراتی که میتواند مناقشات دریایی موجود را تشدید و مناقشا  ار یدیدج ت ا داجی    
کند .همچنین باال آمدن آب دریاها میتواند مکانهای بسته دریایی مانند خلیجها و تنگههایی که نقطهگذاری شدهانددد
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را دگرگون کند .طبق قرارداد  1982حقوق دریاها اگر دهانه تنگهها کمتر از  24مایل دریایی یکشخ مهس زا دشاب 

    

یرسد (به وس ورف هلی ر نتف
یشود و به دنبال باال آمدن سطح آب دریاها گسترش دهانه آنها به پایان م 
کشور کاسته م 
یتواند تنشزا باشد.
دماغه در آب) که این مسئله م 
چالشهای موجود باال آمدن سطح آب دریاها با  ندش دیدپان  دو یازج رد مارآ سونایقا رد نوکسمریغ هریزج ر       
مرجانی کیری باتی و جزایر سوپربامانگا در خلیج بنگال نمایش غمانگیز خود را نشان داد.
در ای ندش بوذ ن      ییی 
خه اا و باحطس ندمآ ال

صوصخب ییاتلد قطانم ،اهایرد بآ       

       

آسسسیبپذیرترن دد د تص وو ویر

یکنددد
یدهد که اگر سطح آب دریاها یک متر باال برود چطور دلتای رود نیل تغییر م مم 
 UNEPIGRIDآرندال نشان م 
(تصویر )1
 -1به این صورت که رودخانههای براهامپوترا و گنک که در خلیج جریان دارن  د ( ( )Lean,2006,34در سال 6002
نزدیک به  80درصد جزیره مسکون آنها زیرآب برده و تمام جزایر آنها در خطر غرق شدن هستند .همانننطوررر که
این سرنوشت برای جزایر کرتریت و گوتیای جدید در پاپوا روی خواهد داد ( .)Ibidمثا لحاس لوط رد :رگید ل     
قهای یخ جزیره در حال ذوب شدن هستند رأس یک ش رد هک هریزج هب تقیقح     
شرقی شبه جزیره گرینلند که ور 
یک جزیره است را آشکار کرده است (( )Mccarhty,2007,12این جزیره به وسیله کاشف آمریکایی دن تیمسا سی   
در طی مطالعاتش در جنوبگان جزیره داغ نامیده شد).

شکل  :1دریاچههای آی داکو و بورولس ناپدید خواهند شد و در همان حال خلیجهای کوچک و نهرهایی ایجاد میشوند.
Source: Authors
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نواحی عمده بحرانی
باال آمدن سطح آب دریاها در بعضی از مناطق ساحلی نسبت به مناطق دیگر زیاد نبود و در بعضی از مناطق که بیشتر
ییابد.
در معرض گرم شدن جهانی زمین هستند این میزان افزایش م 
مقایسه نقشه مناطقی که با باال آمدن یک متر از سطح آب دریاها به زیرآب م مم 
یرونددد (تصووویر  )2و نما یقیبطت شی   
نقشه تغییرات سطح آب دریا در دهههای گذشته (تصویر  )3نتیجه یک دید کلی جغرافیایی است.

ًال با یک متر باال آمدن سطح آب دریاها زیرآب میروند Source: CLS/ LEGOS, in AVISO2008
تصویر  :2مناطقی که احتما ًال

تصویر  :3روند تغییر سطح آب دریا از سال Source: CLS/ LEGOS, in AVISO2008 1992
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شهاایی از
یدهند که اقیانوس آرام جنوبی و آسیای جنوب خاوری هردو احتماًالًال به طور ویژه با چالش ش
تصاویر نشان م 
تانددد از:
باال آمدن سطح آب دریاها مواجهاند .اما مناطق دیگری که به طور وی :دنتسه نایرج نیا ریگرد هژ       عبارت ت
مناطقی مانند جنوب خاوری آمریکای شمالی ،امریکای جنوب شرقی ،شمال غ بر

