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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 منطقه ای/ماستری در مطالعات امنیت ملی

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

  در رابطه با تحلیل دیپلمات محترم مجید منگل 

ها ومحتویات ستراتیژی خودرا  روشن است هر کشوربشمول امریکا پالیسی» محترم منگل مینویسند که میدانند که 

درک سیاسی ، نظامی و ستراتیژیک  بشمول ستراتیژی تازه اعالم شده به اساس منافع ملی ودنبال کردن اهداف قابل

 .مرتبط نیسمنحیث رئیس جمهور قانونی امریکا ووظایفش به ستراتیژی ترمپ  بنابرآن عنوان مقاله « . تعیین می نماید

از نظر سیاسی و حقوقی و قانونی رئیس جمهور ترمپ حق ووظیفه قانونی دارد که در مورد سیاست خارجی امریکا 

امریکا به هیچ صورت حق نتخابات ی ترمپ و مسائل داخلی در مورد اتجربه سیاسی و یا عسکرانتقاد به . یم بگیردتصم

ا هر کسی دیگر را اجازه ترمپ یوظیفه قانونی ترمپ را مورد شک قرار داده نمیتواند و امریکا کشوری نیست که  و

چیزی اینکه تحقیقاتی در جریان است و نتایجی خواهد داشت . رهبری بدهد بدون این که انتخاب وی قانوناً تائید نشده باشد

دیگری است و اگر هم شخص ترمپ از ریاست جمهوری حذف شود همانطوری که نکسن حذف شد ، دولت توسط 

هیچ  0202وی و کابینه ای انتخاب شده به وسیله ای وی پیشبرده میشود و تا سال معاون انتخاب کرده شده به وسیله ای 

و اما دست اندازی و معامله وغیره آوازه ها و یا حقیقت های روس . امکان به قدرت آمدن حزب دیموکرات وجود ندارد

و هالری کلنتن صلی دیموکرات ها امشکل . ه بسیار کوچک از برد ترمپ بوده و استها در انتخابات صرف یک گوش

ها کوشش کرده اند با اتکا با  دیموکرات . نادیده گرفتن رای اکثریت سفید پوست های امریکائی بوده استدر باخت شان 

قدرت را ز مردم غریب همجنسباز و یک تعداد البرال و طرفداران سقط جنین ،ی و سفید هارای سپانیش ها، سیاه ها 

بدست بگیرند، در حالیکه اکثریت سفید پوست امریکا غریب و معتبر سال هاست نادیده گرفته شده اند و اکثریت سپانش 

و همین موجب شکست و نادرستی  غیره بودهبازی و سقط جنین و همجنسنظریات شدیداً لبرال ،ها کاتولیک بوده و ضد 

انسته است آن یگانه کمال ترمپ این بوده است که تو. ه کمک روسیه به ترمپبوده است ن دیموکرات هاسنجش 

افراطی تحلیل  تا یک ااندازه شباهت دارد بهاز جامعه امریکا تحلیل دیموکرات ها  .موضوعات را به نفع خود استفاده کند

چندملیتی است و یک ثلث تاجک و یک ثلت هزاره و ازبک و افغانستان کشور مدعی هستند که  بعضی ها در افغانستان

 !ثلث پشتون و از آن یک ثلث پشتون نیم آن پشتو صحبت نمیکنند یک

با این مقد مه بر میګردیم » : در هر حال بازهم بعد از تحلیل سیاسی و انتخاباتی و اوضاع محترم منگل بازهم مینویسند

ایشان تذکر میدادند که اگر  «.الیګاهای اساسی ستراتیژی تازه امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیابه تحلیل خ

، بازهم برای افغانستان و یا منافع افغانستان الیګاهای اساسی ستراتیژی تازه امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیاخ

 . موضوع کمی روشن میبود

نمی شناسند  را به رسمیت افغانستان  دوی ملیو ار اگر محترم منگل با نوشته ای شان هیچ دولت و حکومت .1

، دیگر چه ضرورت دارند در (مت شراکت سهامی را قبول ندارنداساس کنفرانس بن و جنگ ساالران و حکو)

ق ترمپ مریکا برای افغانستان دعوی کنند؟ در همان نطترمپ رئیس جمهور امورد خالیگاه ستراتیژی 

 we do not have the luxury of going back in time and making different or better »:میگوید
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decisions. » ( بهتر و فرق دار از برای ما دیگر این چانس طالئی میسر نیست که به عقب برویم و تصامیم

ن و حکومت سهامی الراواقعبین ها در امریکا و هم در افغانستان مشکل کنفرانس بن و جنگسا( .گذشته بگیریم

ا بهنگام به عراق بدون مستحکم ساختن اوضاع در افغانستان و بعد پاکستان و حمله ن اعتبار بهجان کری و

، اما در شرایط حساس کنونی مهمترین مسئله یک تغیر جدی در را فهمیده اند وغیرهاعالن خروج از افغانستان 

تراتیژی به نفع افغانستان ستراتیژی از جانب امریکا و یک عزم جدی در افغانستان ضرورت است که این س

