چشا ػیذ فغش دس ایشاى ٍ ػشتستاى ّنصهاى ًیست؟

تسیاسی اص هشدم وطَسهاى تِ تجشتِ دسیافتِاًذ وِ تمَین ّجشی لوشی تمَین دلیمی ًیست ٍ ّش سال تخػَظ دس هاُّای سهضاى ،ضَال ٍ
ریالحجِ وِ هَػذ تضسيتشیي اػیاد هسلواًاى است ،هٌتظش اػوال تغییشات دس تمَین ّستٌذٍ .الؼیت ایي است وِ چٌیي تغییشاتی دس رات
تمَین ّجشی لوشی ًْفتِ است ٍ هٌحػش تِ هاُّای سهضاى ،ضَال ٍ ریالحجِ ًیست؛ اها اص آى هْنتش ایيوِ چٌیي تغییشاتی دس تمَین لوشی
دیگش وطَسّای اسالهی ًیض اتفاق هیافتذ ،اها هتاسفاًِ اخثاس آى دس سساًِّای داخلی هٌتطش ًویضَد ٍ هشدم اص آى هغلغ ًویضًَذ.

غذ الثتِ وِ هطىالت تمَین ّجشی لوشی استثاعی تِ داًص ًجَم ًذاسد .داًص ًجَم هیتَاًذ تِ ساحتی هَلؼیت هاُ ٍ خَسضیذ ٍ ّش جشم
سواٍی دیگش سا دس ّش صهاى ٍ هىاًی هطخع وٌذ .هٌجواى سالّاست وِ هطخػات حشوت هاُ سا تؼییي وشدُاًذ ٍ حتی هیداًٌذ وِ ایي
ّوسایِ صهیي ّش سال تیي  ۲تا  ۳ساًتیهتش اص سیاسُ هادسی دٍستش هیضَد .آىّا هیتَاًٌذ هَلؼیت هاُ ،صهاى دلیك خَسضیذگشفتگی ٍ
هاُگشفتگی ٍ اختفاّا ٍ هماسًِّا سا تا چٌذیي سال دیگش هحاسثِ وٌٌذ ٍ ّوِ ایيّا سا تِ ووه لَاًیي فیضیه ٍ هحاسثات دلیك اًجام هیدٌّذ.

اها هؼیاسّای تمَین ّجشی لوشی تَسظ فمیِ ٍ ًِ هٌجن تؼییي هیضَد ٍ اص ایيسٍ هشاجؼِ تِ هٌجواى تشای اثثات آغاص هاُ لوشی هاًٌذ ایي است
وِ تشای داًستي حالل گَضت یا حشام گَضت تَدى یه جاًَس تِ دامپضضه یا صیستضٌاس هشاجؼِ وٌیذ! ّیچ وس ضىی ًذاسد وِ ػلن
دامپضضه یا صیستضٌاس دس هَسد آى جاًَس تسیاس تیصتش اص فمیِ است ،اها حالل گَضت تَدى یا حشام گَضت تَدى یه جاًَس دس للوشٍ
داًص صیستضٌاسی ًیست ٍ دس فمِ هغشح هیضَد.

فمیِ ،هؼیاسّای اثثات آغاص هاُ لوشی سا اص «وتاب خذا ،سٌت ،ػمل ٍ اجواع» استٌثاط هیوٌذ .اها ًظشات فمْا ّن دس ایي هَضَع هاًٌذ دیگش
هثاحث فمْی هیتَاًذ هتفاٍت تاضذ ٍ ایيً ،خستیي ػاهل اختالف دس آغاص هاُ لوشی تیي وطَسّا ٍ ضْشّای هختلف است.

ػاهل دٍم اختالف ،هؼیاس هحلی تمَین لوشی است .دس فمِ ضیؼِ ،هؼیاس اغلی آغاص هاُّای تمَین لوشی ایي است وِ ّالل هاُ ًَ تا چطن دیذُ
ضَد .ایي هؼیاس ٍاتستِ تِ هَلؼیت جغشافیایی ًاظش است ٍ تاػث هیضَد وِ تمَین ّجشی لوشی جْاىضوَل ًثاضذ .تشای سفغ هطىالت ایي

تمَین ،هسایل هاًٌذ «ّنافك تَدى ضْشّا» یا «تالد داسای ضة هطتشن» هغشح ضذُ ٍلی ًتَاًستِ اختالف عثیؼی  1سٍصُ تیي ًَاحی ٍ وطَسّای
هختلف سا تشعشف وٌذ.

اها ػاهل سَم اختالف دس آغاص هاُ لوشی وِ دس تشخی وطَسّای ّوسایِ تِ ٍفَس اتفاق هیافتذ ،استٌاد تِ ضْادت دٍ هشد ػادل هثٌی تش سٍیت
ّالل است .تجشتِ واسضٌاساى سٍیت ّالل ًطاى هیدّذ وِ تؼذاد لاتلتَجْی اص هشدم پذیذُّایی هاًٌذ سد َّاپیوا یا اتش ًاصن سا تا ّالل جَاى
هاُ اضتثاُ گشفتِ ٍ گضاسش هیدٌّذ .ػالٍُ تش آى ،تحمیمات ًطاى دادُ  11دسغذ افشادی وِ تشای استْالل الذام هیوٌٌذ دچاس تَّن سٍیت
هیضًَذ؛ یؼٌی رّي آًْا تػَس هیوٌذ ّالل سا هیتیٌذ دسحالیوِ ّاللی ٍجَد ًذاسد .ایي تذاى هؼٌی است وِ اگش ً 111فش تشای استْالل الذام
وٌٌذ ،تِعَس هتَسظ ً 11فش آًْا دچاس تَّن سٍیت هیضًَذ .تَّن رّي ّن ستغی تِ ػادل تَدى یا ػادل ًثَدى سغذگش ًذاسد ٍ اتفالی است وِ
حتی تشای هٌجواى تاتجشتِ ٍ سوَسدداساى سٍیت ّالل ًیض اتفاق هیافتذ ،اها سغذگشاى تاتجشتِ سٍشّایی سا تِ واس هیتٌٌذ تا هتَجِ ضًَذ آىچِ
هیتیٌٌذ ،تَّن سغذی است یا ًِ.