شهاایی از
یاپورا    قاره های ،بخش ش

شهایی از قطب شمال
شمال غرب خلیج بنگال ،مدیترانه و بخ 
فهرست باال با مناطقی که شدید ًاًا در معرض باال آم دراد تقباطم دنتسه ایرد بآ حطس ند
مکانها باال آمدن سطح آب دریا یک تهدید عمومی مهم معرفی شده است( .جدول .)1
یرود"
"مناطقی که باال آمدن سطح آب دریا یک تهدید مهم به شمار م 
قطب شمال
 دلتای یوکا (آالسکا) لیبریاآمریکای شمالی
 لویزیانا/دلتای رودخانه می سی سی پی جنوب ایالت فلوریداآمریکای جنوبی
 دلتای آمازون (برزیل) دلتای ارونوکو (ونزوئال)اروپا
 هلندشمال بلژیک
 دلتای پو – دریاچه ونیز (ایتالیا) دلتای راینآفریقا
 -دلتای نیل ) مصر(

آسیای جنوبی
 -جزیره جفنا ) سریالنکا(

 جنوب بنگالدش -ساندربانس ) بنگالدش(

جنوب خاوری آسیا
 دلتای مکونگ -ایالت پاپوا (اندونزی)

رد و

 یرایسب ا ا ز ین       
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اقیانوسیه
 اکثر کشورهای جزیرهای کوچکالگوهای بیان شده با نقشه و جدول بیش از یک ده ینیب شیپ لبق ه      شدههانددد ( )Freestonandpithck1994و در
تهاست خطوط ساحلی ایجادشده بودند اما اکنون در حال تغییر هستند.
مناطقی که مد 
باال آمدن سطح آب در اقیانوس آرام جنوبی برای موجودیت کش یاهرو ی نوچمه     توو  وا ( (کش  هک تسا یرو از    9
جزیره مرجانی و آبسنگ تشکیل شده است) تهدید جدی است .این کشور تنها  4متر باالتر از س بآ حط

رارق ایرد    

دارد .کشورهای دیگر مورد تهدید در این منطقه شامل کیری باتی ،وانواتو و جزایر مارشال است (.)Mark,2006:14
بیشترین پیامد بحران شامل از دست دادن محیطزیست و زمینهای کشاورزی است اما ندمآ الاب رگید یاهدمایپ       
سطح آب دریاها شامل پیامدهایی برای رژیم حقوقی دریاها و مالکیت و حاکمیت کشورها است .بهعنوان مثال کیری
باتی  300 0 137مایل مربع از اقیانوسها را در کنترل دارد که بهطور روزافزون در حال ناپدید ش  یضعب .تسا ند از   
 33جزیره این کشور به طور مداوم در حال غرق شدن هستند (دوتا از جزایر غیرمسکون تاکنون به زیر آب رفتهانددد)
و به طور دقی 
قتر  10هزار مایل از کیری باتی زیر آب رفته است.
تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از باال آمدن سطح آب دریاها
کشمکشهای میان تغییرات آب و هوایی و رژیم حقوقی دریاها تأثیرات مهم ژئوپلیتیکی دارند .در سه م طابترا درو   
آنها را بیان م 
یکنیم :تالش برای کنترل قطب شمال ،دریای چین جنوبی و به وجود آمدن ائت فال های جدید در زمینه
تغییرات آب و هوایی.
-1قطب شمال
قطب شمال یک ناحیه تشریک مساعی شده است که دانشمندان معتقدن نیا رد هدنیآ درس گنج د عورش هقطنم
خواهد شد ( .)Heininem and Nicol,2007:134زیرا قط مش ب ا صتقا هقطنم کی ل ا هجرد ید

     

شزرا اب و کی         

استراتژیک است .به این دالیل در سالهای اخیر در دو مورد دیده شده که در کف دریای قط مش ب ا  یشخب رد ل از   
یداری افزایش یافته
اکتشافات قطبی پرچم روسیه نصب شده و حضور نظامی روسها را در قطب شمال به طور معن 
است .گسترش واکنشها در این بخش از کره زمین به این دلیل است که با ذوب یخها در شمال ،نفت و گاز و منا عب
یگیرد و مسیر عبور و مرور دریایی دریا مش ی ا ات زین ل    
معدنی عمده ذخیرهشده در قطب شمال در دسترس قرار م 
یک متر گشایش مییابد .)Bogrson,2008:56( .با تغییر ارزش و اهمیت قطب شمال بعضیها پیشبینی کردهانددد که
در آینده روابط میان روسیه و نروژ روی مطالباتشان در دریای بارنتس به تعا ش دهاوخ هدیشک ضر د دنچره        .دو
کشور در زمینه توسعه میادین گازی شتوکمن در این دریا به توافقاتی رسیدهاند.)Tyganok,2008;34( .

