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Kabulpress 

 پشت پرده استيضاح وزير امورخارجه
تر شد؟ بازيگران  تر و هجمه مهيب شنبه داکتر سپنتا بهای چه چيزی را پرداخت و چرا اين بها روز شنبه سنگين روز پنج

شنه درک حقايق هستند به توان برای مردم و روشنفکران و آنان که ت ها هستند؟ چگونه می پشت و روی صحنه کی
 .ها پاسخ دهد دهد به اين پرسش روشنگری رسيد؟ اين نوشته سعی دارد تا حدی که شرايط اجازه می

باره  کند که به راستی پارلمان در دفاع از مهاجران اخراج شده از ايران تا اين حد عصبانی شد که يک چه کسی باور می
 چرا اين عصبانيت در روز شنبه افزون گشت؟! زير امور خارجه گرفت؟تصميم به استيضاح و رای عدم اعتماد به و

 
 آيا تصميم پارلمان قانونی است؟ استجواب و استيضاح حق قانونی پارلمان است اما با آنهم چگونگی استفاده از اين حق 

 انجام آن و هم از شنبه پارلمان هم از نظر رويه قانونی استيضاح روز پنج. ممکن است جای پرسش بسيار داشته باشد
گيری مجدد در روز شنبه  انگيز است و رای نظر مفهوم و نيت آن و هم از نظر بازيگران پس پرده مبهم و شک

های باطل زيادی ممکن است داشته  تصور کنيد پس از انتخابات رياست جمهوری و يا پارلمانی که رای. غيرقانونی است
گردند، به جز موارد استثنايی در هيچ جای ديگر دنيا دوباره  بات مجدد میباشد؛ تعدادی از کانديدان خواستار انتخا

و حتی اگر هم برگزار شود باز تاريخ مشخصی تعيين شده و فرصت کمپاين مجدد داده . گردد انتخابات برگزار نمی
ار روشن است که صندوق گيری مجدد در روز شنبه پارلمان به داکتر سپنتا مقايسه کنيد؛ بسي اين مثال را با رای. شود می

هيات . طلبانه و ابزاری از قانون بوده است گذاشتن مجدد در روز شنبه کامًال مغاير قانون و در واقع استفاده فرصت
توانست تاريخ  پارلمان می. رييسه پارلمان يا ناآشنا يا به عمد اجازه دادند که استيضاح به صورت غيرقانونی انجام گيرد

اما .  مجدد تعيين کند و فرصت منصفانه و عادالنه برای دفاع از خود به وزير امور خارجه بدهدديگری برای استيضاح
 .شان را تحليل کنيم چنين نشد چرا؟ خيلی بديهی است که در چنين شرايط، عوامل و بازيگران پنهان و نقش

ی اسالمی ايران به صراحت سخن گفت تر به تهران سفر کرد و در ديدار با رهبران جمهور  سه هفته پيش-داکتر سپنتا دو
که راهی نداريد جز اينکه از رييس جمهور کرزی به عنوان رييس جمهور منتخب حمايت کنيد و زمان نفوذ بر احزاب و 

های سياسی در داخل افغانستان گذشته است؛ اکنون افغانستان دولت قانونی و مرکزی دارد که انحصار روابط  جريان
در دفتر . دارد و هيچ حزب و ائتالف سياسی حق ندارند که روابط خارجی مستقل داشته باشندخارجی را در اختيار 

مطالعات سياسی وزارت خارجه ايران هم که با حضور کورديپلماتيک و دانشگاهيان افغان در تهران برگزار شده بود 
 .نيز سياست و رويکرد دولت افغانستان را تشريح کرد

گيری ايران نسبت به مهاجران افغان انتقاد کرد و در مذاکرات با  ن وزير خارجه از سختدر آن سفر به تهران همچني
سفير ايران به وزارت خارجه خواسته شد و قرار شد . ها شد تر با افغان رهبران ايران خواستار رفتار مهربان

ان را استفاده سياسی از يی به احمدی نژاد بنويسد و سخنگوی وزارت خارجه اين رفتار اير جمهور هم نامه رييس
  تواند بکند؟ غير از ديپلماسی، وزارت خارجه افغانستان چه می. مهاجران برای اعمال فشار به دولت افغانستان ياد کرد

 
داند که کار وزارت خارجه همين کارهاست که برشمرده شد و وزارت امور  هر کسی که با الفبای ديپلماسی آشنا باشد می

حتی قطع مناسبات ديپلوماتيک هم فراتر از کار وزارت خارجه . ندارد که خود دست به عمل بزندخارجه توپ و تانک 
تر از وزارت خارجه، از  جمهوری است و حتی بيش های رييس تصميم به قطع مناسبات ديپلوماتيک از صالحيت. است

سوزد چرا خود پارلمان به ايران   میاگر نمايندگان ولسی جرگه برای مهاجران افغان دلشان. های پارلمان است صالحيت
شوند تا اکنون چه  خود پارلمان در اين مدت افغانها در ايران آزار و اذيت می. دهد اخطار قطع روابط را نداد و چرا نمی

