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 دهیچک

های گوناگون گذرد. قاره جنوبگان از جنبهشدن معاهده جنوبگان میسال از انعقاد و اجرايی 12نزديک به 
طور ها به معاهده جنوبگان و بهفردی است. از نحوه ورود و عضويت دولتدارای نظام حقوقی منحصربه

همگی واجد  ،و موارد ديگر زيستمحیطسامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از  ،کلی
ترين اين موارد، بُعد امنیت رسد يکی از مهمی هستند. در اين میان به نظر میفردمنحصربههای شاخص

سازی آن در گیری مقوله امنیت در اين قاره و کیفیت نهادينهنظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل
طلبد. از وضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را میم ،المللی جنوبگاندرون نظام حقوقی بین

مینیاتوری از تحقق  ،از بُعد امنیت آن ويژهبهگفته را نظام حقوقی پیش توانمی نظر نگارنده اين نوشتار،نقطه
ها که در آن دولت کردالمللی قلمداد الملل و پیدايش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بینالگوی برتر حقوق بین

های اجرايی مؤثر بینی ضمانت( از طريق پیشازجملهالمللی )در پايبندی و تضمین پايبندی به التزامات بین
طور کلی و سامانه معاهداتی هايی همچون اينکه معاهده جنوبگان بهرو، پرسشينا. ازکنندمشارکت می
اند و کارآيی و هکردو تدوين بینی چه مقرراتی در حوزه امنیت اين قاره پیش ،طور خاصجنوبگان به

ها و ايراداتی در آن است که نیازمند چه نقیصه اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتماالً
 .شدطرح و بررسی و ارزيابی خواهند  ،ترين مباحثی است که در اين نوشتارمهم ازجملهجرح و تعديل است، 
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 مقدمه
بديهی است که در  6ای وسیع است که پهناورتر از قاره اروپا و نیز کشور استرالیا است.جنوبگان قاره

با  ويژهبهاشد؛ ن داشته بجايگاه پراهمیتی در نظام حقوقی آ ،ای به اين وسعت، مقوله امنیتقاره
 فردمنحصربه ،المللی ناظر بر جنوبگان، در نوع خوددرنظرداشتن اين واقعیت که نظام حقوقی بین

المللی کنون در جامعه بین المللی است که تاهای حقوقی بینشود و متفاوت از ساير نظامقلمداد می
ین عوامل انگیزشی در انعقاد . ترديدی نیست که يکی از نخستاست به اجرا درآمده و پديدار شده

 ،که در اساس، جنوبگان از اوايل قرن بیستمبوده است. ضمن اين« امنیت»مقوله  ،معاهده جنوبگان
به المللی در جامعه بیننیز و پیش از آن  5کردالملل شروع به ايفای نقش در سیاست و حقوق بین

 طور که در مناطقی همچونن ه موضوع امنیت، آد. البتشنمیتوجه موضوع امنیت اين قاره 
روايتی آشنا و عادی است،  ،در مقطع کنونی( يا حتی شمالگان ويژهبهخاورمیانه، دريای چین جنوبی )

تا حدی مفهومی « امنیت جنوبگان»مفهوم اينکه  شود.موضوع متداولی قلمداد نمی ،در جنوبگان
نفسه چندان قوام و دوام نیافته است، فیالمللی رود و در ادبیات حقوق بینشمار میه نیافته بتوسعه

های انعقاد معاهده ترين انگیزهين دلیل که از اصلیه اهم ب جای تعجب و شگفتی دارد؛ آن
میالدی  6322 را بايد در دهه جاد اين انگیزهريشه اي 9بوده است.« امنیت»جنوبگان، موضوع 

 .شتد داتوجهی بر سر جنوبگان وجوجستجو کرد که در آن تنش قابل
های متعددی که امروزه در جنوبگان حضور دارند، هفت دولت مبادرت به طرح از میان دولت

ها )يعنی ادعاهای آرژانتین، شیلی و اند و سه مورد از آنهکردادعاهای سرزمینی در قاره جنوبگان 
ای سرزمینی هیچ ادعهای عضو معاهده جنوبگان پوشانی دارند. ساير دولتانگلستان( بر يکديگر هم

دولت به  29کنون  )تااند نسبت به اين قاره مطرح نکردند يا اصالً در اين خصوص اعالم موضع نکرده
اياالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق، که نقش دو  4.اند(عضويت معاهده جنوبگان درآمده

 
1. Merriam-Webster's Geographical Dictionary. Third edition principal copyright, Springfield, MA: 

Merriam-Webster Inc. Publishers, 1997, pp. 54-55. 

المللی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین«الملل و جامعه جهانیقاره جنوبگان در حقوق بین» ؛محمدی نوری، حمیدرضاملک .2

 .49ص ، 6932ارت امور خارجه، وز

کلی، و مجموعه اسناد موجود در  طوربهبرای مطالعه بیشتر درباره نقش مقوله امنیت در پیدايش و تصويب معاهده جنوبگان  .9

 :ن.ک ،سامانه معاهداتی جنوبگان
- Nasu, H. “Law and Policy for Antarctic Security: An Analytical Framework”, in Alan D. Hemmings, 
Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and 

Policy Perspectives, USA, Routledge, 2012, pp. 18-32, at pp. 31 and 32. 
- Bateman S., “Strategic Competition and Emerging Security Risks: Will Antarctica Remain 

Demilitarised?”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 116-134, at pp. 123-124. 

به دبیرخانه سامانه معاهداتی جنوبگان تارنمای  ن.ک: ،های عضو معاهده جنوبگانبرای مشاهده آخرين فهرست دولت .4

 :زيرنشانی 
  http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e (63/4/6931 :بازديد)

http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e


  631   المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق ...جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طور که  يدند، درست همانامتناع ورزرا کردند، از شناسايی اين ادعاها ابرقدرت جنگ سرد را بازی می
با حضور جدی که اين دو دولت در جنوبگان از خود نشان  6323. اما در سال کردجامعه جهانی چنین 

 دادند، حقوق خود را در طرح ادعای سرزمینی در جنوبگان در آينده محفوظ داشتند.
ای های هستهمکانی برای آزمايش سالح عنوانبهافزون بر اين، در طول اين عصر، جنوبگان 

 های درون جنوبگانسازی فعالیت. در اوج جريان جنگ سرد، نگرانی درباره خطرات نظامیشدپیشنهاد 
میالدی اين فرضیه به اثبات رسید  6322 شايان ذکر است که در اواخر دهه وجود داشت. همچنین

 ،ره جنوبگانقا ،که طی آن کرد( با اين هدف منعقد ازجملهتوان معاهده جنوبگان را )که می
های ای عاری از سالحآمیز استفاده و نیز تبديل به منطقه، و برای اهداف صلح«غیرنظامی»

اين معاهده و برای اهداف کاربردی کنار گذاشته  4های حاکمیتی وفق ماده اختالف 2د.شوای هسته
بنابراين،  1فت.های قابل انجام در جنوبگان قرار گرشد و تحقیقات علمی در اولويت نخست فعالیت

 .شددر عمل يک ساختار امنیتی جديد برای جنوبگان در قالب معاهده جنوبگان ايجاد 
مفهومی ايستا و مطلق نیست، بلکه پويا و مبتنی بر شرايط  ،«امنیت»شايان ذکر است که 

کند که تمرکز نخستین آن بر موجود است. نگرش سنتی امنیت، آن را در قالبی نظامی تعريف می
دهد. اما نگرش الشعاع قرار میيت از دولت در برابر تهديدهايی است که منافع ملی آن را تحتحما

جديد، که پس از پايان جنگ سرد شکل گرفت، از اين مفهوم مضیق بسیار فراتر رفته است. امروزه 
ند. اهای امنیتی به خود گرفته، غذا و بهداشت نیز چارچوبزيستمحیطهايی نظیر اقتصاد، مقوله

افزون بر اين، اکنون مفهوم امنیت به فراسوی مرزهای سنتیِ مکانی و حاکمیتی گسترش يافته 
 و حتی فضای ماورای جو را تحت پوشش خود گرفته است. وهواآباست و درياهای آزاد، جو و 

جديد امنیت در جنوبگان به مانند ساير مناطق در جهان کاربرد دارد و در طول پنجاه  مفاهیم
ها و نامهها، توصیهمبادرت به انعقاد کنوانسیون ،های عضو معاهده جنوبگانگذشته، دولتسال 

اين قاره  زيستمحیطهدف مديريت منابع جنوبگان و حفاظت از  اند که باهکردهايی دستورالعمل
موسوم هستند، ساختار  3«سامانه معاهداتی جنوبگان»اند. تمامی اين اسناد که به تدوين شده

 
ويژه در رابطه با به ،و کنترل تسلیحات و نیز منع گسترش سالح خلعبرای آگاهی بیشتر از مناسبات متقابل مفهوم  .5

  ن.ک:ی ديگر، ای از يک سو، و امنیت جنوبگان از سوهای هستهسالح
- Nasu, H. “Law and Policy for Antarctic Security: An Analytical Framework”, in A .D. Hemmings et al. 

op. cit., 2012, pp. 18-32, at pp. 19 and 20. 

م امنیتی اين قاره از های تحقیقاتی علمی در جنوبگان و جايگاه آن در دامنه مفهوبرای مطالعه درباره ارتباط میان فعالیت .0

  ن.ک:ترتیب يک سو، و نیز وضعیت آزادی تحقیقات علمی برای همگان در جنوبگان، از سوی ديگر، به

- Bateman S., “Strategic Competition and Emerging Security Risks: Will Antarctica Remain 

Demilitarised?”, in A.D. Hemmings et al. op. cit., 2012, pp. 116-134; 

- Joyner C. C., “Bioprospecting as a Challenge to the Antarctic Treaty”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 

2012, pp. 197-214. 

