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 ّضقیت کًٌْی ّ آؿایو رؼیؼ ًیـُّا ػؿ افغاًنتاى
 
 

هْلقیت صناك ّ امتـاتژیک میامی ، هيکل افغاًنتاى ّ پیچیؼگی صل آى ًاىی اف         
. آى امت  هؾکْؿ تـ هـػم ماعتاؿ فقیکی رغـافیای احـات ّرغـافیای افغاًنتاى ًؾاهی  التَاػی  ّ

ؾىتَ ّ صال ، تْرَ تَ ُنتَ فالیك لؼؿت ُای رِاًی ّ هٌغمْی تَ ًفْؽ تْرَ تَ ایي ّالقیت ػؿ گ
چٌیي ًفْؽ ّ ًتایذ  تا ماتلػؿ تهماّهت هـػهی  تْرَ تَ هضوْى ّ هاُیت ػؿ افغاًنتاى ّ ُوچٌاى
هْلقیت صناك امتـاتژیک رغـافیای ایي عغَ ّ تا  ػؿک اف تافیـا . امت  صاٍلَ اف ایي هماتلَ ُا

هغتَات عثیقی ـ ارتوافی هـػم افغاًنتاى ، هیتْاًؼ هقضلَ رغـافیا تـ احـات ایي ػؿک اف 
هؾکْؿ ، ایي صکن لاعـ  ّالقیت ػؿک تا تْرَ تَ. افغاًنتاى ػؿک ّ ؿاٍ  صل آى تيغیٌ گـػػ

ّ ًویتْاًؼ ػاىتَ تاىؼ  صل ًؾاهی ًؼاىتَؿاٍ هيکل افغاًنتاى ُیچ ّلت ًَ تٌِا  امتٌتاد هیگـػػ کَ
. ْػ کو میامی تواهیت عْاُاًَ ، صل میامی ًیق همؼّؿ ًثْػٍ ّ ًغْاُؼ تکيو ، تلکَ ػؿ فضای

ػؿ   ایي تـافؾن تْػٍ  ّ تغْؿ عثیقی« هـکق حمل»، «للة آمیا» صمیمت ایٌنت کَ افغاًنتاى توخاتَ

ْػٍ ّ وعْل تاؿیظ ًمو تقاػل ػٌُؼٍ ّ حثات تغيٌؼٍ هیاى فکتْؿ ُای هغتلف ؿا ػؿیي تـافؾن ایفا ً
اف هْضـ لؼؿت ّ تا تکاؿ تـػ چٌیي ؿا  یي هلضْػ ُـ ًیـّی کَ عْامتَ ایي عغَتؼ .هیٌوایؼ 

تَ ًفـ عْیو ّ تَ تنْی عْػ تکيؼ ، اگـ ُـ لؼؿ ًیـّهٌؼ ُن تْػٍ ، ٍـف تْاًنتَ تا افقاؿی ، 
 .ایي کتلَ کُْنتاًی ؿا تـ فـق عْیو فـّؿیقػ  ،تـُن فػى تقاػل 

تـیتاًیای کثیـ ّ ایاالت هتضؼٍ )ْرْػ ػؿ افغاًنتاى هقلْم هی ىْػ کَ لؼؿتوٌؼاى رِاًی ه      
قضلَ صل ًؾاهی ه ، فلی الـغن ػؿک ًنثی اف فؼم اهکاىّ هِـٍ ُای هٌغمْی ىاى ( اهـیکا

فیـا اکٌْى فلی الـغن . صل میامی تواهیت عْاُاًَ ، ًـمیؼٍ اًؼ  افغاًنتاى ، تَ ػؿک فؼم اهکاى
: نتاى ، ایي لؼؿت ُا ػّگـایو تواهیت عْاُاًَ هيغٌـ گؾاؿ تـ ّضقیت افغاًفکتْؿ ُای هتقؼػ اح
، هٌافـ تواهیت عْاُاًَ ّ تضکین ُـچَ تیيتـ هْاضـ اه « هَالضَ تا عالثاى»اّلی تضت پْىو 