عامل اصلی جنگ در افغانستان هستند که  عتمام مطلعان اوضاع افغانستان و جنگ در افغانستان مطل. تمام شود

اخیر پاکستان بوده و است و اگر یک تغیر جدی و مهم در این مورد صورت گرفته است ، برای در چندین دهه 

از یک طرف منگل . ز آن استفاده مناسب نمایندکرده و هم ا افغانان ضرورت است که هم از آن پشتیانی

رانس بن غلط بوده است و از طرف دیگر از امریکا نتقاد میکنند که در این صاحب انتقاد میکنند که کنف

از یک طرف . «افغانستان شانه خالی نموده است )) باز سازی))و  (ملت سازی )اصل از   » از ستراتیژی

ایشان از انتقاد میکنند و از طرف دیگر  «بی کفایتی و فساد حکومات فاسد تنظیمی » محترم منگل از

 (دانالد ترامپ )حمایت سیاسی ، نظامی و اقتصادی حکومت » سترتیژی رئیس جمهور ترمپ انتقاد میکنند که 

در حالیکه با درنظرداشت تذکرات « .کابل در ستراتیژی جدید هیچګونه قاطعیت وصراحت ندارد از حکومت

بهتر و فرق دار از گذشته دیگر این چانس طالئی میسر نیست که به عقب برویم و تصامیم  )امریکا که باال 

 :به صراحت میگوید در همین نطق ستراتیژی ، رئیس جمهور ترمپ  (بگیریم

America will work with the Afghan government as long as we see determination and 

progress.  However, our commitment is not unlimited, and our support is not a blank 

check.  The government of Afghanistan must carry their share of the military, political, and 

economic burden.  The American people expect to see real reforms, real progress, and real 

results.  Our patience is not unlimited.  We will keep our eyes wide open.  

اما . د کرد به شرطی که ما عزم کار و پیشرفت را در دولت افغانستان ببینیمریکا با دولت افغانستان همکاری خواهام )

دولت افغانستان . یک چک سفید نیست ندود و بی پایان نیست و حمایت ما بری افغانستاتعهد ما به افغانستان غیرمح

مردم امریکا توقع اصالحات واقعی، پیشرفت واقعی و نتایج . انجام بدهدخود را اقتصادی عسکری و سیاسی باید سهم 

  .(این مورد با چشمان باز نظارت میکنیمی پایان نیست و ما در حوصله ما نا محدود و ب. ن دارنداواقعی را از افغانست

  ت صریح چیست؟ااگر این جمالت اظهارات صریح نیست ، اظهار

از جانب دیګر  »چنین است  برای جنوب آسیاتوصیه ای محترم منگل در مورد ستراتیژی جدید امریکا  .0

کامیابی  اګررییس جمهور امریکا از همه کشور ها خصوصا دول همجوار افغانستان تقاضا می نمود برای

نمایند  در منطقه از هر نوع مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری (تروریزم و دهشت افګنی )مبارزه با 

تیژی برای جنوب اراین که این ست -اوالً « . موضوع با اهداف ستراتیژی جدید در مغایرت قرار نمی ګرفت این

آسیا قرار دارند همه در این و با در نظر داشت این که افغانستان ، پاکستان و هندوستان که در جنوب آسیا است 

با در نظرداشت وضعیت سیاسی و ،  -و دوماً در مورد اضهارات صریح شده استستراتیژی تذکر داده شده اند و 

اتیژی نادرتس توقع گنجاندن آن موضوع مغلق در این سترجنگی امریکا در مقابله با روسیه و ایران در سوریه 

 (یستآن موجود نکه چانس طالئی دوباره گرفتن ) از همان اشتباهات یبا در نظرداشت این که یک سوماً . است

در  ایرانرول و نقش دادن به ایران بود که حمایت و موضعگیری های از نظر مطلعان و جنراالن امریکائی 

یه ها دالیل ایاد نکردن از دیگر همسلذا . به همه واضح استایجاد حکومت ها در افغانستان بعد از کنفرانس بن 

 .سیاسی دیگری داشته است که منگل صاحب از نظر انداخته اند
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موضع جدید امریکا ی عمومی است و از آن نظر با درنظرداشت این که این نطق صرف یک اعالن ستراتیژ .3

موقف در مقابل موافقتنامه ها از موضوع مثل در آن اعالن شده است انتقاد بر نبودن جزئیات بسیار صریح 

جزئیات موضوعات قانوناً و با درنظرداشت سیاست های در حال تعیین شدن سیاسی و اقتصادی و . بدور است

اما چیزی که در این ستراتیژی و نظریات تجربه های جنراالن درس گرفته عسکری باید در اینده اعالن شود، 

سال گذشته بسیار واضح اعالن شده است که امریکای امروز برخالف پالیسی اوباما در افغانستان و  11از 

و این یک موقعیتی است که ه است ، با هند متحد میگردد و به پاکستان اخطار دادیماند منطقه با قوت باقی م

 .اند به نفع افغانستان تمام شودمیتو

 