7. Antarctic Treaty System 
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 دهند.یتی قاره جنوبگان را تشکیل میامن
میالدی، سالگرد پنجاهمین سال تصويب  5266و  5223های جنوبگان در خالل سال معاهده

. در جريان اين مراسم، فرصتی فراهم شد تا نظرات، جشن گرفتاالجراشدن خود را و الزم
اسناد معاهداتی  عهالمللی در خصوص مجموهای بینها و سازمانپیشنهادها و انتقادات دولت

صدد  هايی که اين پژوهش درپرسش ازجمله 8د.شوکارکرد اين معاهده ابراز  ويژهبهجنوبگان، و 
چیست و چگونه امنیت در « امنیت جنوبگان»ست: مفهوم اهاست اين موارد طرح و پاسخ بدان

چوب تحوالت که مفهوم امنیت جنوبگان در چارنهاده شده است؟ نیز اين جنوبگان در گذشته بنا
 د؟شوالمللی چیست؟ و امنیت آينده اين قاره چگونه بايد ترسیم کنونی بین

هريک داللت بر مفهوم معینی دارند که دامنه شمول مختص  ،کاررفته در مورد جنوبگانهواژگان ب
حالی  صرفاً داللت بر بخش سرزمینی جنوبگان دارد. اين در 3آنتارکتیکاگیرند. واژه به خود را در بر می

های پیرامونی، و نیز اقیانوس ها، آبمشتمل بر بخش سرزمینی، يخچال 62آنتارکتیکاست که واژه 
، رابطه عموم و خصوص مطلق دو منطوقرابطه حاکم بر اين  ،رو از لحاظ منطقیجنوبی است. ازاين

نجا عام است. ذکر اين نکته از اين جهت در اي ،خاص و واژه دوم ،واژه نخست ،است که در آن
بسیار بستگی  ،«مکان» عنوانبه« جنوبگان»ضرورت دارد که طرح موضوع اين تحقیق در باب قاره 

قاره است، يا  که آيا جنوبگان صرفاًاين ،جنوبگان چیست. به بیان ديگر به اين دارد که دامنه مکانی
و جنوبگان جنوبی که ارتباط میان جنوبگان و اين ؛کننده آننوس جنوبی احاطهای به همراه اقیاقاره
جملگی در  ،جهانی چه جايگاهی دارد تر که جنوبگان در عرصهپرسش کلیاين ست، يا چی

اند. موضوع ايجاد ساختار امنیتی در جنوبگان، چه در مدخلشناسی موضوعی اين بحث ذیچارچوب
رد، چارچوب پذيتواند بسته به نوع تمرکزی که در جنوبگان صورت میگذشته، چه حال و چه آينده، می

های مدعی سرزمینی، يا بر بر روی منافع دولتتوجه که تی برای آن ترسیم کند، مانند اينامنیتی متفاو
 مفهوم ،مفهوم امروزين امنیترسد به نظر مید. شوهای غیرمدعی سرزمینی متمرکز روی منافع دولت

هايی مانند موضوع و تهل راجع به اختالفات سرزمینی گسترش يافجديدی باشد که به فراسوی مسائ
 66گیرد.و حتی امنیت انسانی در جنوبگان را در بر می زيستمحیطمنابع گوناگون، 

سازی آن در درون رو، اين نوشتار اختصاص به بررسی مقوله امنیت و کیفیت نهادينه همیناز 
معاهداتی اص و سامانه خ طوربهمعاهده جنوبگان اينکه  المللی جنوبگان دارد.نظام حقوقی بین

 
8. Rothwell D. R., “The Antarctic Treaty as a Security Construct”, in A. D. Hemmings et al. op. cit., pp. 

33-50, 2012. at p. 39. 

9. Antarctica  

10. Antarctic 

 ن.ک:  ،برای مطالعه بیشتر راجع به مفهوم و چارچوب امنیت انسانی در جنوبگان .88
- Foster C. E., “Antarctic Resources and Human Security”, in A. D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 
154-171. 
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اند و کارآيی و هکردبینی و تدوين عام چه مقرراتی در حوزه امنیت اين قاره پیش طوربهجنوبگان 
ها و ايراداتی در آن است چه نقیصه اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتماالً

 ،اين نوشتار طرح ترين مباحثی است که درمهم ازجملهکه نیازمند جرح و تعديل و بازنگری است، 
 .شدبررسی و ارزيابی خواهد 

مند و تحلیلی مدد جسته است که در پی توصیف عینی، نظامـ  اين نوشتار از روش توصیفی
( با اين هدف است که با توصیف و ارزيابی متن و ازجملهکمّی محتوای بارز اطالعات )

ی پیدايش و استفاده آن هايی درباره همبستگیهایگیری بارز و آشکار آن، به نتیجههامشخصه
های اين پژوهش از طريق توصیف، دست يابد. به بیان ديگر، کوشش در جهت اثبات فرضیه

های المللی جنوبگان در آينه سازگاری با ساير نظامتحلیل منطقی و بررسی نظام حقوقی بین
، الملل موضوعه است. روش گردآوری اطالعاتموجود در عرصه حقوق بین حقوقی ديگرِ

ها، مقاالت معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع ای و به صورت استفاده از اسناد، کتابکتابخانه
آزمايی از اند و پس از راستیبندی شدهآوری، و طبقهبرداری جمعبوده است که از طريق فیش

 65 اند.سوی نگارنده، مورد تحلیل قرار گرفته
 

داتی جنوبگان به مثابه ن و سامانه معاهمعاهده جنوبگان به مثابه نقطه آغازی. 8

 سیر تکامل
منعقد  6323، در يکم دسامبر واشنگتنمعاهده جنوبگان، پس از تنها شش هفته از آغاز کنفرانس 

های . اين معاهده که در خالل سالشداالجرا ( الزم6316ژوئن  59و از نوزده ماه بعد هم )در  69شد
، بستری را جشن گرفتشدن خود لگی انعقاد و اجرايیدو سالگرد مهم پنجاه سا 5266و  5223

اسناد اجرايی  62تکوين يابد. 64ای به نام سامانه معاهداتی جنوبگانسامانه ،تا در نهايتکرد فراهم 
 

شايان توضیح است که اين روش تنها معطوف به تفسیر يک متن نبوده، تحلیل توصیفی متن نیز تنها غايت آن نیست؛  .82

ی پنهان در متن را مورد تجسس و هادهند. اين روش همبستگیمیبلکه اين هر دو، روش کار را در اين روش تحقیق تشکیل 
تماعی دست يابد. شرايطی که منجر به پیدايش متن شده )عملکرد دهد تا بتواند به کشف وضعیت اجمیگیری قرار هانداز

ين عملکردهای متمايزی هستند که در اين تر، ازجمله مهمبینی(تشخیص( و رفتار آينده صاحب يا منبع متن )عملکرد پیش
گیرند. برای ی اصلی بايد مورد واکاوی قرار هاعنوان مؤلفهی موجود در آن بههان همبستگیکردروش تحقیق برای آشکار 

 مطالعه بیشتر در باب جزيیات اين روش پژوهشی ن.ک: 

ی تجربیِ هاروش ؛و به بعد. به نقل از پیتر اتسلندر 2، ص 6348تحلیل محتوا در تحقیق ارتباطی، برلسون، الزارسفیلد،  -
 .13، ص 6936 مشهد، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، ؛زادهبیژن کاظم :، ترجمهتحقیق اجتماعی

 .669، ص همان محمدی نوری؛ملک .89

14. Antarctic Treaty System (ATS) 

 6336اکتبر  4، مصوب الحاقی به معاهده جنوبگان زيستمحیطپروتکل حفاظت از ( ـپاراگراف )ه 6بر اساس ماده  .85

ی آن معاهده، اسناد سامانه معاهداتی جنوبگان به معنای معاهده جنوبگان، اقدامات اجراي«: »پروتکل مادريد»موسوم به 
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حفاظت از  6335مشتمل بر کنوانسیون  ،سامانه معاهداتی جنوبگان، به همراه معاهده جنوبگان
 6336و پروتکل  63،اظت از منابع زنده دريايی جنوبگانحف 6382کنوانسیون  61،خوک آبی جنوبگان

 هستند. 63الحاقی به معاهده جنوبگان )موسوم به پروتکل مادريد( 68،زيستمحیطحفاظت از 
اينکه  است هايی که صورت گرفتهاقدام ازجملهدر راستای توسعه نظام حقوقی جنوبگان، 

اين فاقد دبیرخانه مستقل و که پیش از حفاظت از منابع زنده دريايی جنوبگان  6382کنوانسیون 
می شد تا بتواند دائبا تصمیم اعضای معاهده، صاحب دبیرخانه  5226می بود، در سال دائ

به انجام  مادريدهای مربوط به اين کنوانسیون را سازگار با معاهده جنوبگان و پروتکل فعالیت
که اين بدنه مرکب و پیچیده هنگامی  52جامه عمل پوشید. 5224رساند، که اين مهم در سال 

 ويژهبهالملل، های حقوق بینحقوقی و توسعه سازمانی آن با يکديگر عجین شدند و با ساير حوزه
ملل متحد حقوق دريا، که در منطقه جنوبگان قابلیت اجرا دارند همراه شدند، بر  6385کنوانسیون 

ود دارد که بر جنوبگان و ای متمايزی وجنظام منطقه ،که در اين قاره شدهمگان مشخص 
 56اقیانوس جنوبی مجری است.

توجهی بر سر قاره جنوبگان وجود داشت. هفت میالدی زمانی بود که تنش قابل 6322 دهه
با عدم  ،گسترده طوربه، اما شدهای گوناگون اين قاره مطرح ادعای سرزمینی در خصوص بخش

ويژه با ادعاهای سرزمینی سه کشور ه جنوبگان بهجزيربهرو شد. شهالمللی روبشناسايی جامعه بین
پوشانی و تداخل داشتند جنبه رقابتی نیز به خود آرژانتین، شیلی و انگلستان که بر يکديگر هم

گرفت. دو ابرقدرت جنگ سرد، يعنی اتحاد جماهیر شوروی سابق و اياالت متحده، حضوری 
خود را در طرح ادعاهای سرزمینی احتمالی حق  ،جدی در قاره جنوبگان داشتند، و افزون بر اين

مکانی برای  عنوانبهند. اين پیشنهاد نیز مطرح شد که جنوبگان بايد کرددر آينده محفوظ 
                                                                                                                                        

المللی که در آن اسناد بیناست اند، و کلیه اقدامات و تدابیر اجرايی المللی جداگانه مرتبط بدان معاهده که اجرايی شدهبین
 .«اندبینی و تعبیه شدهپیش

16. Convention for the Conservation of Antarctic Seals (CCAS) 

17. Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) 

داعی؛ علی  ن.ک: ،زيست جنوبگانهای حقوقی و معاهداتی مربوط به حفاظت از محیطسازوکاربرای مطالعه راجع به  .81

ها، دفتر ها و رويه: نظريهزيستمحیط، حقوق «زيست قاره يخیارزيابی کارايی نظام معاهده جنوبگان در حفاظت از محیط»
 .515ـ598صص  ،6983زيست، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط

  ن.ک:برای آگاهی افزون درباره ماهیت سامانه معاهداتی جنوبگان و رژيم حقوقی اسناد آن )ازجمله(  .83
- Madani, Zia E., “Possible Challenges on the Path Towards Iranian Active Scientific Research Presence 

in the Antarctic: An International Legal Approach”, Yearbook of Polar Law, vol. 7, Brill-Nijhoff, 2015. 

pp. 151- 167, at pp. 157- 160. 
- Hemmings A. D., “Year in Review: The Antarctic Treaty System”, New Zealand Yearbook of 

International Law, vol. 11, 2013. pp. 270- 277. 