ػؿ صاکویت ّ  آی پاکنتاى. اك . ؿا تَ ّمیلَ تغيی اف کٌَِ کاؿاى مٌتی ّ فوال هقلْم الضال آی 
، چٌیي عْامت « تا افغاًنتاى امتـاتژیک تْافك» ّ ػّهی تا پیو کيیؼى عـس  ػؿ اپْفمیْى

تا امتفاػٍ اف ؿیقؿف ُای عْػی ػؿ صاکویت ّ اپْفمیْى ، تثاؿف ًیق تواهیت عْاُاًَ اه ؿا 
کَ تٌاتـ هضامثات هٌفقت  ی اف هْضـ ؿئیل روِْؿ افغاًنتاى ـصاهؼ کـف تؼ تـیي ایٌکَ. هیؼٌُؼ 

امتـاتژیک  تْافمٌاهَ»اهـیکایی عـس  ػؿ تماتل تافلٌی  علثاًَ ىغَی ، تْاى هماّهت ّ امتاػگی
، هِیالًَ تَ هاًْؿ «لْیَ رـگَ»چْى« ّمیلَ»ػؿ فهیٌَ تا تْمل تَ ؿا ًؼاؿػ ـ « تا افغاًنتاى

 . فول هیٌوایؼ « هَالضَ تا عالثاى»پـػاعتَ ، فواٌل ػؿ امتماهت 
قیت میامی کيْؿفلٌی ّ ػؿ رؼیؼی اف ًیـّ ُا ػؿ ّض تضت تاحیـ چٌیي فضایی ، آؿایو  ایٌک      

تاکیؼ تواهیت عْاُاًَ ّ فؼم اصتیاط اؿتاب ُای  ػؿ ٍْؿت تـاتـ ُن تَ ٍف آؿایی هیپـػافًؼ کَ
تقیؼ اف اهکاى ًینت کَ افغاًنتاى ؿا تَ ػّؿ ػیگـی اف ػایـٍ  عاؿری ، اعتالفات تقویك گـػیؼٍ ّ

 .ؼ ٌىیغاًی تضـاى مْق  ًوای
تل ّ عـس ُای اّ عی ایي مفـ ، اًتغاب ؼؿافؾن پاکنتاى تَ کامفـ اعیـ یْمف ؿضا گیالًی ٍ    

ّ تْأم تا آى تیـٍ ىؼى ُـچَ تیيتـ هٌامثاى ایاالت هتضؼٍ اهـیکا تا پاکنتاى  فهاًی ىکاؿ تي الػى ،
مفـ  ،تغییـات ػؿ کاػؿ ؿُثـی تـعی اف ًِاػ ُای هؤحـ ایاالت هتضؼٍ اهـیکا تا چٌیي توایل آىکاؿ 

تَ ایاالت هتضؼٍ اهـیکا ّ مافهاًؼُی تثلیغات ؿماًَ یی ػؿیي فهیٌَ ، هَاصثَ فثؼ اهلل فثؼاهلل 
تَ فثاؿت »  تلْیقیًْی َـًاهماتك ؿئیل اهٌیت هلی اػاؿٍ کـفی تا ت، تلْیقًّی اهـاهلل ٍالش 



هاًْؿ ارالك افتـاضی تْمیلَ  مـاًزام ّ اّ عی ایي هَاصثَ افياگـی ُای تی ماتمَ ّ «ػیگـ
 فلٌی ، هؾاُـ اف آغاف تثاؿف« مثق»ػؿ کاتل تا ًياًَ ُای  (الش ّ فثؼاهلل فثؼاهللاهـاهلل ٍ) آًاى