روسیه در آینده برای رفع نیازهای داخلی و همینطور سرمایهگذاری و مشارکت فن مک اب ی ک نم هب یجراخ  ا عب       
اکتشافی قطب شمال نیاز مبرم دارد ( .)Zeronova,2005:4اما عالیق روسیه در قطب شمال فقط جنبه اقتصادی ندارد
آنها به همان اندازه عالیق اقتصادی دارای عالیق تاریخی و فرهنگی هستند .بطوریک مچرپ بصن یمازعا هورگ ه      
روسیه به رهبری تورچلین گراو در سال  7002بیان کرد که:
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" روسیه همیشه به سوی شمال گسترش داشته ،قطب شمال سرزمین مادریمان بوده و هست و باقی خواهد ماند .ما
پرچممان را در کف اقیانوس قطب شمال نصب کردهایم ،در جایی رگید سک هک  ی  اجنآ  ن چیه و هدوب یتیمها

       

یدهیم که خارجیها چه م 
نم 
یدهددد ک زکرم ه   
یگویند"(نقل قول در .)Rossilskaiagazte:بیانیه گلینگراو نیز نشان م مم 
سها در شمال در سالهای آتی گسترش خواهد داشت.
فعالیت رو 
قضیه نصب پرچم در قطب شمال در سال  7002با مکان خاص مسکو روی فالت قاره روسیه ارتباط داشت .خطوط
یکننددد حتی
دریایی روسها در قطب شمال حاکی از آن است که آنها به هر قیمتی از حدود تعیینی خود حفاظت م 
اگر باعث شود که بهعنوان متجاوز نامبرده شوند .زیرا اگر روسها از عقب بردن خط مبدأشان با باال آمدن س حط

آب

دریاها که باعث عقبنشینی خطوط ساحلی میشود امتناع ورزند.
-2دریای چین جنوبی
دریای چین جنوبی منطقهای است که مدتها مشاجرات خاصی میان کشورها روی حقوق دریاها وجود داشته است.
مرکز مشاجرات روی وضعیت حقوقی جزایر اسپارتلی است که شامل صدتا صخره و جزایر کوچک و ب تسا گرز   
یگیرد (.)Haller- Trost,1990:12
که کشورهای چین ،مالزی ،تایوان ،ویتنام و فیلیپین را دربر م 

در دریای چین جنوبی در میانه دهه  1980درجه مطمئنی از ثبات به دست آم رد هک دوب هد دنویپ هجیتن       آنهاا با
تنامههه ب نی
کشورهای آسیای جنوب خاوری و همینطور پیوند چین و کشورهای عضو آسه آن موافق 

اهروشک نیا    

شکست خورد که بعدها موافقتنامه جدیدی که م 
یتوانست از ستیز و کشمکش در این منطقه بکاهد به وجود آمد.
اکثر کشورهای این منطقه مایلند تا موقعیتشان را از طریق نگه زا یضعب زا یراد    ش ششیوههاای زن  رد یتح یگد ر یو   
تهاا نیز
صخرهها و جزایر کوچک را ارتقا بخشند .اما با باال آمدن سطح آب دریاها توانایی حفظ این لیبق    س نوک ت ت
سخت شده است که دو پیامد آن عبارتاند از:
-1ترک بعضی از اشکال زندگی در این جزایر و صخرهها  -2توسعه بعضی از تکنولوژیها ب رد اقب ظفح یار نیا    
یتوانند ریشه دعاوی تازهتری باشند و که در قرارداد  1982حق و دنراد اهایرد قو
مکانها که حتی این رویکردها م 
عامل تضعیف این قرارداد نیز هستند.
کشورهای این منطقه میتوانند اعمال ژاپن در حفظ جزیره کوچک آکیناتورشیم از غرق شدن را الگو قرار دهند .ای یین
جزیره ،جزیره کوچکی است در اقیانوس آرام با دو قطعه زمین که باال آمده بیرون از آب هنگام جزر و مد که ارتفاع
آنها به یک متر هم نمیرسد( .این جزیره در  170کیلومتری جنوب توکیو و  150کیلومتری ش لیف ریازج قر یپی و ن
تایوان قرار دارد) .یکی از کارهایی که ژاپن برای حفظ این جزیره باید انجام دهد اع رطا مال ا تحت هریزج نیا ف     
عنوان قانون حقوق دریاهای  1982است .در ضمن دولت ژاپن میلی ییونهاا ین رب ا کحتسا تخاس ی ا ظفح و تام