20. Madani, Z. E., op. cit., p. 40. 

21. Stokke O. S. and Vidas D. (eds), Governing the Antarctic: The Effectiveness and Legitimacy of the 

Antarctic Treaty System, Cambridge University Press, 1996, pp. 13-31, at p. 24. 
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بستری برای رشد فزاينده  ،د که همین موضوعشوای استفاده های هستهآزمايش سالح
 55.کردها در جنوبگان فراهم سازی فعالیتنظامی

سیس، از طريق پیشنهاد برخی تازه تأ ع زمانی، سازمان ملل متحدِمان مقطافزون بر اين، در ه
از طريق نوعی نظام قیمومت يا حاکمیت را کنترل جنوبگان ترغیب شد که کشورها مانند هند 

میالدی اين احتمال  6322های پايانی دهه در سال 59.در دست بگیردمشترک )کاندومینیوم( 
به  ،که انعقاد معاهده جنوبگان، نخست، اين قاره را در عمل شدقوت گرفت و در نهايت اثبات 

که، سوم اين 54.کردای بدل های هستهای عاری از سالحدوم، به منطقه ، و«غیرنظامی»ای قاره
 . چهارم، موجب ارتقای مقولهشدهای حاکمیتی در جنوبگان ساز کنارگذاشتن اختالفبستر

ای جهت استفاده جنوبگان را منطقه که،رانجام اينو س تحقیقات علمی در اين قاره شد. پنجم
يک ساختار  ،. بنابراين، از رهگذر نتايج باال، در عملکردآمیز به همگان معرفی برای اهداف صلح

« سازیغیرنظامی». در خصوص شدامنیتی در جنوبگان در قالب معاهده جنوبگان ايجاد 
 کامل غیرنظامی نشده است. به بیان طوربهه را بايد اضافه کرد که اين قار اين نکته ،جنوبگان

وصف، . باايناسته شدوفق معاهده جنوبگان، کاربرد تجهیزات نظامی و پرسنل نظامی منع  ديگر،
مربوط به  تدارکاتیهای تحقیقاتی يا چنانچه کاربرد پرسنل نظامی در جهت پشتیبانی از فعالیت

اين  52همین معاهده، اين کاربرد بالمانع است. آمیز باشد، بر اساس مقرره صريحهای صلحفعالیت
تحقیقاتی که واجد »يا « کاربردهای دوگانه»را نیز نبايد فراموش کرد که جنوبگان همواره شاهد 

 51بوده است.« ويژگی کاربرد نظامی نیز هستند
گفتمان امنیت در جنوبگان اين نقطه است که اين قاره و اقیانوس جنوبی چگونه بايد  سرآغاز

المللی که جامعه بیننايت به اينشناسی شوند. با عشناسی و مفهومچارچوب ،های امنیتیحوزه در
ای در موضوع مهم جهانی و منطقه عنوانبه« امنیت خاورمیانه»ای مانند در شناسايی مقوله

 
 از: 5 ص ن.ک: ،در اين رابطه. 22

- Hemmings A. D., Rothwell D. R. and Scot K.N. (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: 

Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge, 2012. 

ه نحوه کنترل جع برا یاهپیشنهاددرباره ی ملل متحد مباحث مطروحه در جلسات مجمع عموم دربارهبرای مطالعه بیشتر . 29

  ن.ک: ،سیس سازمان ملل متحدهای آغازين تأاره جنوبگان در سالو اداره ق

- Stokke O. S. and Vidas D. (eds), op. cit., pp. 13-31; 
 به نقل از: 

- Hemmings et al., op. cit., 2012. p. 1. 

 معاهده جنوبگان. 2ماده  ن.ک: .24

 .6شق دوم از ماده ، همان ن.ک:. 25

  ن.ک:سازی جنوبگان، مقوله نظامی يا غیرنظامی ويژهبهباره و  برای مطالعه بیشتر در اين. 20
- Hemmings A. D., “Is Antarctica Demilitarised?” in Herr R. A., Hall H. R. and Haward M. G. (eds), 

Antarctica’s Future: Continuity or Change?, Hobart, Australian Institute of International Affairs, 1990, 
pp. 225-232. 
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« امنیت دريای چین جنوبی»کنونی  دينی و فرهنگی، يا مانند مقوله های حقوقی، سیاسی،زمینه
 «امنیت جنوبگان»دهد، مقوله بسیاری از مناطق دريايی اين عرصه آبی ترديدی به خود راه نمیدر 

و مقوله « امنیت جنوبگان»از جديت کمتری برخوردار است. حتی با مقايسه ساده میان مقوله 
المللی بوده بیشتر در کانون توجه جامعه بین ،توان دريافت که مورد اخیرمی« امنیت شمالگان»
پردازد ، اين بخش از نوشتار به بررسی مفهوم امنیت در چارچوب قاره جنوبگان میروازاين 53ت.اس

تحوالت کنونی و وضعیت فعلی اين قاره و نقش  درنظرگرفتن کوشد اين مفهوم را باو می
المللی دخیل در اين عرصه در پرتو های بینالمللی و نیز سازمانهای حاضر در عرصه بیندولت
 د.کنواکاوی  ،المللی مربوطبیناسناد 
 

 و کنترل تسلیحات سالح خلعمقوله  جنوبگان و امنیت. 2
ها چه از نظر کمیت و چه از لحاظ قدرت آتش به معنی کاهش تسلیحات دولت سالح خلعمفهوم 

 سخن از خلع ،محدود است يا گسترده، حسب مورد ،کاهشاينکه  به نسبت هاست. بنابراين،آن
آيد. با پیشرفت تسلیحات، تخمین و برآورد سطح و جزيی به میان می سالح خلعيا  سالح کامل

ها از يک که درجه تأثیر يا دقت سالحیطوربهکیفیت تسلیحات، موضوعی کامالً پیچیده شده، 
های متقابل الکترونیکی از سوی ديگر، بر کردن اقدامها در خنثیسو، و مقاومت و توان آن

های فنی ابزارهای وده است. امروزه مذاکرات در زمینه کاهش آهنگ پیشرفتپیچیدگی آن افز
ها پیش از مذاکره در زمینه کاهش وضعیت کنونی تسلیحاتی، دارای اجراگذاردن آنجنگی و نیز به

شود، به تخريب ذخاير موجود تسلیحات گفته می سالح خلعتر، اهمیت شده است. در معنای دقیق
 سالح خلعکند. ها بسنده مین يا ممنوعیت کاربرد آن سالحکرده تنها به محدودهايی کو نه اقدام

شمول با های جهانکند، که اين امر، جز با کنوانسیونحقیقی، پرهیز و اجتناب همگانی ايجاد می
 58د.شوهای پیشگیرانه و دارای قدرت اجرايی کافی محقق نمیويژگی

ی قديمی است که از پايان جنگ اول جهانی به اين آرزو ،به ديگر سخن يا، طرح سالح خلع
 ،سالح خلعنخستین سند رسد به نظر میالمللی بوده است. طرف همواره مورد بحث مجامع بین

های شیمیايی و بیولوژيکی باشد که تحت سرپرستی جامعه ملل درمورد سالح ژنو 6352پروتکل 
 

هايی که برای مقوله . تعداد پاسخشودمعلوم میاين تفاوت  ،گوگلاين مفاهیم در موتور جستجوگر  با جستجوی ساده .27

امنیت »بسیار بیشتر از مقوله  ،شودمشاهده می« امنیت شمالگان»يا حتی « امنیت دريای چین جنوبی»يا « امنیت خاورمیانه»
گرفته شد، برای  گوگلاست. بر اساس آماری که در سال جاری میالدی توسط نگارنده از موتور جستجوگر « جنوبگان

امنیت دريای چین »برای عبارت  .پاسخ در صفحه جستجو نمايان شد 912.222.222 «امنیت خاورمیانه»جستجوی عبارت 
شد.  نمايانپاسخ در صفحه جستجو  22.622.222 «یت شمالگانامن»پاسخ، و برای جستجوی عبارت  91.222.222« جنوبی

 گزينه بود. 8.632.222در اين صفحه تنها « امنیت جنوبگان»های حاصل از جستجوی عبارت پاسخکه اين در حالی است 

  .6984 آبان، 43شماره  سال پنجم، ،رواق انديشهماهنامه  ،«سالحخلعافسانه کنترل تسلیحات و »؛ رتضیم شیرودی، .21

http://www.noormags.com/view/fa/creator/176474
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/28183
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/67
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/67
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/1670
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شصت کشور شرکت داشتند، ولی  ،فرانساالجرا شده است. در اين کنالزم 6358تصويب و از 
کارآمدن هیتلر در سال آلمان که پس از روی نتیجه ماند ودو سال بی نزديکمذاکرات آن پس از 

های تاريخ فراهم بارترين جنگاز اين کنفرانس خارج شده بود، زمینه را برای آغاز خون 6399
تحت نظارت سازمان ملل  ،سالح خلعفعالیت کنفرانس  ،. پس از پايان جنگ دوم جهانیکرد

های محلی جنگ هادام مريکا و شوروی وامتحد از سرگرفته شد، ولی رقابت شديد تسلیحاتی بین 
در يکم  53در نقاط مختلف جهان در عمل از پیشرفت کار اين کنفرانس جلوگیری به عمل آورد.

اهداف  ازجملهاشته شد. باز گذ واشنگتنها در ، معاهده جنوبگان برای امضای دولت6323دسامبر 
سازی قاره جنوبگان بود که سنگ بنای آن ایسازی و غیرهستهغیرنظامی ،اصلی اين معاهده

در ادبیات حقوقی تجلی يافت که طرفدار معرفی  6322همان تفکری بود که در اواخر دهه 
 ای در عرصه جهانی بود.مناطق عاری از سالح هسته عنوانبهمناطقی 

 

 انوس جنوبی و مقوله امنیتاقی، جنوبگان. 9
های متفاوت آن در جنوبگان اختصاص دارد. بر همین طور کلی با نگرشاين مبحث به مقوله امنیت به

 المللی و امنیت ملی در اقیانوس جنوبی و قاره جنوبگانهای امنیت بیناز افق ،اساس، مقوله امنیت
های مقوله امنیت قاره جنوبگان و آب ها بهد تا روشن شود هريک از اين نگرششوبررسی می

ها در اين منطقه در پی کننده آن، چه برآيندها و پیامدهای )احتماالً( متفاوتی را از سوی دولتاحاطه
های توان تقابل در نگرشخواهد داشت. طرح اين مبحث از آن جهت اهمیت دارد که می

 یت جنوبگان را در بوته آزمون قرار داد.ها نسبت به مقوله امنمحور انفرادی و جمعی دولتمنفعت
 

 المللیعد امنیت بینجنوبگان از بُ اهمیت .الف
توجه به جنوبگان و اقیانوس جنوبی در چارچوب امنیتی در شکل نخستین و سنتی آن همان است 

المللی توسط شورای امنیت بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد در که تحت عنوان امنیت بین
در اين  92مطرح بوده است.« دام در برابر تهديد صلح، نقض صلح، و عمل تجاوزاق»چارچوب 
جويد تا تشخیص دهد که آيا وفق ماده ای بهره میشورای امنیت از اختیارات گسترده ،خصوص

منشور ملل متحد، اقدامی در واکنش به تهديد صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز صورت دهد و  93
 مبادرت ورزد يا خیر.« المللیبرقراری صلح و امنیت بینحفظ يا »از اين رهگذر به 

 
29. Rothwell D. R., “Law Enforcement in Antarctica”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., pp. 135-153, at 

2012. pp. 135-136. 