ػؿ فیي صال مفـ . هضنْب هی گـػػ  ُای ًاىی اف آى ٍف تٌؼی هاُیت ّضقیت کًٌْی ّ
ؼ هاًْؿ ُای ػؿ لثال ٌٍؼؿافؾن ٌُؼ تَ افغاًنتاى ّ مفـ ؿئیل روِْؿ پاکنتاى تَ ؿّمیَ ًویتْاً

 .ؼ ًًگـػایي ؿّیاؿّیی تلمی 
فثؼاهلل فثؼاهلل ُیچ ّلت ًتْاًنتَ ًياى ػُؼ کَ اف تقمل ، توـکق ؽٌُی ، رناؿت میامی ، پیگیـی   

تغْؿ امتـاتژیک ّ حثات الفم یی تـعْؿػاؿامت کَ تتْاًؼ ًمو عْیو ؿا توخاتَ یک ّمیلَ تَ ػؿػ 
تاؿ ػیگـ صمیمت فْق ؿا یک  ، ًاکام اّ عی هاًْؿ ُای پالى ىؼٍ اعیـ ًمو تی هضتْی ّ. ایفا ًوایؼ 

تـعی  ، تْاًنت عی هَاصثَ اعیـاهـاهلل ٍالش  ، ّلی ػؿ چٌیي هْضـ ّ هْلفی، تَ احثات ؿماًیؼ 
ٍفضَ رؼیؼ »، « آغاف»هَاصثَ هؾکْؿ اف  اّ ضوي. اف ؽـفیت ُا ؿا تثاؿف ػاػٍ ّ تْرَ رلة ًوایؼ 

ّ « مت امتْاؿ تَ مافهایي ٍفضَ رؼیؼ میا»تْمیلَ اػاؿٍ کـفی ٍضثت ًوْػ کَ « اف میامت
ػیـّف ... » : اّ تا اًتماػ اف اػاؿٍ کـفی ؛ چٌیي گفت. امت « پایگاٍ فکـی اًگلیل»تا « ُوٌْا»

ُوٌْا هی ىْین تا ىقاؿ ضؼ تـّؿیقم ؛ اهـّف تؼّى آًکَ هٌافـ هاى ؿا تقـیف کٌین ، ُوٌْا هی 
 .« ...ؼ ُوـایو مافه کٌی ائیؼتیىْین تا یک پایگاٍ فکـی اًگلیل ، کَ عْب تـّؿینت ؿا تواًیؼ ،

تا ایاالت هتضؼٍ اهـیکا « ؿّاتظ ًقػیک»آلای اهـاهلل ٍالش کَ صتی ػؿ مغش ؿماًَ یی تَ ػاىتي 
 ّ تغْؿ فلٌی اف تامیل پایگاٍ ًؾاهی ایاالت هتضؼٍ اهـیکا ػؿ افغاًنتاى ػفاؿ هیٌوایٌؼ هقـّف امت

 : ًؼاؽِاؿ ًوْػ عی ایي هَاصثَ ؼ ،ًّؿصـف تَ هیاى آ« ؿاٍ کيای امتـاتژیک»؛ تؼّى آًکَ اف 
صاال فمیؼٍ هي ایٌنت کَ تقؿگتـیي تضفَ آلای کـفی اف ایي تَ تقؼ تـای افغاًنتاى ایٌنت کَ ها ؿا »

ػؿ تٌثنت امتـاتژیک یا عالة ُا صاضـ تَ . هاؿا تَ تٌثنت امتـاتژیک هی تـػ . تَ تٌگٌا هی تـػ 
. « ّضقیت اهـّف فـمْػٍ تـ ّ پاىیؼٍ تـ هی ىْػ هؾاکـٍ هی ىًْؼ یا ػّلت ٌُْف ُن ًنثت تَ 

لـاؿػاػ »کَ رٌاب ٍالش اف آى ٍضثت ًوْػٍ اًؼ ، عـس هغالفت تا « تٌثنت امتـاتژیک»ایي 
کنتاى عی مفـ اعیـ عْػ تَ افغاًنتاى تا ایاالت هتضؼٍ اهـیکا امت کَ ٍؼؿافؾن پا« امتـاتژیک

