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  ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

   قطبربازی پوکر د
  

قهرمان "يک ، (Artur Tschilingarowرتور چيلينگارو آکست َا٢روز . اين افتضاح نمی توانست موثرتر باشد
توسط يک تحت البحری در قطب ) پارلمان روسيه(، محقق بلند پايۀ قطبی و وکيل دوما )در گذشته" اتحاد شوروی

با يک حرکت غير منتظره که . نصب نمود را ه در زمين بحر بيرق فلزی روسيفرود رفته و متر۴٢٠٠ل به عمق شما
زمان اتحادی شوروی حصه داشت، آن يک کشتی اتومی بزرگ يخشکن از به بهترين وجه ترتيب يافته بود و در 

اين کودتا  .الی قطب شمال تثبيت کردصالحيت خود را درتمام ساحۀ بحری از ساحل شمالی سايبريا گرفته کريملين 
رکتيس توسعه دهد بلکه وسايل تخنيکی آنرا را الی َا بايد نشان دهندۀ آن باشد که روسيه نه تنها می خواهد قدرت خود

نا آرامی و قد الم کردنِ  در : اين پيام در غرب همان طوريکه روسيه می خواست تعبير گرديد. نيز در اختيار دارد
  . اشتباه ناپذير که فهميده نمی شود، چطور با چلنج روسها معامله بعمل آيدوحال توسعه 

  

  مسابقه شروع شده است
 نيست که اين غوطه زدن سياسی در حالی بعمل  هم اما يک تصادف.اين چنين ماجرا جوئی قطبی روس ها تازه نيست

 چنان بندانکاهش يخ . اهانه متوجه آن است  وغرب آگيد که ارکتيس در اثر بلند رفتن حرارت زمين تغير می يابدآمی 
  مسدود از يخ حتی راه های معموًال. ن خود داری شده نمی تواندآ  حقيقت عواقبدرگفت و گو چشم گير است که از 

  .ندهنگام تابستان برای کشتی ها قابل عبور استحال در امتداد ساحل شمال، 
 شده است، از نظر ستراتيژی بيشتر کسب وليتيکيت های جيوپساحۀ فعالمناطق قطب شمال که در اثر تغيير اقليم 

رق حمل و نقل، حدود تماميت ارضی واين همه از لحاظ  ذخاير بی حد نفت و گاز مورد توجه قرار ُط. اهميت می کند
دگان وکی در کی درشمار برنکی بايد دستيابی به آنها داشته باشد، کی توان آنرا دارد تا آز آن استفاده ببرد، . گرفته اند

  ا باشد ؟  االجریی در توزيع ثروت قطب شمال بايد مرععمده قرار خواهد گرفت؟ و کدام حقوق قانونشمار بازندگانِ 
  

هر قدر يخهای قطبی تقليل يابند، به .  است پيداشده،به اين سؤال ها راه های حلپنداشته می شود که در روسيه ظاهرًا 
ادعا در مورد استفادۀ . بزرگتر می گرددنفت و گاز،  ذخايراستثمارر برای همان پيمانه ساحۀ تفحصات مورد نظ

 که از ساحل سايبريا به طرف شمال تمديد می يابد، )کانتيننتال(  ارضیديگر مربوط به پايۀ ،انحصاری اين منابع
و يک (البلد رض ا درجۀ ١۶٠چون اين ساحل بيش از . نبوده  بلکه تمام ساحه را الی قطب شمال در بر می گيرد

 مثلِث را با ابعاد خارق العاده ترسيم می ،را احتوا می کند، نظر به پرنسيپ سکتوری)  کيلومتر۶۵٠٠فاصلۀ هوائی 
 در ساحات  واشته  زير يخ قرار د،هنوز قسمت های بزرگ. نمايند نمايد که روسها برای خود می خواهند ريزرف

ادعای مالکيت از طرف   باولی بکلی روشن است که قطب شمال. تر عميق اس بهره برداری بسيا بحر برای ،یوسيع
  .، مورد توجه قرار می گيرداز نظر پوتنسيالِ  بزرگ اقتصادی، همه روزه بيشتر روسيه،

   

  عدم اتفاق در غرب
 رکتيس بزور با زورا در بهره برداری از َا در حاليکه روسيه تصور خود. خواهد بودبيش از حد که تاثير آن بکلی 

 تا يک موقف مشترک را ، هنوز از آن بيسار فاصله دارند در غرب،قطب شمالعالمه گذاری می کند، همسايه های 
نظر   خود را، بلکه توان آنرا ندارند تا ادعا هایدارندآنها نه تنها از يک فهم حقوقی متفاوت نمايندگی  .در پيش گيرند

بطور مثال امريکا که بزرگترين . ت کافی، به کرسی بنشانندبه وسيلۀ قدربه موقعيت شان در همسايگی قطب شمال 
قدرت بحری را در اختيار دارد، صرف سه کشتی کهنۀ يخشکن را صاحب می باشد و از تصور خارج است که با 