    

زیرساختهای جزیره خرج کرده است ( .)Yoshikawa 2005اختصاص منابع و ثروتها برای نگهداری اکیناتورشیم
یتواند یک الگو برای بقیه کشورهای دریای چین جنوبی باشد.
م
تهاای
یتواند از حقوق سرزمینی در برابر باال آمدن سطح آب دریاها محافظت کند اما باید منابع و ثرو 
یک الگو که م 
منطقهای را به صورت هنگفت را تلف کرد.
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-3ائتالفهای جدید جهانی
گرمای جهانی که موجب باال آمدن سطح آب دریاها شده ائت فال های ژئوپلیتیکی جدیدی را به وجود آورده است که
بسایت این هیداحتا   
یتوان به اتحادیه کشورهای جزیرهای کوچک ( )AOSISاشاره کرد .چنانکه در و 
از آن جمله م 
( )AOSIS 2007بیان شده است که:

" ائت فال

کشورهای جزیرهای کوچک یک اتحاد از کشورهای کوچک و کشورهای ساحلی است که بشدت مع ضر

یهایی در مور محیط مواج دنتسه ه   
تأثیرات نامساعد تغییرات آب و هوایی و چالشهای توسعه همراه با آن و نگران 
عملکرد اولیه این سازمان همانند یک البی آگاهیبخش عمومی و یک ارگان مشاور برای کش یاهرو

درحالللتوسعههه

جزیرهای ( )SIDSدر درون سازمان ملل بوده است ".
این اتحادیه متشکل از  34عضو از کشورهای جهان که ائتالفی است برای البی در سازمان ملل و کشورها و اعضای
بینالمللی در مسائل تغییرات آب و هوایی .به طور اخص آنها جویای ارتقای آگاهیها در م الاب دیدهت درو     آمدننن
سطح آب دریاها و ارتقای سیاستهای کشورها در این زمینه هستند که هردو عمل آنها در کاستن از انتشار گازهای
گلخانهای و تسهیل دستیابی به توافقات بی 
نالمللی در این زمینه مؤثرند.
 AOSISدر سال  1990میالدی ابتکاری بود که حتی بهطور بالقوه پیشرفت مهمی در دیپلماسی مح طی

ل در
ب ببینالملل ل

یک دهه اخیر را نشان م 
یداد (.)Davis,1996:33
یتواند در مذاکرات بینالمللی روی حقوق دریاها نقش
اگرچه این ادعا جای بحثهای فراوانی دارد اما این اتحادیه م 
یدهنددد و
مهمی بازی کند زیرا در توافقات و بحثهاای روی کنت ر یدیدج طیارش و لماوع اهایرد لر ا هئارا         م مم 
ه می 
نطور در مذاکرات مرسوم است که غلبه با کشورها و اعضای سازمانهای فراملی (اتحادیه اروپا) است.
نتیجهگیری
یدهند که در آن نقاط دستهجات ت
ت
اغلب منازعات ژئوپلیتیکی ،ازجمله جنگها ،در خشکی یا در امتداد سواحلی رخ م 
انسانی اهداف متضادی را تعقیب م مم 
یکننددد .بس سسیاری از نقا و ساسح ط

رآان ام     منشأأ جغرافیایی دیاش هک دنراد      

متداولترین نمونه آنها مسائلی چون اختالفات ارضی و منازعات زیس 
تمحیط ططی باش هک تسا تسرد .د

شیمه ه      

وجود رابطه مناسب میان همسایگان در گرو وجود حصارهای مناسب در میان آنان نیست ،اما وجود مرزها دروم ی   
توافق طرفین و انجام فعالیتهای زیستمحیطی که عوارض جانبی منطقهای یا حتی جهانی شدیدی به دنبال ندارند،،
یکند که ممکن است به درگیری مسلحانه بیانجامددد.
معموًالًال نقش مهمی در کاهش تعداد مناقشات جهانی بالقوه ایفا م 
یکنند ،نسبت به مرزهای
مرزهای دریایی که جداکننده قلمروهای دریایی و حاکمیت و استقالل کشورها را محدود م 
خشکی که تأکید بر (پیش به جلو و هیچگاه به عقب) دارند از قدمت بیشتری برخوردار هستند) .از طرفی بهاس نثت اای
معدود کشورهایی که در داخل قارهها هستند ،اکثر کشورهای جهان دارای مرزهای دریایی میباشند .اما بااینوجود تا
همین اواخر مرزهای دریایی کمتر موردتوجه قرارگرفته و شاید دلیل ،آن بود که گویا مرزهای دریایی به ش ششیوهای از
تها نسبت مرزها ایفارغج رد ییایرد ی ی    
ابد توسط طبیعت تهیه و ترسیم شدهاند .حدود حاکمیت و صالحیت دول 
یگیرد .جغرافیایی سیاسی دریاها شاخهای از جغرافیای سیاسی است
سیاسی دریاها مورد مطالعه و بررسی قرار م 

