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9/2017/ 13                                          احمد فواد ارس�:  نوشته 
    

  ماستری در مطالعات تحليل استخباراتی

  منطقه ای/ماستری در مطالعات امنيت ملی

  فارس/خليج عرب/مرکزی/تمرکز در آسيای جنوبی

  

  به تذکرات ديپلمات محترم مجيد منگلیجواب
صاحب بايد عرض شود که اگر تمام متن نوشته من را در ارتباط با مقاله تحليلی ايشان در مورد توضيحات محترم منگل 

در ارتباط با ستراتيژی جديد امريکا برای جنوب آسيا بخوانيد، احترام به شخصيت ايشان نگھداشته شده و در تمام مقاله 
است و در سطح عينی و موضوع دليل آن در اين است که اين بحث منطقی . خطاب شده اند" محترم منگل"ايشان 
خطاب کنم )" منگل(آقای " آغاز شده و پايان خواھد يافت و طرز نوشته به سطح بی احترامانه که من ايشان را    اصلی

نشانه عصبانيت و    خطاب کنم" آغای منگل"محترم منگل    نزول نخواھد کرد چون به نظر من وقتی ايشان را به عوض
  . اين طرز فکرايجاد شده است که کسی حق ندارد بر حرف من حرف بزنداحساساتی شدن من است و يا

به اظھارات حاشيوی ديگر رفته در ) احمد فواد ارس�(آقاي  :"محترم منگل در توضيحات خود مينويسيد•
و حزب دموکراتھا در انتخابات اخير امريکا شکست خوردند >> ھي�ری کلنتن<<مورد اينکه چرا 

  ."داده اندبصورت مفصل تشريحات 

اين حقيقت حاf برھمه روشن ګرديده است که دونالد ترامپ : "اگر محترم منگل در مقاله اول خود چنين آغاز نميکرد
رييس جمھور پر جنجال امريکا بدون داشتن کدام تجربه کاری درامور حکومت داری ، يا عضويت درکانګرس امريکا 

سابقه خدمت در اردوی امريکا ، در نتيجه يک انتخابات پرسروصدا و که تجارب قانونګذاری اندوخته باشد ويا کدام 
 سطر 20و بعد از آن حد اقل ."  سوال برانګيز بصورت غير مترقبه برمسند مقام رياست جمھوری امريکا تکيه زد

می گرديد ديگر ھمين آغاز مقاله ای شان در تحليل انتخابات امريکا و مشک�ت ترمپ و روسيه منحيث مقدمه استدfل ن
اما وقتی در يک . ، ايشان حق داشتند که توضيحات بالمقابل من را اظھارات حاشيوی و بيجا و دفاعيه از ترمپ بخوانند

( واستدfل متقابل مرتبط با استدfل مشخص ) نوشته منگل صاحب در مورد ترمپ( مورد استدfل مشخص ميشود
ميشنويد ، وقتی استدfل طرف مقابل را حاشيوی تذکر ميدھيد و خود ) قسمت ھای از مقاله من در ھمان مورد مشخص 

خوانندگان بيطرف به لينک . استدfل اول و دوم خود تان را مورد سوال قرار ميدھد   ميخوانيد در حقيقت" نامربوط "
fل در مقابل من حاشيه روی و نا مربوط نبوده بلکه استد  که جواب   زير نوشته محترم منگل مراجعه کرده و خواھند ديد

لب و لباب نوشته ، نه جمله ( خلص ک�م در اين است که محترم منگل استدfل کرده اند. مقدمه استدfل ايشان بوده است
که ترمپ يک آدم غير مسلکی است که تصادفی به کمک روس ھا رئيس جمھور شده است و اين پاليسی ھايش    )بندی

لب و لباب نوشته ، (    من در مقابل استدfل کرده ام. از کار برطرف شودھم ناقص و مفت و بی معنی است و شايد ھم 
و استدfل کردم که اين پاليسی    که نه ترمپ مفت و کلذی انتخاب شده است و يک حساب و کارھای بوده،) نه جمله بندی

و ھستند که ميتواند به نفع مفت و ھوائی نيست و جنراfن و مقامات بلند رتبه ريپبلکن طرفدار تغيراتی در منطقه بوده 
  .افغانستان تمام شود
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که   ترمپ و  ترامپ خدمت محترم منگل عرض شود که اگر من قصد حاشيه روی و بحث مفت ميداشتم در ھمين مورد
به صورت . يشخندی اشاره کرده اند چند صفحه حاشيه روی نوشته شده ميتواند خود با ر   منگل صاحب در مقاله دوم