 ن.ک: ،بیشتراين سند. برای مطالعه  45تا  93ويژه مواد منشور ملل متحد به 3فصل  ن.ک: .96
- Hemmings A. D., Rothwell D. R. and Scott K. N., “Antarctic Security in a Global Context”, in A .D. 
Hemmings et al. op. cit., 2012, pp. 328-336, at pp. 331-332. 
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های مقرر در ماده فرض در جنوبگان شرايطی حادث شود که واجد يکی از وضعیتبهحال اگر 
بودن مقوله حاکمیت در منشور ملل متحد بوده و به آستانه الزم نیز رسیده باشد، اختالفی 93

ت نخواهد داشت. به بیان ديگر، اين واقعیت که ثیری در واکنش شورای امنیأهیچ ت ،جنوبگان
مسکوت مانده است، در  تا کنونحاکمیت در جنوبگان اختالفی است و با انعقاد معاهده جنوبگان 

منشور ملل متحد در جنوبگان يا اقیانوس  93حايز شرايط مقرر در ماده  ةصورت بروز حادث
 96امنیت قلمداد نخواهد شد. ای در اعمال اختیارات شورایجنوبی، عامل بازدارنده

تنش جدی میان هفت دولت مدعی سرزمینی در قاره جنوبگان، يا  دادنرخهمین اساس،  بر
های تحقیقاتی علمی در عرصه سرزمین مورد های ثالث که مثالً دارای پايگاهها و دولتمیان آن

بازيگر غیردولتی در  باز جاناقدامی تروريستی  دادنرخادعای يکی از آن هفت دولت هستند، يا 
ای که بر اساس منشور آن منطقه، پای شورای امنیت را به میان خواهد آورد تا برابر با کارويژه

المللی را دوباره در اش گذارده شده است، وارد عمل شود و صلح و امنیت بینملل متحد بر عهده
 .کندآن منطقه برقرار 

تمامی پنج عضو  و اينکه درون شورای امنیت رهای سیاسی موجود درغیمت درنظرگرفتن بدون
دايم اين شورا دارای منافع ماهوی در جنوبگان هستند و نیز همگی در زمره اعضای مشورتی 

امنیت را از ايفای تواند شورای اصوالً هیچ دلیل و عاملی نمی 95روند،شمار میه معاهده جنوبگان ب
ابق با منشور ملل متحد بازدارد تا در خصوص المللی مطخود در حفظ صلح و امنیت بین کارويژه

. افزون بر اين، در چنین شرايطی شورای امنیت مکلف کندآن حادثه مبادرت به صدور قطعنامه 
 فصل کامل آن در دستور کار خود داشته باشد.واست موضوع را تا حل

لت از اعضای میان آرژانتین و انگلستان، که هر دو دو مالويناسيا  فالکلند 6385سال  جنگ
شوند و هر دو نیز ادعای سرزمینی در اين قاره مطرح مؤسس معاهده جنوبگان قلمداد می

بیرونی مرزهای شمالی حیطه تحت شمول معاهده جنوبگان درگرفت  اند، در محدودهداشته
های نظامی در دو گروه جزاير جنوبی جنوبگان واقع در جورجیای جنوبی و جزاير )اگرچه فعالیت

ويچ جنوبی نیز برقرار بود( و منجر به ورود ماهوی شورای امنیت و نیز دبیرکل ملل متحد ساند

 
31. Rothwell D. R., “The Antarctic Treaty as a Security Construct”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 

2012. pp. 33-50, at pp. 37-38. 

 ،اند؛ روسیه و اياالت متحدههکردادعای سرزمینی در جنوبگان مطرح ، از اعضای دايم شورای امنیت، انگلستان و فرانسه. 92

های تحقیقاتی علمی بزرگ و مهمی در سطح جنوبگان حق ادعای سرزمینی خود را در آينده محفوظ داشته و اکنون پايگاه
که چین دارای برنامه روند، درحالیشمار میضاکنندگان اصلی معاهده جنوبگان بهو مانند فرانسه و انگلستان، در زمره ام دارند

رسمیت تحقیقاتی علمی گسترده و جدی در جنوبگان بوده و به مثابه قدرت برجسته در آن منطقه )همچون ديگر مناطق( به
  ن.ک:د چین در جنوبگان، ويژه نقش برجسته و قدرتمنمطالعه بیشتر در اين خصوص، و به شناخته شده است. برای

- Brady A. M., “China’s Rise in Antarctica?”, Asian Survey, No. 50, 2010. pp. 759-785. 
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بینی بايد اين پیش 99.ندکنفصل اختالف مزبور استفاده وکه از اختیارات خود در راستای حل شد
 بار در قلمرو دوباره ظهور و بروز پیدا کند و اين ،صورت گیرد که چنانچه يک نوع مشابه اختالف

تواند به مسئله ورود نمايد و اجرايی معاهده جنوبگان رخ دهد، شورای امنیت به همان ترتیب می
 بهره جويد. ،منشور در فیصله اختالف 3کارهای اجرايی خود وفق فصل واز ساز
 ،رغم مقررات مندرج در معاهده جنوبگانتوان چنین نتیجه گرفت که بهاين چارچوب می در

امنیتی  هیچ ترتیب خاصی در تکوين سامانهاين معاهده  94ی قاره جنوبگان،سازداير بر غیرنظامی
منشور ملل متحد  8های مقرر در فصل سازوکاره است که با کردبینی و مقرر نای پیشمنطقه

های سازوکارکه معاهده جنوبگان در درون خود  سازگاری داشته باشد. بر همین اساس، مادامی
های مرتبط با ها فقط مربوط به اختالفسازوکاراين  92ه است،کردبینی فصل اختالف پیشوحل

اختیارات شورای امنیت  مشمولهای موضوع ،طور مستقیمست و بهاتفسیر و اجرای اين معاهده 
. به ديگر سخن، با بروز رويدادی واجد شرايط اقدام شورای امنیت بر طبق گرفتدر بر نخواهد را 

اجرايی معاهده جنوبگان، تعهد مندرج در اين معاهده مبنی  منشور ملل متحد در محدوده 93ماده 
ها در آمیز اختالففصل مسالمتوهای مربوط به حلسازوکاراين قاره، يا « سازیغیرنظامی»بر 

يک مانعی برای شورای امنیت در مبادرت به اقدام نظامی، در صورت معاهده جنوبگان، هیچ
 هد بود.تشخیص آن شورا و تحقق شرايط مقتضی نخوا

ت بخشید که اين احتمال را نیز قوّ مالويناسيا  فالکلندرا هم بايد افزود که جنگ  اين
هايی بدل شوند که مبدأ و سرآغاز جنوبگان و اقیانوس جنوبی ممکن است به صحنه درگیری

متعاقباً به جنوبگان و  ،ها مناطق ديگری باشند اما به برخی داليل و در شرايطی خاصآن
در اياالت  5226سپتامبر  66برای مثال، در پی حمالت تروريستی  91ی يابند.جنوبی تسرّاقیانوس 

که  کردتدوين  93«العمل يکپارچهبرنامه دستور» سندی با عنوان امريکامتحده، وزارت دفاع 
تحت  ،گفتهداد. اين بخش از برنامه پیشجنوبگان را نیز تحت شمول خود قرار می ،بخشی از آن
 98العمل اياالت متحده در اقیانوس آرام، آفريقا و )منطقه( جنوبی مطرح شده بود.عنوان دستور

 
 مصوب همان سال. 222و شماره  6385مصوب  225شماره  ،قطعنامه شورای امنیت ن.ک: ،در اين رابطه. 99

 معاهده جنوبگان. 6ماده  ن.ک:. 94

  .66ماده  ،نهما .95

  ن.ک:يافته با اين کیفیت، ای مطالعه بیشتر در خصوص اين احتمال و موارد تعیّنبر .90
- Kaplan, R. D., “Center Stage for the 21st Century: Power Plays in the Indian Ocean”, Foreign Affairs, 

2009. p. 88 (2), pp. 16 – 32. 
37. United Command Plan 

  ن.ک: ،در اين رابطه .91
- The United States Unified Command Plan, 2002; 

 (6935 آبان 62اين سند در تارنمای ذيل موجود است: )آخرين بازديد: 

- http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=3309. 

http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=3309
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 لیعد امنیت مجنوبگان از بُ اهمیت .ب
بیشتر با عنوان امنیت ملی از آن  و مفهومی نزديک به مفهوم پیشین امنیت است ،دولتی امنیت

عد امنیت هفت دولت ست، بُد. نخکرتوان بررسی عد میشود. مفهوم امنیت ملی را در دو بُياد می
به ، که اگر بخش تملکات جنوبی قاره جنوبگان نیز به حساب آورده شود 93مدعی در جنوبگان

 42يابند.هشت دولت افزايش می
های هايی است که در منطقه جنوبگان دارای منفعت، در قالب پايگاهدوم، امنیت دولت عدبُ

های عضو مشورتی ن گروه اصوالً هم تمامی دولتها يا هواپیماها هستند. ايعلمی، پرسنل، کشتی
های صاحب پرچم )چه واقعی و چه مصلحتی( شود و هم به دولتمعاهده جنوبگان را شامل می

يابد. پردازند نیز تسری میها يا هواپیماهايی که در جنوبگان به امر صید يا گردشگری میکشتی
های ملی جنوبگان در اقیانوس جنوبی ب برنامهها و هواپیماهايی که در قالافزون بر اين، کشتی

شوند. از همین روست ند نیز در چارچوب مقوله امنیت در جنوبگان به حساب آورده میکنفعالیت می
( ارتقای تجهیزات و ناوگان خود ازجملههايی در زمینه )دغدغه ،های اخیرکه برخی کشورها در سال

ها را اند. اين دسته اقدامستقیم مرتبط با مقوله تحقیقات نبودهم طوربهاند که در جنوبگان ابراز کرده
 46های امنیتی سنتی کشورهای حاضر در جنوبگان به شمار آورد.بايد ملهم از دغدغه

اند، عنصری اساسی و مهم امنیت ملی هفت دولتی که ادعای سرزمینی در جنوبگان مطرح کرده
از مبانی آغاز مذاکرات در انعقاد معاهده جنوبگان نیز در حضور آنان در اين قاره بوده است و خود 

اصطالح رود. بسیاری از اين ادعاها پیش از اين و در اوايل قرن بیستم در جريان بهشمار میبه
ای است که واپسین قاره ،اکتشاف جنوبگان صورت گرفته است و قاره جنوبگان« سازعصر قهرمان»

بريتانیا که سرانجام  ويژهبهه است، شدروپايی تقسیم ن اهای نخستیدر عمل از طريق قدرت
. همچنین ادعاهای کردهای اعظمی از مناطق مورد ادعای خود را به استرالیا و نیوزلند واگذار بخش

اختالفی  مانند ساير ادعاها همچنان 45های تاريخی متفاوتی نیز داشتند،آرژانتین و شیلی که پیشینه

 
 ور هفت دولت آرژانتین، استرالیا، شیلی، فرانسه، نیوزلند، نروژ و انگلستان هستند.منظ. 93

 ده است.کرمبادرت به طرح ادعای سرزمینی ، سنت ادواردزبدين دلیل که دولت آفريقای جنوبی نسبت به جزاير  .46

را بايد از  (زيرن کشور با )مشخصات شکن دريايی ايمورد ارتقای ناوگان يخ مباحث اخیر در دستور کار اياالت متحده در .48

های امنیتی از سوی نهادهای داخلی اياالت متحده روشنی دغدغه. در اين سند بهکردها قلمداد های اين اقدامبارزترين نمونه
ده های مجاور مناطق قطبی قابل مشاه، ازجمله وزارت امنیت داخلی، در جهت ارتقای ناوگان دريايی اين کشور در آبامريکا

  ن.ک: ،است. در اين رابطه
- Coast Guard Polar Icebreaker Modernization: Background and Issues for Congress, Ronald O'Rourke, 

Congressional Research Service, March 20, 2017. 