تْافك افغاًنتاى ػؿ هْؿػ فمؼ لـاؿػ ػاػ  هغـس ًوْػ ّ فؼم هؾاکـات تا صاهؼ کـفی کاتل عی
ُوکاؿی پاکنتاى رِت »توخاتَ یکی اف پیو ىـط ُای  امتـاتیژیک تا ایاالت هتضؼٍ اهـیکا ؿا

هؤیؼ هْرْػ ، ّضقیت  اىاؿٍ رٌاب اهـ اهلل ٍالش تَ اًگلیل ّ . عْاًؼ« ٍلش ػؿ افغاًنتاىتاهیي 
ٌُْف ُن تؼّى آًکَ عْػ فلٌی ّاؿػ هیؼاى  آًنت کَ اًگلیل ُای هـهْف ، عًْنـػ ّ هضافؾَ کاؿ

ًِاػ ُای مٌتی غیـ ػّلتی  تا ایاالت هتضؼٍ اهـیکا ، ػؿ کٌاؿ گـػًؼ ، ایٌک اف هٌافـ ىاى ػؿ تماتل
تَ  ّ عالةِ هؼؿمَ  ی امالم ،پیـ، صضـت ، هیا ّ هال ّ ُوچٌاى روقیت امالهی ، روقیت القلوا)

امتفاػٍ ( ػّلت امالهی پاکنتاى)اف ًِاػ هتکاهل تـ  تـای تاؿ اّل ، تغْؿ فلٌی( ؽاُـ امالهی 
اًگلیل ُا تا چٌیي ؿّىی عْامتَ اًؼ مؤامتفاػٍ هؤحـ اف ّمیلَ امالم ّ اف  تؼّى ىک .هیٌوایٌؼ 

تا تا امتفاػٍ اف  ؛ ػاىتَ تاىٌؼ اى ؿا چْى گؾىتَ ػؿ اًضَاؿ عْیوًیـّی فؾین تْػٍ ُای هنلو
ؿا تَ تاتقیت صؼ اکخـ هوکي ، هزثْؿ « ًَاؿا»، اهـیکای ایي ّمیلَ ّ ایي ًیـّ ، ؿلیة عْیو 

 .مافًؼ 
ایاالت هتضؼٍ اهـیکا مـهنت اف لؼؿت ًؾاهی ّ ؿُثـاى ًنت کَ تا اکٌْى ىْاُؼ هؤیؼ آ       

اف ػؿک هغتَات  یی ؿٍآى ، ًتْاًنتَ ّ یا ًغْامتَ اًؼ تَ ؽ التَاػی عْیو ّ اتکا هٌضَـ تَ
تٌاتـ فمؼاى چٌیي ػؿکی امت کَ ػؿمت . ؼ ًٌ افغاًنتاى ػمت یاتعثیقی ـ ارتوافی هٌغمَ ّ تغَْ

 هیغْاُؼ اف آى ػؿ ؽُي تْػٍ ُای هنلواى« پایگاٍ فکـی اًگلیل»ؼ کَ ًػؿ امتماهتی ؿاًؼٍ هیيْ
هلل تَ اهـیکا ّ تاله ؿماًَ یی مفـ اعیـ فثؼاهلل فثؼا. هٌزولَ افغاًِا تـمین ًوایؼ  هٌغمَ ،

 تقؼ اف افتضاس گـیق اّ اف هقـکَ ػّؿ ػّم افتضاس تاؿ ػیگـ ـ ی ؿاّ تغاعـ آًکَ مافهاًیافتَ
ل تا ًياًَ هاًْؿ ارتواؿ ػؿ کاتتا مافهاًؼُی هغـس ًوایٌؼ ّ مـاًزام  اًتغاتات ؿیامت روِْؿی ـ