ک ککه
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رفتار و حدود حاکمیت و صالحیت دولتها نسبت به محیطهای دریایی و همچنین نقش عوامل و عناصر دریایی در
یدهد جغرافیای سیاسی دریاها ،تأثیرات متقاب ارغج ل ففی ییا و
سیاست دولتها و روابط بینالملل را مورد مطالعه قرار م 
لگی ییری قلمروهاای دری ییایی
چگونگی تدوین حقوق بینالملل دریاها و نقش فرآیندهای سیاسی و اقتصاددی در شکل ل
است .بیشتر تالشها کشورها ،که قرنها تنها بر سرزمینهای بیرون از آب در خشکی با ه نونکا ،دنتشاد هشقانم م     
م
یکوشند گستره وسیعی از دریاها را ضمیمه قلمرو خود کنن کشا و ،د ا دوخ تیمکاح فلتخم ل

را یرد رب  ا و اه      

اقیانوسها را افزایش دهند .بنابراین ،ادعاها و مشاجرات بر سر حقوق تاریخی تختهسنگهایی جریان دارد ک جامآ ه
امواج هستند ،بهویژه اگر در این مناطق منابع هیدروکربن باشد.
یشوند تا حقوق طبیعی خود را در ض قطانم یزاس همیم    
بدین سبب کشورها به جغرافیای سیاسی دریاها متوسل م 
سهاا اعما نک ل ند ... ..
مختلف دریا بنیان نهند ،و از این طریق حاکمیت خود را بر قسمتهای مختلف دریاها و  اقیا ون س س
ت.
گرمای جهانی که موجب باال آمدن سطح آب دریاها شده ائت فال های ژئوپلیتیکی جدیدی را ب سا هدروآ دوجو ه تتت تتت
کشمکشهای میان تغییرات آب و هوایی و رژیم حقوقی دریاها تأثیرات مهم ژئوپلیتیکی دارند.
شواهد زیادی وجود دارد که تولید گازهای گلخانهای توسط انسان در حال اف هک تسا رفسمتا ینوگرگد و شیاز

   

ناشی از تأثیرات جهانی آبوهواست .مطالعات دانشمندان حاکی از آن است که میانگین درج رح ه ار نیمز هرک ت    
یگراد افزای 
 0/6درجه سانت 
شیافته است ( .(IPPCC, 2011در این مدت یخچالهای قطبی و کوهستانی ذوبی شدهانددد
و میزان ذوب شدن بقیه نیز شتاب یافته و در نتیجه میزان آب دریاها نیز افزایش یافت .فعالیت همزمان عوامل مذکور
یمتر در سال بوده که البته این مق اب راد   
مولد باال آمدن سطح آب دریاها در طی قرن بیستم با میانگین  1/7_+0/3میل 

 / 03 _+/600اخت فال

یدهند که این فراین رد اهد دهههههاای
بیان شده است .بعالوه بیشتر مدلهای آبوهوایی نشان م 

آینده افزایش مییابد .مدلهای کاربردی در گزارش سال  7002سازمان ملل ،تغییرات آب و هوایی را نشا هک هداد ن   
میانگین باال آمدن سطح آب دریاها مکی و تسیب نرق یط رد      

 / 04مت هدوب ر    اس  ت ( ( .)IPPCC 2007عده های از

دانشمندان معتقدند که این رقم حتی محافظهکارانه است .در ضمن گزارش  IPPCCمیزان ذوب ش ند