 (6931ارديبهشت  68 :بازديدقابل دسترسی است: ) زيری به نشانی ياين سند در تارنما

- https://fas.org/sgp/crs/weapons/RL34391.pdf  

 ن.ک: ،باره برای مطالعه بیشتر در اين .42
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 49.نکرده استشناسايی آن را المللی نیز جامعه بین ،اند و در ضمنباقی مانده
 4گفته همچنان محل اختالف بود، ماده که ادعاهای پیشدر اوج دوران جنگ سرد و درحالی

معاهده جنوبگان با اين هدف در اين سند گنجانده شد که موضوع حاکمیت را در مقطع زمانی 
هد کمابیش متقنی وجود دارد داير بر اين، شوا با وجود. شتاجرای معاهده عمالً مسکوت گذا

های مدعی همچنان به گسترش و ارتقای سطح ادعای سرزمینی خود در جنوبگان که دولتاين
مواردی که منجر به طرح ادعاهای مربوط به گسترش )لبه بیرونی( فالت  ازجملهاند، ادامه داده
 44در خالل دهه گذشته شد. کمیسیون تعیین فالت قارهقاره نزد 

سرزمینی « حاکمیت»هايی را بر اجرای شکل سنتی محدوديت ،که معاهده جنوبگاناين رغمبه
شده همچنان مبتنی بر همین معاهده به شکلی اصالح« حاکمیت»در اين قاره برقرار کرده است، 
امنیت ادعاهای سرزمینی جنوبگان هنوز هم عنصری  روازايند. شوپابرجاست و فعاالنه اعمال می

شود؛ و های هر هفت دولت مدعی راجع به جنوبگان قلمداد میگیری سیاستشکل کلیدی در
های مدعی از همان اهمیتی يابد، برای دولتکه اين سیاست در اشکال گوناگون تجلی میمادامی

به ديگر  42ها و تملکات آنان در بیرون از جنوبگان برخوردارند.برخوردار است که ساير سرزمین
های مدعی و امنیت اين ادعاها در حفظ ادعاهای سرزمینی برای دولتسخن، نقش کلیدی 

ن مقوله شتگذااز حیث مسکوت ويژهبهمعاهده جنوبگان،  4اجرای ماده بر کیفیت  ،جنوبگان
داير بر تعلیق ادعاهای  ،ه، مانع از تحقق هدف غايی آنشتثیر گذاحاکمیت در اين قاره، تأ

 گان است.سرزمینی در زمان حیات معاهده جنوب

                                                                                                                                        
- Carvallo M. and Julio P., “Implementation of the Antarctic Environmental Protocol by Chile: History, 

Legislation and Practice” in D. Vidas (ed.), Implementing the Environmental Protection Regime for the 
Antarctic, Dordrecht, Kluwer, 2000. pp. 337-353 at 337. 

 طوربهشان با امنیت، و برای مطالعه بیشتر در خصوص ادعاهای سرزمینی مطروحه در جنوبگان، حدود و ثغور آن و نسبت. 49

الت قاره و بستر دريا در ی سرزمینی مطروحه در خصوص فکلی ارتباط جغرافیای جنوبگان با مقوله امنیت، و همچنین ادعاها
  ن.ک:، جنوبگان

- Dodds K., “The Antarctic Peninsula: Territory, Sovereignty Watch and the ‘Antarctic Problem’”, in A .
D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 95-115. 

- Hemmings A., “Security beyond Claims”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 70-94. 

- Weber M., “Delimitation of the Continental Shelves in the Antarctic Treaty Area: Lessons for Regime, 
Resources and Environmental Security”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 172-197.  

  ن.ک: ،مطالعه بیشتر در اين رابطه برای .44
- Hemmings A. D. and Stephens T., “Australia’s Extended Continental Shelf: What Implications for 
Antarctica?”, Public Law Review, No. 20, 2009. pp. 9-16. 

های زيادی داشته است؛ ازجمله هها در جنوبگان است، نموناين وضعیت که توأم با حفاظت از حاکمیت دولت. 45

گیری غیرقانونی، غیراصولی و مخفیانه میالدی در واکنش به ماهی 5222و اوايل دهه  6332اينکه استرالیا در دهه 
Illegal, Unregulated and Unreported (IUU)  و  هِرددر سواحل جنوبی بخش مورد ادعای خود در جنوبگان در جزاير

 .کرداتخاذ تدابیر حفاظتی  (Herd and Mc Donald) مک دونالد
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توجهی های دارای منافع در جنوبگان با يکديگر تفاوت قابلموضوع امنیت ساير دولت اما
هايی با منافع و فدراسیون روسیه که دولت امريکامورد اياالت متحده  نمونه، در عنوانبهدارند. 

ر اين هنوز ادعای سرزمینی مشخصی داينکه  با ،روندتاريخی طوالنی در جنوبگان به شمار می
منافع امنیتی ملی  41.اندحق خود را برای طرح آن در آينده محفوظ داشته ،اندقاره مطرح نکرده

های تحقیقاتی که ها و پايگاهشان از طريق ايستگاهتنها در حضور گسترده تحقیقاتی علمیآنان نه
نفوذ و ها در رفیت روزافزون آندر سراسر جنوبگان گسترانده شده نهفته است، بلکه در ظ

داشتن حق طرح ادعای سرزمینی ثیرگذاری در سامانه معاهداتی جنوبگان از يک سو، و محفوظتأ
در اين قاره در آينده توسط اين دو دولت از سوی ديگر، مستتر است. اين واقعیت هم فراموش 

 دعانشده جنوبگان دارای ايستگاه تحقیقاتی هستند.قطاع ادر تنها  نشود که هر دو دولت
 ایهای تحقیقاتی قارهتنها در برنامهژاپن است. برای ژاپن، منافع امنیت ملی نه ،ديگر نهنمو

های های صید نهنگ در قالب فعالیتآن کشور گنجانده شده است، بلکه انجام مستمر برنامه
های اخیر منجر به گیرد؛ فعالیتی که در سالتحقیقات علمی در اقیانوس جنوبی را نیز در بر می

ی أر 43های ژاپنی صید نهنگ شده است.ی و کشتیزيستمحیطها و فعاالن گیری میان دولتدر
نیز  48استرالیا )و نیوزلند( علیه ژاپنالمللی دادگستری در قضیه اختالف ديوان بین 5264سال 

ها نیز که های ساير دولتبه همین ترتیب، حضور کشتی 43گويای اهمیت اين موضوع است.
در اقیانوس جنوبی موجب پیدايش  22اندهکردر سامانه معاهداتی جنوبگان ورود نمستقیم د طوربه

 
  ن.ک:مواضع دولت اياالت متحده راجع به قاره جنوبگان ازجمله  دربارهبرای مطالعه بیشتر  .40

- https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c6528.htm ( 63/4/6931)بازديد:   

47. Mossop J., “The Security Challenge Posed by Scientific Permit Whaling and its Opponents in the 

Southern Ocean”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., at 2012. pp. 316-317. 

 ن.ک: ،ی ديوانأبرای مطالعه ر .41
- International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), 

Judgment of 31 March 2014, General list no. 148. 

  ن.ک: ،ی ديوانرأاين المللی راجع به دانان بینهای حقوقهمچنین برای مطالعه برخی ديدگاه

- Johnson M., “The Consequences of the ICJ Decision in the Whaling Case for Antarctica and the 
Antarctic Treaty System”, The Yearbook of Polar Law, vol. 7, Brill | Nijhoff, 2015. pp. 168-187. 

- Gogarty B., “Conceptions and (Mis)Conceptions of Science in International Treaties; the ICJ Whaling 

Case in Context”, The Yearbook of Polar Law, vol. 7, Brill | Nijhoff, 2015. pp. 607-622. 

خاص در  طوربهکلی، و  طوربهخصوص نظام حقوقی جنوبگان  دانان ژاپنی درهای حقوقای از ديدگاهبرای مطالعه نمونه .43

  ن.ک: ،«صید نهنگ»المللی دادگستری در قضیه ديوان بین 5264ی سال أباب ر

- Shibata A., “Japan and 100 Years of Antarctic Legal Order: Any Lessons for the Arctic?”, The 

Yearbook of Polar Law, vol. 7, Brill | Nijhoff, 2015. pp. 3-54. 
 - Shibata A., “ICRW as an Evolving Instrument: Potential Broader Implications of the Whaling 

Judgment” Japanese Yearbook of International Law, vol. 58, 2015. pp. 298-318. 

هريک از اين معاهده جنوبگان در اين قاره و تأثیر  برای مطالعه درباره مناسبات متقابل امنیتی کشورهای غیرعضو .56

  ن.ک:المللی، ها بر امنیت يکديگر و نیز بر امنیت بینپديده

- Hemmings A., “Security Beyond Claims”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 70-94, at pp. 91-92. 

https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c6528.htm
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بستگی به ماهیت  ،اگرچه سطح اين منافع در نهايت 26؛شودمنافع امنیتی ملی برای آنان می
 25ها و نیز سطح ورود يک دولت به امور مربوط به جنوبگان خواهد داشت.فعالیت آن

 

 نوبگانامنیت رژیم حاکم بر ج وضوعم ج.
شق ديگری از امنیت که در جنوبگان مطرح و به نحو تنگاتنگی با امنیت ملی مرتبط است، امنیت 

به شصت  نزديک ،رژيم حاکم بر جنوبگان است. معاهده جنوبگان و سامانه معاهداتی جنوبگان
يجاد رژيمی قدرتمند در اين قاره ا ،بیش طوالنیوکم اند و در اين مدتِسال است که اجرايی شده

حادث در جنوبگان و  ل داخلیِخشی مثبت آن در حل بسیاری از مسائاند که کارايی و اثربهکرد
های مربوط به اختالف ،لترين اين مسائرسیده است، که مهم محیط پیرامون آن به اثبات

که  29پوشان در اين قاره بوده استحاکمیت سرزمینی و طرح ادعاهای سرزمینی متداخل و هم
 24سامانه معاهداتی جنوبگان دارد. ،کلی طوربهکامیابی اين معاهده و نشان از 

شدن سامانه معاهداتی جنوبگان، اين سامانه نشان داد که سی سال نخست اجرايی خالل در
مانند کنوانسیون حفاظت از  ،های جديدی از طريق تدوين و انعقاد اسناد ديگرتواند به چالشمی

های گسترده ديپلماتیک در مذاکره راجع به د، و با وجود تالشمنابع آبزی جنوبگان پاسخ ده
توانست از تصويب رژيم مربوط به مواد معدنی برای  6382،22کنوانسیون مواد معدنی در دهه 

. شد مادريدجای آن منجر به تصويب پروتکل به که کندبرداری از منابع جنوبگان جلوگیری بهره
انه معاهداتی جنوبگان از سوی برخی اعضای مجمع انتقادهای جدی به سام 6382در دهه 

کننده اعضای معاهده رفع شد. اين دسته از شد که با پاسخ دقیق و قانععمومی ملل متحد مطرح 
چنین بیان  ،اعضای مجمع عمومی ملل متحد در مقام انتقاد از سامانه معاهداتی جنوبگان

شده است که برای عضويت ساير « نحصاریکلوپ ا»داشتند که اين سامانه در عمل تبديل به می

 
51. French D., “Regime Integrity qua Antarctic Security: Embedding Global Principles and Universal 

Values with the Antarctic Treaty System”, in A. D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 51- 69, at pp. 53-54. 

  ن.ک: ،برای مطالعه بیشتر راجع به مقوله امنیت دريانوردی در جنوبگان .52
- Jabour J., “Maritime Security: Investing in Safe Shipping Operations to Help Prevent Marine Pollution”, 

in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-
First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge, 2012. pp. 238-256, at pp. 242-243. 
53. Rothwell D. R., Scott K. N. and Hemmings A., “The Search for ‘Antarctic Security’”, in A .D. 

Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 1-17, at p. 4. 

عد وجود صلحی مداوم در اين از بُ ويژهبهبودن نظام حقوقی جنوبگان، یاببرای مطالعه بیشتر در باب چرايی و جزيیات کام. 54

  ن.ک: ،قاره
- Jabour J., “Why Has There Been a ‘Long Peace’ in Antarctica?” The Yearbook of Polar Law, vol. 7, 

Brill | Nijhoff, 2015.  pp. 632-645. 