 میامی« عیوَ ىة تافی» ، تَ مغش ، ایي هاًْؿُا ؿا تا اًتغاب چٌیي ىغَیتی« مثق»ُای 
ـ چٌاًچَ تؾکاؿ یافت ـ ًَ تٌِا فالؼ ؽـفیت ُای الفم تـای ایفای چٌیي  چَ فثؼاهلل فثؼاهلل .تٌقیل ػاػ 

و ـ اف رولَ اهـاهلل ٍالش کَ تـعی اف هغتَات الفم ؿا ُوـکاتاً ًميی امت ؛ تلکَ اّ ّ ُوچٌاى
تٌاتـ فؼم گننت تا گؾىتَ فکـی ، میامی عْیو ّ ًمو فولی ىاى ػؿیي گؾىتَ ، اهـّف  ػاؿػ ـ



کینت کَ  :تغْؿ هخال .  عثیقی تاىٌؼ کَ تتْاًٌؼ چٌیي ًميی ؿا ایفا ًوایٌؼچِـٍ ُایی  ًیق ًویتْاًٌؼ 
یا  ، «تَ فثاؿت ػیگـ»ًؼاًؼ ،اهـاهلل ٍالش ػؿ چٌیي تقـیفی اف عْیو عی هَاصثَ اعیـ تا تـًاهَ 

ؿیيَ »: گْیؼ ؛ ّلتیکَ هی تقًؼ« تَ کْچَ صني چپ»ُن عْامتَ عْػ ؿا  ىٌاعتَ ّ یاَ عْػ ؿا ً
ام تـ هیگـػػ تَ یک پایگاٍ فکـی کَ تغاعـ تْرْػ آّؿػى یک راهقَ کخـت گـا ّ یک راهقَ 

آًِایی کَ ؿّیؼاػ ُای کيْؿ ؿا  ـ هـػم افغاًنتاى . « ؿًگاؿًگ ػؿ افغاًنتاى ها هثاؿفٍ هیکـػین 
 ؿا« پایگاٍ فکـی»چٌیي  ـعی مالِای فوـ رٌاب ٍالش آگاُاًَ تقمیة ًوْػٍ ّ ىاُؼ ُای فًؼٍ اًؼ 

رٌاب ىاى ًویتْاًٌؼ .  ػاىتَ تاىٌؼ« ؿیيَ»ى کَ رٌاب ىاى ػؿ آ تا چٌیي هغتَات مـاك ًؼاؿًؼ
تضت ؿُثـی تـُاى الؼیي ؿتاًی « پایگاٍ فکـی روقیت امالهی »ایياى ػؿ « ؿیيَ»اًکاؿ ًوایٌؼ کَ
ُن اف لضاػ   اایي ًِاػ ُ هـتْط تَ آى ، لـاؿ ػاىتَ امت  کَ« ىْؿای ًؾاؿ»ّ ػؿ هضؼّػٍ 

ػّؿاى »، ُن اف لضاػ هٌاتـ توْیل ّ ّاتنتگی ُا ّ ُن اف لضاػ ًتایذ فولکـػ ، چَ ػؿ « فکـی»
ـ هیقاى  1731حْؿ )، چَ ػؿ ػّؿاى تاله تـای صاکویت اًضَاؿی (  ط1731لثل اف حْؿ)« رِاػ

لش ًَ تٌِا تا آلای ٍا. لـاؿ ػاىتَ امت ( عالة)، چَ تنا کَ ػؿ هْاضـ تؼتـ اف تؼتـیي ( ط1731
عْػ ؿا اًتماػ ّ ؿػ ًَ ًوْػٍ اًؼ تلکَ ُویي اکٌْى « ىْؿای ًؾاؿی»ّ « روقیتی»اکٌْى هْاضـ 