 !کرده است؟

نگاهی به گذشته روابط خاص نمايندگان  نيمکافی است . کند  بديهی است که پارلمان افغانستان در برابر ايران کاری نمی
آيا ايران از نفوذ بر احزاب سياسی دست . پارلمان با ايران را به ياد آوريد، آيا اکنون روابط گذشته قطع شده است

 برداشته است؟
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 های خود را در افغانستان از دست داده است؟   آيا ايران آدم
 

 دهد؟ ود نسبت به مهاجران افغان را تغيير میآيا با رای عليه وزير خارجه ايران رفتار خ

 تواند؟ تر از داکتر سپنتا عليه ايران انجام داده می  ايا وزير خارجه بعدی کاری بيش

اينجا يک . توان آن را پيوند امنيتی ناميد يی با ايران، روسيه و پاکستان دارند که می تعداد زيادی از رهبران احزاب رابطه
 ا کشورهای منطقه مطرح است؛همسويی استراتيژيک ب

اين . کاری ندارند دانيم که بدون هماهنگی و لوجستيک مستقيم خارجی، توانايی هيچ عادت ديرين احزاب را همه می 
  :اگر چنان که در اعالن موضع رسمی جبهه متحد ملی آمده است. نياز به قدری آشکار است که نياز به استداالل ندارد

 
ها از  در برنامه کاری اين جبهه باشد و با شناختی که روسها و ايرانی" ي خارجي در افغانستانقانونمندشدن حضورقوا"

بندی شده نيروهای  ترين خبر برای ايران وروسيه برنامه خروج هر چند زمان ترين و خوش اينان دارند؛ پرجازبه
ند که اين جبهه توفيقی عملی در اين کار داشته کن ها باور نمی ها و روس هنوز ايرانی. امريکايی و ناتو از افغانستان است

دادند  ها می شدند بايد لطيف پدرام را جايزه آنها تا اين حد عاقل هستند که از اعالن اين گپ دلخوش نشوند و اگر می. باشند
 .شود ها می که هر روز به صراحت خواستار خروج امريکايی

برد اين سناريو را از طريق مجاری قانونی   را قانع کنند که توانايی پيشها و روسها اگر رهبران اين جبهه بتوانند ايرانی
 تواند؟  گيری چنان پيوند استراتيژيک، چه کار می جمهور کرزی در برابر شکل مانند پارلمان دارند؛ در آن صورت رييس

 
های سياسی  تغيير وزن جريان. يدريزی شده ميان کشورهايی مانند ايران يا روسيه و اين جبهه بوجويد آ اگر اتحاد برنامه

 .در کابل چندان دشوار نيست

های ميلياردها دالری امريکا را ندارند و نيازی هم نيست که  گاهی توان پرداخت  درست است که روسيه و ايران هيچ
انند و وزن تو اگر فقط چند مليون دالر به رهبران احزاب بپردازند؛ آنها با اين پول چه کارهايی می. چنان خرج کنند

ها، عقيده و نظرشان را خواهند  های سياسی در کابل چه قدر تغيير خواهد کرد؟ چه تعداد افراد و شخصيت جريان
 .فروخت

داکتر سپنتا نماد جريان روشنفکران و . يی شده است  منطقه- در واقع داکتر سپنتا قربانی سازش ميان جريان داخلی
و در دولت است و اگر پارلمان کفايت سياسی او در ديپلوماسی و اداره وزارت جمهر کرزی  نوگرايان در کابينه رييس

آمد؛ گرچه ممکن است انتقادهايی هم بر کار وزير خارجه  کرد بدون شک از آن آزمون سربلند بر می امور خارجه نقد می
. بود او پيروز آن ميدان می, نتاباشد که خود هم بر آنها قانع است اما در کل و در هر گفتمانی عمومی در مورد داکتر سپ

های آينده  طلبانه از استيضاح، عجوالنه سعی کردند او را از پيش روی طرح بار مخالفان با استفاده فرصت بنابراين اين
 .خود بردارند

ر و شان به عنوان سفي های شخصی تعدادی از نمايندگان پالمان برای تقرر کسان و نزديکان داکتر سپنتا با رد درخواست
کش گردد و  های وزارت امور خارجه به اهل قدرت پيش داد که پست کرد و اجازه نمی  سکرتر در خارج هم مقاومت می

اکنون که . توانيد اين را هم به تقصيرهای سپنتا در ذهن تعداد زيادی از نمايندگان پارلمان عالوه کنيد شما می
بر . های قانونی آن را بررسی کند مه سپرده است تا جنبهجمهور نتيجه اين کار پارلمان را به ستره محک رييس

روشنفکران و اهل نقد و نظر و هر کسی که خواستار ديپلماسی غير وابسته افغانستان به کشورهای منطقه است تا بگويند 
 خواهند؟ که برای آينده روابط افغانستان و منطقه و برای اصالح وزارت خارجه چه می

 
 

 