 .6388ژوئن  5، مصوب های مربوط به مواد معدنی در جنوبگانکنوانسیون تنظیم فعالیت .55
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های اصلی شدت با مقاومت دولتاين ايراد و انتقاد که به 21المللی باز نیست.های جامعه بیندولت
 .شدشد، سرانجام مرتفع سامانه جنوبگان مانند استرالیا مواجه می

توانستند به ها طی آن میها، از طريق تسهیل در فرايندهايی که دولتبخشی از اين انتقاد
بخش ديگری از ايرادهای وارده نیز با  23عضويت مشورتی معاهده جنوبگان درآيند، مرتفع شد.

 ةآيندکه هیچ فعالیت اکتشافی يا استخراجی معادن در جنوبگان در حال و  شداين تصمیم مرتفع 
مقطع نزديک نبايد صورت پذيرد. واکنشی که اعضای اصلی سامانه معاهداتی جنوبگان در اين 

جنوبگان گر اهمیت بسزايی است که برای امنیت رژيم حاکم بر زمانی از خود نشان دادند نشان
 28اند.ل بودهقائ

موضوع امنیت رژيم حاکم بر جنوبگان همواره در خصوص سامانه معاهداتی جنوبگان مطرح 
های وشکند و اشتیاق و عالقه کابوده است و اکنون نیز که دهه ششم عمر خود را سپری می

، همچنان پابرجاست. حتی اين احتمال است تحقیقاتی کشورها در جنوبگان به اوج خود رسیده
در مديريت « های جهان سومدغدغه»وجود دارد که افزايش اين توجهات به جرقه دوباره 

خورد. گاه که با تحوالت معاصر در مفاهیم عدالت جهانی پیوند میآن ويژهبه 23جنوبگان بینجامد؛
ها داير بر بازنگری در مدل و شیوه حکمرانی تواند موج جديدی از درخواستن پیوند میاي

 12دنبال داشته باشد.جنوبگان را به
ها و در رفع دشواری شک و ترديدها راجع به ظرفیت و اراده سامانه معاهداتی جنوبگان البته

وجود  تا کنون مادريدتکل های داخلی و خارجی موجود در اين قاره، از زمان انعقاد پروچالش
. هیچ سند جديدی در خالل دو دهه اخیر به سامانه معاهداتی جنوبگان افزوده نشده است داشته

 
56. Rothwell D. R., et al. “Security Beyond Claims”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 70-94, 

at pp. 75-76. 

ی مقدمه دومی است: يکی عضويت در معاهده جنوبگان به دو شکل است که اول شايان ذکر است که عضويت .57

ها امکان مشارکت دارد. گیریها ندارد؛ و دومی عضويت مشورتی که در تصمیمگیریمشورتی که نقش چندانی در تصمیمغیر
 رمشورتی هستند. عضو مشورتی و بقیه عضو غی ،دولت 53دولت عضو کنونی معاهده جنوبگان، تا اين لحظه  29از 

58. Bateman S., “Strategic Competition and Emerging Security Risks: Will Antarctica Remain 

Demilitarised?”, in A .D. Hemmings et al. op. cit., 2012. pp. 116-134, at pp. 118-119. 

 ،باره ر جنوبگان و جايگاه کشورهای غیرعضو در ايندر باب ابعاد کاوش د ويژهبهیشتر در اين رابطه و برای مطالعه ب .53

  ن.ک:

- Hemmings A. and M. Rogan-Finnemore, “Access, Obligations and Benefits: Regulating Bioprospecting 
in the Antarctic”, in M. L. Jeffrey, J. Firestone and K. Bubna-Litic (eds), Biodiversity Conservation, Law 

+ Livelihood: Bridging the North-South Divide, Cambridge University Press, 2008, 529- 559 at 538 and 539. 
60. French D., ‘Regime Integrity qua Antarctic Security: Embedding Global Principles and Universal 

Values with the Antarctic Treaty System’, in A. D. Hemmings, D. R. Rothwell and K. N. Scott (eds), 
Antarctic Security in the Twenty-First Century, Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge, 2012, 

pp. 51- 69; 

 منبع ديگری از همین نويسنده:ن.ک:  ،همچنین

- French D., “Global Principles, Universal Values and the ATS: Regime Integrity as Antarctic Security”, 
New Zealand Yearbook of International Law, No. 6, 2009. pp. 63-75. 
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ئل اخیر اين قاره، ای در مورد مساتوان دريافت که اين سامانه هیچ مقررهاست. از همین رو می
ه است. بنابراين، کردن بینیهای زيستی پیشل مربوط به گردشگری تجاری و کاوشمسائ ازجمله
بیش متعددی درباره ثبات آتی سامانه معاهداتی جنوبگان قابل طرح وکم های اساسیِپرسش

د و شوای فعال و ماهوی حفظ ويژه اگر قرار بر اين باشد که اين سامانه به مثابه سامانه، بهاست
يجاد سامانه معاهداتی که هدف از ابا وصف ايننه فقط جوانب شکلی و تشريفاتی را در برگیرد. 

ای فعال، پويا و ماهوی( بوده است، اين سامانه بايد قادر جنوبگان، مورد نخست )يعنی سامانه
 .کندهای انسانی در جنوبگان را مديريت ای از فعالیتباشد تا طیف گسترده

 

 عد امنیتیار معاهده جنوبگان از بُآث. 4
المللی بسیار مختصر و موجز است که تنها د بینمعاهده جنوبگان، سن ،طور که اشاره شد همان

کنندگان ماده را در خود جای داده است. اين معاهده از اين جهت اهمیت دارد که نیت تدوين 64
اين معاهده  1يک قاره بینجامد. در ماده  ايجاد نظام حقوقی بوده است که به تنظیم امور کلّ ،آن

درجه جنوبی را تحت شمول اجرايی  12غرافیايی منطقه جنوب عرض ج ،آمده است که اين سند
ثیر اين معاهده بر از هرگونه سوءبرداشت داير بر تأ خود دارد. افزون بر اين، برای احتراز

ها در تمامی درياهای آزاد پیرامون اين قاره به های موجود در دريای آزاد، اين آزادیآزادی
بات شناسايی بخشی از امنیت جطور آنی موبینی همین تدبیر ساده بهرسمیت شناخته شد. پیش

 .کرددريايی در اقیانوس جنوبی را مهیا 
جنوبگان دارای يک سلسله آثار آنی و مستقیم و همچنین شماری از آثار غیرمستقیم  معاهده

شدن اين اجرايی 16.شداالجرا بر امنیت قاره جنوبگان است. نخست، معاهده نسبتاً به سرعت الزم
سرعت جامه های منعقده در واشنگتن قرار است بهکه توافق کردان تضمین میسريع در آن زم

 ،يید با چنین سرعتی بر يک چارچوب امنیتی جديد و مؤثر برای جنوبگانعمل بپوشد. زدن مهر تأ
يکی از اهداف اصلی انعقاد معاهده  15نشان روشنی از دادن رأی اعتماد به اين الگوی جديد بود.

های واجد ماهیت بدين معنی که اقدام ؛آمیز استتنها برای اهداف صلح ،آنجنوبگان، کاربرد 
ين ای و تخلیه پسماندهای راديواکتیو در ا. همچنین، انفجارهای هستهاست نظامی ممنوع شده

درست در زمانی که اياالت  ،شدکه معاهده در جريان جنگ منعقد . از حیث ايناست قاره منع شده

 
 واشنگتنهای حاضر در کنفرانس سند تصويب توسط دولت 65پس از توديع تمامی  6316ژوئن سال  59معاهده در  .08

زلند، نروژ، آفريقای جنوبی، انگلستان، اياالت واسترالیا، بلژيک، شیلی، فرانسه، ژاپن، نی. اين کشورها آرژانتین، دشاالجرا الزم
 متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.

62. Rothwell D. R., “The Antarctic Treaty as a Security Construct”, in Alan D. Hemmings, Donald R. 

Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy 
Perspectives, USA, Routledge, 2012.  pp. 33-50, at p. 39. 
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طور مستقیم در تقابل با يکديگر در شمالگان قرار گرفته ر شوروی سابق بهمتحده و اتحاد جماهی
کننده ساز و تضمینای در جنوبگان، زمینههای هستهبودند، تصمیم ايجاد منطقه عاری از سالح

 ای بدل نشود.های هستهاين امر شد که قاره جنوبگان به معرکه آزمايش سالح
های منظم معاهده جنوبگان که گردهمايی 3در ماده  های مقررسازوکاردوم، در همان سال، 

گردهمايی مشورتی معاهده . نخستین شده است، فعال کردهای عضو معاهده را معین دولت
پايتخت استرالیا برگزار شد. اين گردهمايی بسترساز تصويب  کانبرادر شهر  19جنوبگان

ها را از آن نامهصدور اين توصیه روند ،خودخودیمربوط به معاهده شد که به 14هاینامهتوصیه
 ها سرانجام موجبی برای تکوين سامانه معاهداتی جنوبگان شد.. تمامی اين گامکردپس تسهیل 

به  6316که طی آن لهستان در سال  کرددرنگ نخستین الحاق به خود را تجربه سوم، معاهده بی
هايی که در برای ورود ساير دولتعضويت معاهده جنوبگان درآمد. همین نخستین الحاق، مسیر را 

توانستند از طريق ورود و پرداختن ها آنو کرد حاضر نبودند، به اين معاهده هموار  واشنگتنکنفرانس 
 شوند. 12جنوبگان عضو مشورتی معاهده عنوانبهبه امور جنوبگان، واجد صالحیت عضويت 

ساز ته است که سببمعاهده جنوبگان اين کارآمدی ارزشمند را داش 4چهارم، ماده 
تمرکز آنان را بر مقوله تحقیقات  ،جای آنها شود و بههای حاکمیتی دولتکنارگذاردن تنش

. حجم گسترده نتايج علمی منتشره در قالب شودمیهاست مشاهده علمی نهد؛ واقعیتی که سال
 ،نوبگانالمللی در زمینه تحقیقات علمی جهای علمی در سطح بینمقاالت، کتب و گردهمايی

 خود دلیل اين مدعاست.
معاهده  9و  6سازی وفق مواد ایسازی و هستهپنجم، در جنوبگان همچنین ممنوعیت نظامی

موجب ارتقای امنیت نظام حاکم بر اين قاره شده است، بلکه امنیت  تنهانهجنوبگان وجود دارد که 
 خود افزايش داده است.خودیقاره را نیز به

ل مدنی و کیفری کاری جالب توجه، افراد را در مسائهده جنوبگان با ابتششم و در آخر، معا
ها در باب یتای که موجب کاهش چشمگیر حساسکند؛ مقولهتابع قانون ملی خود قلمداد می

از اين رهگذر به تقويت امنیت نظام  ل مدنی و کیفری در جنوبگان شده،قانون حاکم بر مسائ
 کند.حاکم بر اين قاره کمک می

 

 المللدر نظام حقوقی جنوبگان به مثابه الگویی برتر در حقوق بین امنیت. 5
الگوی برتر حقوق  عنوانبهتوان المللی اين قاره را میجنوبگان و مقوله امنیت در نظام حقوقی بین

 
63. Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) 