مينويسند و   پنتاگون  ايرانيھا ترامپ مينويسند و پنتاگان را. مينويسند U مثال امريکائی ھا ترمپ تلفظ ميکنند با حرف يو
نجانب به بحث حاشيوی و بی ربط نمی اي   اما اين به بحث ما ارتباط ندارد و محترم منگل و. مينويسندآمريکا  امريکا را

  .پردازيم

در حاليکه مقاله من تنھا وتنھا مربوط و منحصر  "نوشته اند که   محترم منگل در اين مقاله دوم تبصره شان•
راجع به افغانستان است و در ھيچ جايی ) ترامپ(به تحليل محتويات ستراتيژی جديد حکومت رئيس جمھور

." و نه آنرا مورد سوال قرار داده ام اشاره نکرده  )ت ھای قانونی رئيس جمھورص�حي(از مقاله ام، من به 
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مقدمه و پايه استدLل يک صفحه ای آغاز مقاله ای محترم منگل در مورد انتخاب شدن رئيس جمھور   اگر
ازين ګذشته مناسب بودن وی برای احراز مقام رياست جمھوری امريکا نيز مورد سوال " است و مينويسيد

اگر اين اشاره نيست چيست؟ توضيح من در    و نوشته اند که ترمپ زير تحقيقات است وغيره ،" رار ګرفتق
مورد ص�حيت قانونی ، در ارتباط به ھمين بنياد شک و شبھه در مورد انتخاب و دوام رئيس جمھور 

ب وی شک و ترديدی اگر وی نا مناسب بوده و در انتخا( بوده است  امريکا که پايه استدLل محترم منگل
به ھمين دليل اينجانب در آن مورد نوشتم که ص�حيت . است خود به خود سوال ص�حيت به ميان می آيد

 سطر در مورد انتخابات و شک وشبھه انتخاب و تحقيقات و دوام رئيس جمھور نوشته شده 20وقتی . دارد
و . يک ادعای سوال بر انگيز است ژی استتنھا و تنھا مربوط ستراتي است ، ادعای اينکه مقاله ای ايشان

استدLل متقابل اينجانب حاشيه روی نبوده بلکه نظر مقابل توضيحات منگل صاحب بوده و تشريح داده شده 
است که ھمين شخص که به آن ترتيب به وسيله منگل صاحب ترسيم شده است ص�حيت قانونی داشته و اين 

ستراتيژی رسمی دولت امريکا ميباشد چه ما  امروز" جربه نا وارد و بی ت   " ستراتيژی ھمين شخص
  . .بخواھيم چه نخواھيم

و مداخله    مشخص ارائه شده توسط اينجانب را که چرا پرنسيپ عدم مداخله،    دليل3   محترم منگل صاحب•
 که در مقاله گذشته از آنجائی. ايران و روسيه در ستراتيژی جنوب آسيا تذکر داده نشده است ، قبول نکرده اند

خدمت ديپلمات محترم منگل صاحب عرض شده است و ايشان با سابقه ديپلماسی و شريک بودن در ترتيب 
قرارداد ھای بين الملی وغيره در گذشته بھتر از ھر کس ديگر آشنائی دارند و بنا به شواھدی در تنظيم قرار 

از يک طرف داخل ساختن ين جمله و آن جمله   :   د کهداد ھای بين الدول سابقه شرکت داشته اند و مطلع ھستن
و اين پرنسيپ و آن پرنسيپ در يک قرار داد و پروتوکول وغيره بر اساس سنجش ھا و سياست ھای 

در قرار داد شايد . از طرف ديگر بين يک قرار داد و يک ستراتيژی فرق زياد موجود است. مشخصی ميباشد
نظر به اھميت موضوع و نظر به    م داشته و ھر کدام نظر به زور ودو مملکت يا شايد چندين مملکت سھ

وغيره اين موضوع و آن موضوع و اين پرنسيپ و آن پرنسيپ را شامل قرار داد    لياقت مشمولين مذاکره
خود   نقشه عمومی يا ستراتيژی بسازند در حاليکه در ستراتيژی چنان نيست و در اين موضوع خاص امريکا

اينکه چرا در مورد ايران چيزی نگفت و پرنسيپ عدم . ب آسيا به شمول افغانستان اع�ن کرد رادر قبال جنو
نظر به منافع امريکا بوده و    مداخله در اين ستراتيژی شامل نيست تصميم مقامات تنظيم کننده ستراتيژی