« کخـت گـا»ؼ تا اف آى تـای چِـٍ عْیو هامک ىغَیت ًُن تا ُواى هایَ ُا ، عویـی هی ماف
ـّفی ؿا هلت اگـ عالة ُای اه» : ؼ ٌػؿ هَاصثَ هْؿػ تضج عْیو هیگْی ایياى. ؼ ٌؿا تؼاؿک ًوای

افغاًنتاى ًوی ىٌامٌؼ ، ػیـّف مـ فهیي ها ؿا کی مْعتاًؼ ؟ فى ُای افغاًنتاى ؿا کی اف عاًْاػٍ 
 .« آحاؿ تاؿیغی ها ؿا کی اف تیي تـػ ؟ .... ُای ىاى رؼا ماعت ؟ 

آی پاکنتاى ّ . اك . تؼمت آی ، تا ُواى اهکاًات « عالة»ُوَ هیؼاًٌؼ کَ پؼیؼٍ ىْهی تٌام      
آی پاکنتاى ّ  . اك. عؼهت اُؼاف آًاى ماعتَ ىؼ کَ مالِا لثل تا ُواى اهکاًات ، تؼمت آی ػؿ 

ىاعَ »ّ « روقیت امالهی»ّ اف رولَ « تٌؾین ُای ُفتگاًَ هزاُؼیي»ػؿ عؼهت ُواى اُؼاف
ػؿ فهاى صاکویت « عالثاى»ُواى افوال ضؼ افغاًی ؿا کَ  تٌاتـیي. ماعتَ ىؼ « ىْؿای ًؾاؿ آى

ایی عْػ ّ اهـّف فلیَ هـػم افغاًنتاى ّ ػؿ ضؼیت تا هٌافـ هلی کيْؿ اًزام هیؼاًؼًؼ ّ لـّى ّمغ
روقیت »ّ تَ ػؿرَ اّل ـ ًَ کوتـ اف رٌایات گلثؼیي ـ « تٌؾین ُای ُفتگاًَ هزاُؼیي»هیؼٌُؼ ، 

ُّن ػؿ فهاى صاکویت « رِاػ»، ُن ػؿ فهاى «ىاعَ ىْؿای ًؾاؿ آى»ّ تغًَْ  « امالهی
ُای ُوناى فْق ّ ّالقیت ُای تاؿیغی ، ؽٌُیت ُای « ؿیيَ»تا تْرَ تَ  . اػٍ اًؼ عْیو اًزام ػ

اگـ الای ٍالش  :ًیق تـ هیگـػاًٌؼ ّ آى ایٌکَ  لای ٍالشفاهَ مْالِای فْق الؾکـ ؿا تغْػ آ
 ه کـػٍ اًؼ ّ یا تَ ًفـ ایياى ًینت تَ یاػ تیاّؿًؼ ؛ؼ ، فـاهٌُْای عْػ ؿا ًوی ىٌام «ؿیيَ»

؟ کی ُا چْى گـگ ُای ػؿًؼٍ تَ راى فًِای  ًؼمْعتاًؼ ُا ًٌؼ کَ ػیـّف کاتل ؿا کیهـػم هیؼا
افغاًنتاى افتاػًؼ ؟ کی ُا هْفین هلی ، آؿىیف هلی ، ًگاؿ عاًَ هلی ّ توام ػاؿایی ُای هلی کيْؿ 

ّ اهـّف تَ هلیًْـ ُا ّ هلیاؿػؿ ُا هثؼل  ؿا غاؿت ًوْػٍ ّ ػؿ تافاؿ ُای رِاًی تفـّه ؿماًؼًؼ
تاؿیظ تغْؿ هنتٌؼ حثت  . فـاهْه ًکـػٍ اًؼ ایي ُوَ ؿا هیؼاًٌؼ ّ هـػم افغاًنتاى.  ـػیؼٍ اًؼگ
تَ فول اًتغاؿی فلیَ راى ّ هال هـػم « عالة»کَ اهـّف اگـ پؼیؼٍ ىْهی تٌام  امت ، وْػًٍ