64. Recommendations 

65. Antarctic Treaty Consultative Party (ATCP) 
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بودن مجموعه اسناد مدخل، در طول زمان اجرايیهای ذیشمار آورد که در آن دولتالملل بهبین
به پايبندی به تعهدات مقرر در  خود را ،دهنده سامانه معاهداتی جنوبگان، در نظر و عملتشکیل

اند. طرح اين مدعا با هکرد ملتزم های اجرايی مؤثر آنالمللی و ضمانتدرون اين نظام حقوقی بین
ملل در النظر حقوق بینتوجه به شرح و بسطی که در بیان ابعاد گوناگون امنیت در جنوبگان از نقطه

  قابلیت اثبات دارد. ،ه خواهد شدد، به داليلی که در اين مبحث ارائمباحث پیشین آم

طور که  کننده آن است که همانهای احاطهنخست، وسعت چشمگیر قاره جنوبگان و آب
تر است. جنوبگان با درنظرگرفتن چنین وسعتی، و نیز با از اروپا و استرالیا بزرگ ،اشاره شد

تا صد سال است، اين واقعیت که پیشینه حضور انسان در آن اکنون متجاوز از يکدرنظرگرفتن 
های عضو معاهده های حاضر در آن، دولتشاهد هیچ رخدادی نبوده است که در آن دولت کنون

های مندرج در سازوکارالمللی )مثالً در چارچوب جنوبگان يا سامانه معاهداتی جنوبگان، جامعه بین
های غیرعضو در معاهده و سامانه در معنای دولتهم های ثالث )(، يا دولتمنشور ملل متحد

های غیرحاضر و غیرفعال در جنوبگان( نیازمند اقدام نظامی در معاهداتی جنوبگان و هم دولت
که  کنون شاهد رخدادهايی همچون درگیری مسلحانه جنوبگان تا روازايناين قاره بوده باشند. 

 ی نیز نبوده است. حادث بر سر مسائل جنوبگان باشد، حتی در ابعاد جزئ اختالف ،استگاه آنخ
شدن معاهده های پس از تصويب و اجرايیالمللی در سال، واقعیتی است که جامعه بیندوم

ويژه در دو دهه اخیر، در خصوص جنوبگان با آن مواجه بوده است. اين ، بهتا کنونجنوبگان 
مند به حضور و فعالیت در جنوبگان است که در های عالقهدولتواقعیت، همانا شمار فزاينده 

های ديگری را هم بايد توجهی همراه بوده است. به اين شمار، دولتهای کنونی با رشد قابلسال
نیازها و سازی پیشسنجی و فراهماکنون در حال انجام مراحل مطالعاتی و امکانافزود که هم

ی برای حضور در اين قاره هستند. معنای نخستین و روشن کلی انجام فاز مقدمات طوربه
های حاضر و فعال در جنوبگان، منصرف از نوع و کیفیت حضورشان، گرفتن شمار دولتفزونی

ها با که میان دولت بودهايی بیشتری ل و چالشه بدون ترديد بايد شاهد شمار مسائاين است ک
 يابد.ظهور و بروز می ،المللی جنوبگاننظام حقوقی بینالمللی، و نیز های بینيکديگر، يا سازمان

دولت را در خود داشت و اين در  65تنها  ،به بیان ديگر، نظام حقوقی جنوبگان در بادی امر
مدخل در آن به حدود پنج برابر اين تعداد افزايش يافته های ذیحالی است که اکنون شمار دولت

محیطی و غیره را نیز بدان ، زيستتدارکاتیالمللی تحقیقاتی، یناست، و البته بايد بسیاری نهادهای ب
های گوناگون مواجه باشد که امنیت نظام مراتب بیشتری از جنبههای بهدر اصل بايد با چالش .افزود

. کندشدن آن، با تهديد مواجه حقوقی آن را، با گذشت حدود شصت سال از هنگام تصويب و اجرايی
تا  از منظر امنیت نظام حقوقی آن، ويژهبهاين منظر، نظام حقوقی جنوبگان بر همین اساس و از 

 گفته همچنان کامیاب بوده است.رغم واقعیت پیشه است که بهکرداثبات  کنون
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پیش از تصويب و  ويژهبهها به جنوبگان، زين توجه دولتهای آغاسوم، از همان سال
المللی ل بسیار حساس امنیت بینوبگان، اين قاره در معرض طرح مسائشدن معاهده جناجرايی

ای و های هستهها، طرح موضوع استفاده از جنوبگان برای انجام آزمايشترين آنبود. مهم
لی که البته در همان هنگام و نیز ای بود. چنین مسائپسماندهای هستههمچنین انباشت و دفع 

موضوع بحث و فحص جدی در محافل سیاسی، نظامی و پس از تصويب معاهده جنوبگان، 
ترديد چالشی جدی در مسیر اجرای دقیق نظام حقوقی جنوبگان با المللی بودند، بیحقوقی بین

اين واقعیت که معاهده  درنظرگرفتنبا  ويژهبههم شوند؛ آنهدف آن قلمداد میتوجه به موضوع و 
روشنی کند، بلکه بهآمیز میهای صلحود به فعالیتها را منحصر و محدفعالیت تنهانهجنوبگان 

 کند.ای را در اين قاره منع میهرگونه کاربرد سالح هسته
برابر اين معاهده، هرگونه فعالیت نظامی  11است.« صلح»چهارم، جنوبگان يک معاهده 

همچون ايجاد پايگاه و استحکامات نظامی، انجام هرگونه رزمايش نظامی و غیره منع شده 
افزارهای نظامی برای پشتیبانی گرچه استفاده از نیروهای نظامی و نیز تجهیزات و سخت 13،است

اين  درنظرگرفتنبا  18شود.آمیز مجاز شمرده میهای صلحهای تحقیقات علمی و فعالیتفعالیت
 معاهده جنوبگان( همانا ،کنندگان از انعقاد معاهده صلح )و در اين نمونهواقعیت که هدف تدوين

 کردتوان چنین استدالل پیشگیری يا منع درگیری نظامی آن در اشکال گوناگون بوده است، می
توجیهی برای تدوين و تکوين چنین معاهده  ،رفتکه چنانچه بیم بروز درگیری مسلحانه نمی

 المللی در جنوبگان وجود نداشت.بین
ت است که معاهده صرفاً توان افزود که درسگزاره را هم در تقويت اين استدالل می اين

های تحقیقات علمی و استفاده از نیروهای نظامی و تجهیزات نظامی را برای پشتیبانی از فعالیت
آمیز مجاز شمرده است، اما همواره امکان استفاده دوگانه از اين نیروها و ابزار های صلحفعالیت

ماند. در جنوبگان پنهان نمی های حاضريک از دولتوجود داشته است؛ واقعیتی که از چشم هیچ
ها، اطالعات و نتايج حاصل از همچنین وجود مقوله دوگانگی و چندگانگی کاربرد داده

های تحقیقات علمی دريايی و غیردريايی در جنوبگان که در بسیاری از موارد در امور فعالیت
  13ت.نظامی نیز کاربرد و قابلیت استفاده دارند نیز در اين مبحث قابل طرح اس

 
 معاهده جنوبگان. 6بند يکم ماده مقدمه و نیز  ن.ک: .00

 معاهده جنوبگان. 6نیز بند يکم ماده  ن.ک: .07

 .6بند دوم ماده ، همان ن.ک: .01

تحقیقات  ويژهبههای تحقیقات علمی )فعالیتها، اطالعات و نتايج برای مطالعه بیشتر راجع به مقوله دوگانگی کاربرد داده .03

 ن.ک: علمی دريايی( در )ازجمله( امور نظامی 
شناسی و علوم ، انتشارات پژوهشگاه ملی اقیانوسالملل درياها و تحقیقات علمی دريايیحقوق بین ؛مدنیسیدضیاءالدين  ـ
 .686ـ632 صص ،6935، ویج
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گوناگون و  وسعت و اهمیت رغمبهپنجم، جنوبگان تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست. آن قاره 
فاقد حاکمیت يک يا چند دولت است و نظام حقوقی  ،طبیعی و غیره آن فردمنحصربههای ويژگی

ها از بدو حضورشان در رقابت تالش دولت روازاينتنها نظام حقوقی حاکم بر آن است.  ،جنوبگان
 خطریعمال و توسعه حاکمیت خود در آن منطقه، همواره از جنوبگان و اِ تصاحب قطاعیرای ب

ناپذير بسیاری اشتهای سیریبايد برای امنیت اين قاره و نیز نظام حقوقی ناظر بر آن بوده است. 
ها و افزايش وسعت سرزمینی تحت حاکمیت خود را اندازی به ساير سرزمینها برای دستدولت
ه اين تهديد افزود. همچنین وجود منابع عظیم معدنی و غیرمعدنی در جنوبگان و رقابت نیز ب

ويژه در دوران کنونی به منابع موجود در ها برای تسلط بر منابع بیشتر، و بههمیشگی دولت
 کند.شان، اين استدالل را تقويت میمناطق فراتر از صالحیت ملی

دهد تا اتباع خود را که در حاضر اجازه می ششم، نظام حقوقی جنوبگان به کشورهای
. اين قرار دهندخود  کنند، تحت شمول قوانین مدنی و کیفری ملیجنوبگان حاضرند و فعالیت می

ها و در تواند بسترساز پیدايش تعارض قوانین میان قوانین ملی دولتخود میخودیموضوع به
فصل وهای حلکارگیری روشهد که در صورت عدم بشومواردی اختالف میان آنان 

کننده امنیت جنوبگان است آمیز که تهديدهای غیرمسالمتآمیز، احتمال توسل به روشمسالمت
 وجود دارد.
بودن مباحثی مانند استفاده از جنوبگان برای اهدافی که گرچه در دايره مفهوم ، مطرحهفتم

آسانی امکان ست و بهانظامی شبهگنجد، دارای کاربرد نظامی و می« های تحقیقاتیفعالیت»
بودن محیط ويژه توان به مناسبهای تحقیقات علمی دارد. از آن جمله میانجام در قالب فعالیت

ای فرد جغرافیايی جنوبگان برای انجام تحقیقات جاسوسی و ضدجاسوسی ماهوارههو منحصرب
 مخاطره بیندازد.تواند امنیت جنوبگان و نظام حقوقی آن را به اشاره کرد که می

وجود ادعاهای سرزمینی هفت دولت در جنوبگان به همراه شناسايی بايد هشتم، و سرانجام، 
و روسیه در آينده را چالش ديگری در مسیر  امريکاو حفظ حق طرح ادعای سرزمینی توسط 

ر تزمانی جدی ،شمار آورد. اين چالشه تحقق امنیت جنوبگان و نیز نظام حقوقی حاکم بر آن ب
از اين ادعاهای يک المللی هیچجامعه بینتا کنون که  شودنمايد که به اين نکته توجه رخ می

. افزون بر اين، گرچه معاهده جنوبگان اين ادعاهای سرزمینی را است نکردهشناسايی را سرزمینی 
که زمان  5248هیچ معلوم نیست که در آينده، بخصوص در سال  ،به حالت تعلیق درآورده است

گیر آن بازنگری معاهده جنوبگان است چه پیش خواهد آمد و چه تصمیمی توسط اعضای تصمیم
اتخاذ خواهد شد. همچنین نبايد فراموش کرد که برخی از اين ادعاهای سرزمینی با يکديگر 

 ،المللی جنوبگانبا اين وصف، عملکرد مؤثر ارکان گوناگون نظام حقوقی بین 32پوشانی دارند.هم
 