دليل    3مقاله ای قبلی در ) در آن ندارم    که ادعای استادی( اينجانب نظر به معلومات و مطالعه خود . است
. اگر سه دليل عرض شده در آن مقاله برای محترم منگل صاحب قانع کننده نيست، اختيار دارند   عرض کردم

آن ستراتيژی به   من فکر ميکنم که آن پاليسی بر اساس منافع امريکا ستراتيژی عمومی اع�ن شده است ،
اگر افغان ھا توانستند از آن به نفع ( امگذاری نشده است عنوان ستراتيژی ا منيت و صلح و آبادی افغانستان ن

بازھم تذکر   . )خود استفاده کنند که نور علی نور، اگر نتوانستند يک چانس ديگر از دست ميرود
در آن ندارم و محترم منگل و ھر خواننده ديگر    که ادعای حرف استادی( بنا بر سنجش اينجانب    که   ميدھم

امريکا بنا بر دfيل خاصی در مورد ايران و روسيه در ستراتيژی برای آسيای  )ل نکنندحق دارند آن را قبو
در ھر حال اگر اين دfيل برای محترم منگل صاحب قانع کننده نيست موضوع . جنوبی تذکری نداده است

 اخير بی لينک يک خبر   ًاما بازھم در ارتباط به ھمان سه دليلی که من قب� عرض کرده ام    خودشان است،
بی سی فارسی را خدمت ايشان و خواننده ھای محترم در اينجا نقل ميکنم که بی ارتباط به ستراتيژی جنوب 

يک قدم بعدی در يک محاسبه بزرگ منطقوی محسوب شده   و) از نظر من(  دليلی من نيست 3آسيا و ھمان 
  :ميتواند

فعلی و سابق آمريکايی گفته است دونالد ترامپ، رئيس خبرگزاری رويترز در گزارشی اختصاصی به نقل از شش مقام "
جمھوری آمريکا در حال ارزيابی استراتژی جديدی عليه نيروھای تحت حمايت ايران در عراق و سوريه و ھمچنين 

  ."مقابله با برنامه موشکی بالستيک ايران است
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اينجانب بار " حاشيه روی بی معنی " محترم منگل صاحب بعد از توضيحات و انتقادات شان در مورد •
خدمت ايشان و ديگر خوانندگان يک بار ديگر عرض . ديگر موضوعات موافقتنامه ھا را مطرح نموده اند

ًاخيرا اع�ن کرده باشند که موافقتنامه بين امريکا و اگر دولت افغانستان يا دولت امريکا   ميگردد که
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افغانستان فسخ شده است و يا يکی از طرفين اع�م کرده باشد که می خواھد موافقتنامه تجديد نظر شود، در 
اما اگر ھيچ يک از طرفين در اين . آن صورت ضرورت تذکر آن در اين ستراتيژی عمومی موجود ميبود

قاضای تجديد نظر قرارداد مذکور را نکرده اند، عدم تذکر در مورد آن در اين اواخر اع�م فسخ يا ت
ستراتيژی جديد معنی اين را دارد که قرار داد مذکور در اين مقطع خاص مورد قبول ھر دو طرف و نافذ 

 به نميبود نه ازدياد تعداد عساکر و نه تغير ستراتيژی و تکتيک جنگی که  اگر قرار داد مذکور نافذ. است
  .جنراLن داخل ميدان جنگ سپرده شده است از نظر قانونی ممکن نميبود

ھمانطوری که در مقاله قبلی از متن ستراتيژی نقل شده ست که کمک امريکا در به پا ايستاده شدن دوباره •
دولت مرکزی افغانستان ادامه می يابد اما مرتبط ساخته شده است به اص�حات و محدود ساخته شدن فساد 

در مقاله ای ينجانب به جواب محترم منگل صاحب اين تذکر داده شده بود که توضيح اعتراف به . اداری
اشتباھات گذشته و تصميم به کمک ھای بالشرط موقف دولت جديد امريکا در مورد کمک به تقويت دولت 

ن ھای بعدی مرتبط به و ھم در پ�   .مرکزی افغانستان ميباشد که در متن اين ستراتيژی تذکر داده شده است
اين ستراتيژی با دانش از اشتباھات گذشته و بالشرط عمل درست و عاری از فساد دولت افغانستان عملی 

 .ًدر اين ستراتيژی جزئيات قصدا تذکر داده نشده است. خواھد شد

  پای

  

  

 