ّ ماعتاؿ ًؾاهی ـ میامی  کَ رٌاب ٍالش ػؿ آى « پایگاٍ فکـی»هثاػؿت هیْؿفػ ، ػیـّف 
، ىِـُا ّ هـاکق تزوـ افـاػ هلکی  ؿا « فول اًتغاؿی»ػاؿًؼ ، تؼّى تثاؿف ّلف راُالًَ  «ؿیيَ»

توـاتة تیيتـ اف  راؿی ماعتي عْى تَ اهْاد اف ؿاکت ُای عْىَ یی هی تنتٌؼ ّ آتو ّ ػّػ ّ 
« پایگاٍ فکـی»نْفاًؼ ، ػیـّف یه «عالة هکتة»اهـّف اگـ . فول اًتغاؿی ؿا تافج هیگـػیؼًؼ 

ؿا تَ آتو کيیؼٍ اًؼ ّ ىاگـػاى تَ  ، هکاتة تَ هـاتة تیيتـ ػاىتٌؼ« ؿیيَ»اب ٍالش ػؿ آى کَ رٌ
تـّؿ ًوْػٍ  قلواى تَ هـاتة تیيتـ ؽکْؿ ّ اًاث ؿا تَ رـم هقلن تْػى ،ّ ه ا هنوْمهـاتة تیيتـ ؿ

غییـی ت،  تٌاتـیي اهـّف ػؿ هاُیت عـف ُای کًٌْی ػاعلی ّ عاؿری ػعیل ػؿ رٌگ افغاًنتاى. اًؼ 
یو رؼیؼ فْاهل ىاى ؿا اتافیکٌاى پیـّف ػیـّفی آؿ ، ّلی ػؿیي هـصلَ اف تضـاى . ؿط ًؼاػٍ امت

ؽایف ایي فْاهل مـ ّ ٍْؿت هی تغيٌؼ  ّ ایٌک ػؿیي آؿایو ّ، ػؿ تماتل تا صـیف ُای رؼیؼ 
ؿیيَ » ًَ ایٌکَ تا اًتماػ اف هْاضـ ؛ هؤؽف امت «کخـت گـا»لش ػؿ ًمو ّ آلای ٍا تغییـ ًوْػٍ 

عْیو ّ توخاتَ یک ىغَیت هنتمل هلی رایگاٍ اه ؿا تغْؿ عثیقی ػؿ ّضقیت میامی « یی
اگـ چٌیي هی تْػ رق اصتـام تَ ًمو اّ ػؿ ؿامتای ػفاؿ اف هٌافـ هلی ، تؼؿلَ . ؿ ػؿیافتَ تاىؼ کيْ



 تْافمٌاهَ» عـس ّ ُن« هَالضَ تا عالثاى»عـس  ُن ، تَ ُویي فلت.  ؿاُو ًویتْاًنت تاىؼ
 عاً ػؿ عؼهت هٌافـ تغٍَْی ٍ ُای، پـّژ، ؿیيَ ػؿ هٌافـ هلی ًؼاىتَ « امتـاتژیک تا اهـیکا

فول هغایـ هٌافـ هلی امت کَ  ، ٍف آؿایی ػؿ ػفاؿ یکی ّ تـػیؼ ػیگـی. عـاصاى عاؿری آًِا  اًؼ 
 .تَ لیوت عْى هـػم افغاًنتاى فولی ًوایٌؼ  آى ؿا هی عْاٌُؼفاهلیي آى 

هْاضـ راًة ػاؿاًَ رٌاب اهـاهلل ٍالش تَ ًفی یکی اف هْاضـ فْق الؾکـ غیـ هلی  فلی الـغن     
ػٌُؼٍ ًیق امت  مغت ُْىؼاؿ« هَالضَ تا عالة ُا»، تـعی اف اؽِاؿات ایياى ػؿ ؿاتغَ تا پـّژٍ 