یه هثال

تػَس وٌیذ ّضاس ًفش تشای استْالل دس سشاسش وطَس الذام وشدُاًذ .تشخی سغذگشاى تِخاعش َّای ًاهٌاسة ًتَاًستِاًذ ّالل سا تثیٌٌذ ٍ تشخی
دیگش وِ دس ضشایظ هٌاسة سغذی لشاس داضتِاًذّ ،الل سا ًذیذُاًذ .دس هیاى ایي سغذگشاى هٌجواًی ّن تَدُاًذ وِ تا استفادُ اص واهپیَتش،
تلسىَج یا دٍستیي دٍچطوی سا دلیما تِ سَی هاُ ًطاًِ سفتِاًذ ٍ ًتَاًستِاًذ ّالل هاُ ًَ سا تثیٌٌذ .ػذُای اص هشدم ػادل ّن گضاسش دادُاًذ وِ
ّالل سا تا چطن دیذُاًذ ٍ حاضشًذ ضْادت تذٌّذ.

اص ًظش آهاسی تایذ تیصاص  11دسغذ وا افشاد استْاللوٌٌذُ یؼٌی ً 111فش سٍیت ّالل سا گضاسش دٌّذ تا تتَاى ضائثِ تَّن سٍیت ّالل سا
تشعشف وشد .اص سَی دیگش ،هٌجواى هتخػع تا اتضاسّای دلیك ّالل سا ًذیذُاًذ ٍ ػمل حىن هیوٌذ وِ تِ گضاسش افشاد غیشهٌجن ّشچٌذ
ػادل هثٌی تش هطاّذُ ّالل استٌاد ًطَد.

اها دس وطَسّایی هاًٌذ ػشتستاى ،ػىس ایي اتفالات سخ هیدّذ ٍ تِ غشف ضْادت  ۲فشد دس دادگاُ ،آغاص هاُ لوشی اثثات هیضَد.

افساًِ تمَین دلیك ػشتستاى سؼَدی

دس وطَس ػشتستاى ،هالن آغاص هاُ لوشی تشویثی اص هحاسثات ًجَهی ٍ سٍیت ّالل است .دس اغلة هاُّا تِ تمَین امالمشی ٍ دس هاُّای هْنتش
سهضاى ،ضَال ٍ ریالحجِ تِ گضاسشّای سٍیت ّالل استٌاد هیضَد .دس تمَین امالمشی ،هالن آغاص هاُ لوشی ایي است وِ اٍال اص هماسًِ هاُ ٍ
خَسضیذ گزضتِ تاضذ (آغاص دٍسُ ّاللی جذیذ) ٍ دٍها ،دس افك ضْش هىِ ،هاُ تؼذ اص خَسضیذ غشٍب وٌذ.

ّواىعَس وِ هیتیٌیذ ،هالن تمَین امالمشی سٍیت ّالل ًیست ٍ تِ ّویي دلیل دس تسیاسی اص هَاسد ،تمَین امالمشی یه سٍص صٍدتش اص وطَسّای
هٌغمِ آغاص هیضَدّ( .شچٌذ وطَسّای حاضیِ خلیج فاسس ٍ تشخی اص وطَسّای خاٍسهیاًِ دس آغاص هاُ لوشی تاتغ ػشتستاى ّستٌذ)

ها دس هاُّای سهضاى ،ضَال ٍ ریالحجِ وافی است دٍ ًفش ًضد لاضی ضْادت دٌّذ وِ ّالل هاُ سا سٍیت وشدُاًذ تا آغاص هاُ دس ػشتستاى
سؼَدی اػالم ضَد .هتاسفاًِ ون ًثَدُ هَاسدی وِ تِ استٌاد دٍ گضاسش اضتثاُ ،هاُ لوشی دس سٍص اضتثاّی ضشٍع ضذُ تاضذ .سالیاى هذیذی است
وِ هٌجواى وطَس ػشتستاى تِ ایي هَضَع اػتشاؼ هیوٌٌذ ٍ تاصتاب آى تِ هحافل داًطگاّی هحذٍد هاًذُ است.

خَضثختاًِ دس وطَس ها خغاّایی اص ایي دست اتفاق ًویافتذ ،چشاوِ واسضٌاساى هشوض تمَین هَسسِ طئَفیضیه داًطگاُ تْشاى پیصتیٌیّای
دلیمی تشای سٍیتپزیشی ّالل دس پٌِْ ایشاى اًجام هیدٌّذ ٍ ػالٍُ تش آى ،دس ضاهگاُ سٍص تیستًٍْن ّش هاُ لوشی ،واسضٌاساى سٍیت ّالل دس
دفتش استْالل همام هؼظن سّثشی هستمش هیضًَذ ٍ گضاسشّای دسیافتی سا تشسسی هیوٌٌذ .اها پیصتیٌیپزیش ًثَدى دس رات تمَین لوشی ًْفتِ
ٍ ػلیسغن تالش واسضٌاساى هشوض تمَین ،آغاص هاُّای لوشی هوىي است تغییش وٌذ .

هٌثغ  :خثشآًالیي