خهاا را نیز
ی یی 

خهاست .این گزارش بیان کرده است ک زیم ه ا الاب ن    
تخمین زده است که البته این میزان کمتر از میزان واقعی ذوب ی 
آمدن سطح آب دریاها تا سال  0 210حدود یک متر خواهد بود .بعالوه پیشبینی شده است که اگر یخهای گرینلند و
غرب آنتراتیک ذوب شوند سناریوی باال آمدن سطح آب دریاها از  5تا  7متر خواهد بود .البته با حطس ندمآ ال     آب
دریاها به طور یکنواخت نخواهد بود اما احتماًالًال بیشتر خطوط ساحلی تغییر خواهند کرد و با گرم شدن آبوهواا با
مفاهیم جدیدی در حقوق دریاها و حاکمیت کشورها مواجه خواهیم بود.
در این هنگام که قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور م رگد لاح رد مواد گ ندش نو     
بوهوایی اس و ت
یدهد باال آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غمانگیز تغییرات آ 
است را مورد مطالعه قرار م 
یها و عوامل جغرافیایی سواحل ،جزای تساهایرد و ر   
پیامد آن اصالح پیکربند 

تأثثیرش ب وقح میژر ر ق اهایرد ی     

اجتنابناپذیر است .در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین
و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب م 
یکند و پیامد مهم این کا بسک یارب اهروشک تباقر ر

نم ا عف       

جفارس و کشور عراق با توجه به ذخایر عظیم نفت هب زاین و ی    
بیشتر در برابر یکدیگر را به دنبال دارد ،که منطقه خلی 
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صادرات آنها و طول ساحل کم و تعبد ژئوپلیتیکی که دارد و جنگهایی که برای به دست آوردن سا رد رتشیب لح   
یباشد که پتانسیل شروع بحران تازهای را با توجه به باال آمدننن
منطقه به راه انداخته است از نقاط بحرانزای جهان م 
یباشددد ک لیسناتپ ه   
سطح آب دریاها و شرایط جدید منطقه دارد و این منطقه از جمله منا ناهج رد ینارحب قط     م مم 
درگیری بین کشورها به خاطر شرایط خاص و ویژه آنها را دارا است.
البته راهحل آسانی درصحنه دریایی برای پتانسیلهای ب 
یثباتی که نتیجه تغییرات آب و هوایی است وجود ن اما دراد   
تشخیص سریع و بهموقع مشکل م 
یتواند کمک شایانی برای مسئله باشد.
یتوان ب یتاقفاوت ه   
مواردی از توافقات مقدماتی باید قوانین و مقررات موجود را تا حدی تثبیت کند و موارد دیگر م 
اشاره کرد که نیاز کشورها را آشکار کند تا دچار دوباره کاریهای بیهوده مانند اکیناتورشیم نش دنو  ..و همی نننطوررر با
یهایمان در زمینه تهدیدات ناشی از باال آمدن سطح آب دریاها به مردم ساحلنشین و اکوسیستم کمک
افزایش آگاه 
کنیم که این نیاز به یک رهبری واحد در قالب سازمانها و اتحادیههای بینالمللی دارد .در پرورش این فرآین ،دیاب د   
کشورهای با فرهنگ متفاوت را روی موادی از قوانین دریاها همسو و همراه شوند.
به هر حال این مقاله تنها معرفی است از پیامدها و آثار و نتایج باال آم حطس ند    آب دریاهاس ک هعقاو نیا .ت ه زا
مفاهیم ویژه جغرافیای طبیعی است که البته انتقال این و میهافم

  

یهاا ب ایفارغج تاعلاطم ه ی س  یاسی یارب       
آگاههه 

چگونگی و چرایی قوانین و مقررات دریایی و تأثیرات اتخاذ قوانین جدید در روابط میا مزال اهروشک ن    و ض ور ررری
است.
یت او ننن به نقشهههب ادر ررر 
 -1در این زمینه به تازگی تالشهایی صورت گرفته که م 
یهاای خیل و قیقد ی

زا یراکتبا

  

تغییرات ساحلی که ادامه باال آمدن سطح آب دریاها را آشکار م 
یکند اشاره داشت (نقشههایی از کرانههای دریایی در
ایاالت متحده آمریکا که توسط متخصصین تغییرات آب و هوایی این کشور تهیه شده و در دسترس متخصصین سایر
علوم از جمله متخصصین جغرافیای سیاسی قرار گرفته است).
همچنین نقشههایی که برد تأثیر تغییرات آب و هوایی روی س و لحاو همی نننطوررر روی ق نیناو

یراج تاررقم و    

خواهد گذاشت تهیه شده است .این نقشهها تأثیرات و تغییرات که محیط روی قوانین و اعمالی که در صحنه دریایی
یکند
قتر را بیان م 
یدهد را با جزئیات و سنجش دقی 
انجام م 
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