اگـ تَ ىیٍْ هْرْػ ها تغـف ...»: ؼ ٌایياى هیگْی. ، کَ ًویتْاى تی تْرَ اف کٌاؿ آى گؾىت 
عالة ُا هٌضیج یک رـیاى . عالة ُا تـّین ، هقٌی تنیاؿ هقیي ّ لاتل پیو تیٌی ػاؿػ  هؾاکـٍ تا

ًؾاهی ـ میامی علـ مالس ًوی ىًْؼ، علـ تيکیالت ًوی ىًْؼ ، فالؼ فیـ ماعت ُای صوایْی کَ 
هٌاعمی ؿا کَ تؼمت هی آّؿًؼ ارافٍ ؿلاتت میامی . ػؿ پاکنتاى پيت مـ ىاى امت ، ًوی ىًْؼ 

اگـ پـّژٍ هؾکْؿ ػؿ ّالقیت چٌیي تاىؼ ، هفِْم آى ایٌنت کَ تـعی هٌاعك . «...ًوی ػٌُؼ 
افغاًنتاى ـ تَ گواى اغلة رٌْب ىـق ّ رٌْب غـب کيْؿ ـ ؿا تَ عالثاى هی مپاؿًؼ کَ آًاى تا 
صفؼ ماعتاؿ ُای ًؾاهی ّ تيکیالت میامی ىاى ، تؼّى آًکَ تَ ًیـُّای میامی ػیگـ اهکاى 

اك . چٌیي صالتی ػؿ کْتاٍ هؼت تنلظ فام ّ تام تی ؿلیة آی . ٌؼ ، هنلظ گـػًؼ صضْؿ ّ ؿلاتت تؼُ
آی پاکنتاى ّ امتیالی اػاؿٍ لـّى ّمغایی عالثاًی ؿا تافج گـػیؼٍ ّ ػؿ ػؿاف هؼت رق تزقیَ . 

 .افغاًنتاى تَ ًتایذ ػیگـی هٌتِی ًغْاُؼ گـػیؼ 
افغاًنتاى ّ  صؼ اکخـ ّضقیت میامی ػؿ ىـایظ ػىْاؿ ّ عغـًاک کًٌْی ، تایؼ گفت کَ       

اّضاؿ اعـاف آى ؿا هثاؿفٍ هتماتل لؼؿت ُای رِاًی ، الواؿ هٌغمْی ّ فوال ػاعلی آًاى اىغال 
ایي لؼؿت ُا تا امتفاػٍ اف فوال ػاعلی ىاى هزال ًؼاػٍ ّ تاله هیٌوایٌؼ هزال ًؼٌُؼ کَ . ًوْػٍ اًؼ 

ّ توخاتَ ًیـّی تاحیـ  لؼ ؿامت ی کيْؿّضقیت میامًیـُّای هنتمل هلی تا اتکا تَ اؿاػٍ هـػم ػؿ 
ًياًَ ُای لاتل لول ػؿایت الفم  تا اکٌْى ایي ًیـّ ُا ًیق ًتْاًنتَ اًؼ هتامفاًَ. گؾاؿ تثاؿف ًوایٌؼ 

ًتْاًنتَ ّ ًغْاُؼ هقضلَ افغاًنتاى  ، ػؿ چٌیي ّضقیت ّ تؼاّم آى.  ؿا ػؿ فهیٌَ تثاؿف ػٌُؼ
اتمت تا هٌافـ هلی کيْؿ ػؿیاتؼ ، چَ تنا کَ فهیٌَ ماف تضمك عْاب ػؿ هغؿاٍ  صل عْػ ؿا  تْاًنت

لؼؿت ُای رِاًی تـای افغاًنتاى ّ  هـاکق تضمیمات امتـاتژیک ُای ّصيت ًاکی ًثاىٌؼ کَ تـعی
  .کيْؿ ُای هٌغمَ ػیؼٍ اًؼ 

      