 پوشانی دارند.شود که با يکديگر همادعاهای سرزمینی انگلستان، شیلی و آرژانتین بر جنوبگان میاين وضعیت شامل  .76
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د و امنیت آن شوآن شده است تا هدف و منظور غايی اين نظام حقوقی دچار خدشه مانع از 
 .طور جدی تهديد شودبه

 

 نتیجه
 آمیز واهداف صلح ه است که جنوبگان به دو مقولهشدکلی موجب  طوربهمعاهده جنوبگان 

ه منطق عنوانبهکلی اين قاره را  طوربهمعاهده جنوبگان تحقیقات علمی اختصاص يابد. 
شمرد که در آن آزادی تحقیقات علمی برای همگان وجود دارد و هرگونه شده علمی برمیحفاظت

ای از تواند در هر نقطهفعالیت نظامی در سطح قاره ممنوع است. بر اين اساس، هر کشوری می
 های ادعاشده يا ادعانشده( ايستگاه تحقیقاتی داير کند.اين قاره )اعم از بخش

تازگی سالگرد پنجاهمین سال تصويب، معاهده جنوبگان به ،تر اشاره شدشطور که پی همان
تا نظرات، پیشنهادها و  کردامکانی را فراهم  ،. اين مراسمکرداالجراشدن خود را برگزار و الزم

اسناد معاهداتی جنوبگان، و  المللی در خصوص مجموعههای بینها و سازمانانتقادهای دولت
د. اسناد اجرايی سامانه معاهداتی جنوبگان، به همراه معاهده شومعاهده ابراز  کارکرد اين ويژهبه

تا سیر تکامل نظام حقوقی ناظر بر قاره جنوبگان را پس از تصويب معاهده جنوبگان  ،جنوبگان
اند. البته اين بدين معنا نیست که اين سامانه فاقد هرگونه نقص و کم و کاست پیموده کنون

ناگزير از تغییر و اصالح و جرح و تعديل و حتی تقويت  ،وقی در بستر گذر زماناست. هر نظام حق
 نیست. امقررات است. نظام حقوقی ناظر بر جنوبگان نیز از اين قاعده مستثن

مقررات مندرج در معاهده جنوبگان مبنی بر  رغمبهالمللی جنوبگان، عد امنیت بیناز بُ
ای امنیتی منطقه هیچ ترتیب خاصی در تکوين سامانه سازی قاره جنوبگان، معاهدهغیرنظامی

منشور ملل متحد سازگاری  8های مقرر در فصل سازوکاره است که با کردبینی و مقرر نپیش
فصل وهای حلسازوکار ،که معاهده جنوبگان در درون خود داشته باشد. بر همین اساس، مادامی

که راجع به تفسیر و  استبوط به اختالفاتی ها تنها مرسازوکاره است، اين کردبینی اختالف پیش
عادی در حیطه  طوربهکه را موضوعاتی  ،طور مستقیمو به يابدظهور و بروز می ،اجرای معاهده

 گیرند در بر نخواهد گرفت.اختیارات شورای امنیت قرار می
 اندازی از ثبات وضعیت حقوقی مقررات معاهده جنوبگان و ساير اسنادبرای ترسیم چشم

موجود در سامانه معاهداتی جنوبگان بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که در اين قاره وفق معاهده 
از لحاظ حقوقی يعنی هم جايگاه مدعیان  36«حفظ وضع موجود»( هدف اساساً 4جنوبگان )ماده 

ز است که هیچ چی سرزمینی کنونی، هم مدعیان احتمالی، و هم مدعیان آتی، با درج اين قید بوده
ثیری بر ادعاهای موجود داير بر حاکمیت سرزمینی يا مبنای اين ادعاها نخواهد تأ ،در اين معاهده

 
71. Status quo 
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ثیری بر ادعاهای اين معاهده، تأ بودناجرايیخالل افزون بر اين، هیچ رخدادی در  داشت.
 بودناجرايینیز هیچ ادعای جديد يا گسترش ادعای پیشین در مقطع  .حاکمیتی نخواهد داشت

ها ثیر اين مقرره مهم اين بود که هرگونه مقاومت از سوی دولتهده قابل طرح نخواهد بود. تأمعا
شان را در جنوبگان خنثی و برطرف کرد تا در مقطع زمانی که های حاکمیتیبه دلیل دغدغه

 .نکندرو هتحقق اهداف معاهده را با دشواری روب ،االجراست هیچ مانعیمعاهده جنوبگان الزم
 35کشور را در عضويت خود دارد. 29( 5263یه ئژو 62) 6931تیرماه  63ه جنوبگان تا معاهد

دولت )که همگی از  54عضو مشورتی در معاهده حضور دارند، و  عنوانبهدولت  53از اين تعداد، 
عضو غیرمشورتی در اين معاهده حاضرند. از میان  عنوانبهاند( طريق الحاق به معاهده پیوسته

عضو  55اند و ساير هکردطرح ادعای سرزمینی در جنوبگان  ،هفت دولت ،رتیاعضای مشو
ها اعالم موضع رسمیت نشناخته يا نسبت بدانيا اين ادعاهای سرزمینی را به ،مشورتی ديگر

 اند.هکردن
سال از عمر خود را سپری  12با تمرکز بر امنیت نظام حقوقی جنوبگان که اکنون نزديک به 

های گوناگون آن به کیفیتی که در اين نوشتار آمد، اين واقعیت مهم سی مؤلفهکرده است و برر
ای نبوده است که در آن کنون شاهد هیچ حادثه تاشود که جنوبگان بیش از پیش نمايان می

 
هايی در اين های اخیر و برداشتن گامبودن بحث حضور تحقیقاتی در جنوبگان در سالنیز با توجه به مطرح ايراندر مورد  .72

سنجی عضويت در معاهده زمینه )ازجمله ايجاد مرکز ملی تحقیقات جنوبگان و نیز اعزام محقق به اين قاره( مقوله امکان
چه دانشگاهی به شکل جدی شده است. آناهداتی جنوبگان وارد مطالعات در محافل علمی و سامانه مع ،کلی طوربهجنوبگان و 
رسد مندی از سامانه معاهداتی جنوبگان برای ايران مانند ساير کشورها فراهم است. به نظر میکه امکان بهرهاين مسلم است

المللی ی بینهاهای فناورانه، تقويت همکاریرساختريزی مناسب، اختصاص اعتبارات الزم همراه با تدارک امکانات، زيبرنامه
های علمی سازی پشتوانهبا کشورهای پیشرو و برجسته در زمینه تحقیقات علمی جنوبگان، فراهم ويژهبهتحقیقات جنوبگان 

ها، تايج آنهای گوناگون تحقیقاتی جنوبگان و نشر نهای تحقیقاتی جدی و با کیفیت در زمینهمورد نیاز، و انجام فعالیت
حضور در میان  ،کلی سامانه معاهداتی( جنوبگان، و در نهايت طوربههای ورود به جنوبگان، عضويت در معاهده )و شرطپیش

تواند از طريق الحاق به معاهده جنوبگان بر همین اساس، ايران می .گیر در نظام حقوقی جنوبگان باشندکشورهای تصمیم
های گوناگون آن )بر طبق پاراگراف ر آن عضويت يابد و نمايندگانی را برای شرکت در اجالساين معاهده( د 69)وفق ماده 

زمان، عالقه خود را به جنوبگان و فعالیت در آن طور همدر خالل اين مقطع به و کندمعاهده جنوبگان( معرفی  3يکم از ماده 
های علمی و تحقیقاتی مانند ن مهم از طريق انجام فعالیتاي .های علمی نشان دهدويژه از حیث انجام تحقیقات و فعالیتبه

ها در انجام آن های تحقیقاتی علمی در آن منطقه و مشارکت و همکاری با ساير دولتاعزام محققان جهت انجام فعالیت
نحوه حضور و  المللی جنوبگان، وها میسر خواهد شد. برای مطالعه بیشتر راجع به مقوله ايران و نظام حقوقی بینفعالیت

قاره هفتم کره تحقیقاتی و علمی(  ويژهبه)مندی از مزايای کلی کیفیت بهره طوربهو  ،عضويت در سامانه معاهداتی اين قاره
  ن.ک: ،المللیعد حقوقی بینزمین از بُ

- Madani, Zia E., “Possible Challenges on the Path towards Iranian Active Scientific Research Presence 

in the Antarctic: An International Legal Approach”, Yearbook of Polar Law, vol. VII, Brill – Nijhoff, 

2015, 2015. pp. 151- 167. 
- Madani, Zia E., “XXXIII SCAR Biennial Meetings and Open Science Conference: The Beginning of 

Active Iranian Participation in International Collaborative Antarctic Research” in Munro, James, 
“Conference reports, notes and announcements”, The Polar Journal, vol. 5, No. 1, 2015. pp. 232–245. 
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های عضو معاهده جنوبگان يا سامانه معاهداتی جنوبگان، های حاضر و فعال در آن، دولتدولت
های مندرج در منشور ملل متحد(، يا سازوکارمثال در چارچوب  عنوانبهالمللی )جامعه بین

هايی که در جنوبگان حضور ندارند، نیازمند های غیرعضو سامانه معاهداتی جنوبگان يا دولتدولت
شاهد رخدادهايی همچون  تا کنوناقدام نظامی در اين قاره بوده باشند. بنابراين، جنوبگان 

 ل جنوبگان باشد.استگاه آن اختالف حادث بر سر مسائت که خنبوده اس درگیری مسلحانه
تصويب و  های پرشماری که در خالل مدت نسبتاً متمادیِاين واقعیت مهم با توجه به چالش

کلی سامانه معاهداتی جنوبگان، امنیت اين قاره و نظام  طوربهجنوبگان و  ،معاهده بودناجرايی
هايی همچون شمار فزاينده چالش .تر خواهد شدپررنگده است کرحقوقی موجود در آن تهديد 

مند به حضور و فعالیت در جنوبگان و الجرم باالرفتن احتمال بروز رخدادهای های عالقهدولت
کننده امنیت اين رژيم حقوقی باشند، طرح موضوع استفاده از توانند تهديدگوناگون که می

ای، همچنین انباشت و دفع پسماندهای هستهای و های هستهجنوبگان برای انجام آزمايش
صرف به جنوبگان  تدارکاتیامکان استفاده دوگانه از نیروها و تجهیزات نظامی که برای پشتیبانی 

ها، اطالعات و نتايج حاصل از شوند، وجود مقوله دوگانگی و چندگانگی کاربرد دادهوارد می
جنوبگان که در بسیاری از موارد در امور  های تحقیقات علمی دريايی و غیردريايی درفعالیت

نظامی نیز قابل استفاده هستند، ادعاهای سرزمینی هفت دولت حاضر در جنوبگان به همراه 
پوشانی و روسیه در آينده و نیز هم امريکاشناسايی و حفظ حق طرح ادعای سرزمینی توسط 

توان چنین نتیجه گرفت که ر، میبرخی از اين ادعاهای سرزمینی با يکديگر، و بسیاری موارد ديگ
الگوی برتر در  عنوانبهکامیاب بوده است، بلکه اين امکان را دارد تا  تنهانهاين نظام حقوقی 
مدخل در آن به های حاضر و ذیالملل از حیث پايبندی حداکثری همه طرفعرصه حقوق بین

های جاد و کاربست ضمانتتعهدات موجود در اين نظام حقوقی، و نیز از حیث کامیابی در اي
 اجرايی مؤثر و کارآمد مطرح شود.
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