   .  نظارت نمايد، السکاِ بتواند ترافيک بحری را در ساحل شمالآنها 
 کشتی يخشکن يک مبلغ متنا به را ٨ اخيرًا برای خريداری  اين کشوربهر صورت: وضع کانادا هم از آن بهتر نيست

 از دير زمان در مورد ترافيک کشتی ها در آبهای ، قطب شمالکشور با ساحل های شان بهبين هردو. منظور نمود
   . که در اتخاذ يک ستراتيژی مشترک در ارکتيس مفيد نخواهد بود در جريان استه مناقششمالی،

ادعای ، Grönlandنيز در مشالفت است زيرا دنمارک در نمايندگی از گُرن لند ا با دنمارک دکاناعالوه برآن 
هر قدر که  آب های باز از يخهای .  ساحۀ الی قطب شمال را اعالم می دارد يکانحصاری خود را در استفاده از

  .  در بحر تو سعه يابديک جانبه نفوذ قطبی آزاد می گردند به همان پيمانه کوشش ها زيادتر بعمل می آيد، تا ساحۀ 
توريد ضرورت خود به  اکثر ممالک اروپايی برای تکافوی. اين وضع از همه بيشتر به ضرر اروپا تمام می گردد

حتياج مبرم  دارند ولی با آب های قطب شمال در همسايگی قرار ندا شته و به اين صورت در انکشاف منابع انرِژی ا
توجه حساس  و عرضه های مبنی بر جلب از بيرون  فشاراعمال در برابرار اين موقف آنها. آن جا صالحيت ندارند

که غرب : قطبی عرض وجود نمايدممکن درين زمينه ريسک های بزرگتر سياسی در بکار برد ذخاير . می سازد
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پيوند شان تضعيف  نتيجه از هم ديگر اختالف نظر دارند  و در ژی نظر به استعدادهای متفاوت و احتياج در ساحۀ انر
  .در پيمان اتالنتيک تهديد می کند

  
  
  
  
  

   قطب شمالۀ موقعيت کشور های همساي

  
  

   چه می خواهد کهمسکو می داند
را " شتوک من" واقع ساحۀ وقتی در اکتوبر سال گذشته کانسرن دولتی گاز پروم  بدون انتظار اعالن کرد که ذخايِر

مذاکرات بی پايان قبل بر اين . ستخراج می نمايد، از يک چال سياسی يی بيش نبود خود ا،شرقی" بارنتس"در بحيرۀ 
با کمپنی های غربی درمورد صالحيت برمه کاری و هم چنان تعهد اين که قسمت اعظم گاز به اضالع متحده امريکا 

 پايپ الين  ذريعۀ يک از با رسانيدن گ"گازپروم"از جانب ديگر . ارسال گردد، به عمل آمده بود که هردو فسخ گرديد
راه يابی به ذخاير غنی روسی : اين نشانه گيری روشن بود.  جلب توجه ميکرد،جديد از طريق بحيرۀ شمال به آلمان

درجۀ بهانه گيری برای زير فشار : و يا بعبارۀ ديگر.  هميشه متعلق به فضای نيک سياسی می باشد،در ارکتيس
  .يدقراردادن، با گاز توام صادر می گرد

اين درست است که :  قصۀ همکاری تنگا تنگ اروپائی و روسی را سر داده اند١)Apologet(اپولوِگت ها اکنون 
ظاهرًا اين احتياج به اما . روسيه اين توان را ندارد به تنهائی از منابع نفت و گاز قطب شمال بهره برداری نمايد

عرض وجود می کند، اگر فکر شود که منابع دست بصورت نسبی )  Offshore-Technologie(تخنولوجی غربی 
در بهره برداری از ذخاير زير  داشتۀ ذخاير انرژی روسی در روی زمين هنوز به هيچ صورت به پايان نرسيده اند و

 به اين . گردندلهر وقت يکی مقابل ديگری استعمامی توانند برعالوه کانسرن های غربی . بحرعجله در کار نيست
چقدر قدرت ها در توان مندی بين شرق وغرب در شکل دادن جريان انرژی برای هندۀ آن است که نشان د آسانی

  .آينده، باهم غير مساوی می باشند
رفع با شکران از موجوديت ذخاير انرژی قطب شمال اگر مطمئنًا : برای غرب صرف يک نتيجه گيری پيداست

و اين بدون يک . دنملت های غربی در هم آهنگی باهم تنظيم گردامکان پذير باشد، بايد عالقمندی برای آينده  احتياج
به اين شدت که از حجم  کوه بچه های يخ در شمال کاسته می . ممکن نخواهد بودستراتيژی مشترک برای ساحۀ قطب 

  .شود وقت زياد تنگی می کند
  

 تمام

                                                           
  1 يا يک نظرمدافعين يک عقيده 


