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 استيضاح وزيرخارجه، پشت پرده نمايش
 

ای که در مورد درست يا نادرست  های حقوقی جدا از بحث اين کار. پارلمان افغانستان به داکتر سپنتا رای عدم اعتماد داد
ی اين نمايش  ت پردهاگر به پش. بودن آن وجود دارد، در ظاهر قانونی و بر پايه وظيفه پارلمان صورت گرفته است

رسيم؛ اما اگر از هياهوی  گان و نظارت پارلمان بر حکومت می ه گی رسيدن نمايند انگيز به پخته ی فريب ننگريم، به نتيجه
 . يابيم  انداخته اند بگذريم، واقعيتی دردناکی را درمی که مخالفان داکتر سپنتا راه

 
گان افغان از ايران  گاه ديپلماسی افغانستان در برابر اخراج پناهندهی پارلمان برای استيضاح، عدم کارآيی دست بهانه

 -همان جنگجويان ديروز –اگر واقعبينانه به قضيه بنگريم؛ در گام نخست، مقصر اکثر اعضای پارلمان . عنوان شده است
رخارجه چه کارهايی را از اين موضوع که بگذريم بايد ديد وزي. گی شده اند، نه وزيرخارجه اند، که سبب اين پناهنده

 و فشارهايی مواجه بوده است؟ نقش پارلمان در  نداده است؟ در اين مورد با چه محدوديت داد که انجام  بايست انجام می
 نمود يا بر وزيرخارجه؟ اين ميان چه بوده است؟ آيا پارلمان بايد بر ايران اعمال فشار می

 
ها خواسته است؛ از اخراج  های ايرانی، مدام از آن اش با مقام هایشود وزيرخارجه در ديدار تا جايی که ديده می

های  گان افغان بدون درنظرداشت وضعيت افغانستان خودداری کنند و حتی در سفر اخير خويش به ايران به مقام پناهنده
. ری افغانستان و ايران داردجوا گان افغان از ايران، تاثير بد بر روابط حسن هم آور شده است که اخراج پناهنده ايرانی ياد

وزيرخارجه بيشتر از اين چه . باشد گونه می ترين نوع گفتار است که حتی تهديد  در روابط ديپلوماتيک اين صريح
 توانست بکند؟  می

 
های افغانستان در ايران به موقع واکنش نشان نداده اند و با اخراج  که سفارت افغانستان و قنسولگری در مورد اين

تفاوتی برخورد کرده اند آيا وزيرخارجه مسوول است؟ از نگاه نظری بلی؛ وزيرخارجه مسووليت  گان با بی ندهپناه
ها را درنظر بگيريم قضيه به شکل ديگری  های افغانستان را در بيرون از کشور دارد، اما اگر واقعيت گی کارکرد نماينده

های افغانستان در بيرون از کشور  گی ر تعيين کارمندان نمايندهتوان انکار کرد که وزيرخارجه افغانستان د نمی. است
دانستند، امروز تالش دارند چه در داخل  بر برحق وزارت خارجه می دست باز ندارد، کسانی که ديروز خود را ميراث

های  ارشکنیگی کنند؛ ک های افغانستان در بيرون، در برابر اصالحات وزيرخارجه ايستاده گی وزارت و چه در نماينده
. های برجسته اين گون اشخاص داکتر سيد اکبر زيوری است بيند، يکی از نمونه ها را هر آدم منصفی به روشنی می آن

ايشان که چندين سال در سفارت افغانستان در لندن کار کرده اند، حکم وزيرخارجه را مبنی بر برگشت به کشور رد 
جا چشم بپوشد  گی در آن های زنده تواند از لذت  عيش و نوش مشغول بوده، نمیها در لندن به آقای زيوری که سال. کند می

شود و هر دشنامی را که بلد است به وزيرخارجه  اش منتقد وزيرخارجه می و به کشور برگردد؛ برای توجيه نافرمانی
گونه اشخاص  پردازند، اين وزيرخارجه میمانند ايشان فراوان اند کسانی که به کارشکنی در برابر اصالحات . دهد می

حال در . ی کاری به پيش نخواهد  محاکمه شوند؛ در غير آن هيچ وزيرخارجه بايد به دليل زير پا کردن مقررات اداری،
های افغانستان باشد؟ آيا عادالنه است  گی توان از وزيرخارجه انتظار داشت مسوول نماينده گونه می چنين وضعی چی

شود همه کارها  گذارند انجام دهد، مورد پرسش قرار داد؟ و آيا در يک سال می  را برای اصالحاتی که نمیوزيرخارجه
 را رو به راه کرد؟

 
بينيم که دولت ايران با دامن زدن به ناامنی در عراق، اياالت متحده را وادار کرده  ی بنگريم، می اگر به تعامالت منطقه

-که مسلمن چنين نيست–آوردی برای ايران نداشته باشد   مذاکره با امريکا اگر هيچ دست.است با ايران وارد مذاکره شود
خواهد  اش از عراق، اکنون می دولت ايران بر اساس تجربه. گيرند ها از اياالت متحده می ، خود امتيازی است که ايرانی

 زدن به  های دامن يکی از راه. تحده امتياز بگيردثباتی و ناامنی دامن بزند و از اين راه از اياالت م در افغانستان به بی
خواهد به گونه غيرمستقيم  ايران با اين اقدام می. گان افغان از ايران است ثباتی در افغانستان برای ايران، اخراج پناهنده بی

چنين وضعی در . اش سازد های اتمی بر اياالت متحده فشار آورده و آن کشور را وادار به نرمش در برابر برنامه
های دولت ايران را به خود بدهند، بر وزيرخارجه  که زحمت تحليل سياست گان پارلمان افغانستان بدون اين نماينده
 . تازند می

يابيم که  های اتمی دولت ايران بنگريم؛ در می  وزيرخارجه افغانستان در برابر برنامه گيری از سوی ديگر، اگر به موضع
مند  گيری ناراضی است، چه وزير خارجه افغانستان بارها اعالم کرده است که افغانستان عالقه عدولت ايران از اين موض
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اش  در چنين وضعی دور از انتظار نيست که دولت ايران توسط مزدوران. های اتمی باشد است، منطقه، عاری از  سالح
 .خل پارلمان افغانستان بپردازدکه کم هم نيستندـ به توطيه در برابر وزيرخارجه افغانستان حتی در داـ 
 

 ی خود را انجام داده است؟ گان افغان وظيفه حال بايد ديد که آيا پارلمان افغانستان در مورد اخراج پناهنده
تنها در برابر اخرج  گذار نه پارلمان افغانستان به عنوان يکی از نهادهای سياست.  منفی است  متاسفانه پاسخ اين پرسش

 نامه رسمی هم به دولت ايران نفرستاده، بل وزيرخارجه افغانستان را نيز در برابر توطيه دولت ايران گان يک پناهنده
 .حمايت نکرده است

 
گيرند قانون و منافع  گان پارلمان افغانستان، تنها چيزی را که ناديده می رسيم که نماينده های باال به اين نتيجه می از گفته

کنند، چه  های شخصی شان عمل می ی هم باشد، با در نظر داشت عقده اگر به شکل مسخرهمردم افغانستان است؛ و حتی 
ها به  ها تسليم شده و بر کارهای ناقانونی آن های ناقانونی آن گاهی حاضر نشده است در برابر خواسته وزيرخارجه هيچ

 .ويژه تصويب طرح مصالحه ملی مهر تاييد بگذارد
 

 


