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انتخابات؛ 
استخوانی در گلوی   

دموکراسی افغانی          2

3داوودعلی نجفی: بنیاد انتخابات را در افغانستان کج گذاشته اند

افغانستان بدون شک، یکی از جنجالی ترین و پر هزینه ترین انتخابات را در منطقه دارد. 

انتخابات  اول  دور  بودجه ی  اشاره می کنم.  نکته  به چند  مسأله،  بهرت  روشن شدن  برای 

افغانستان 359 میلیون دالر، دور دوم 223 میلیون دالر، دور سوم 127 میلیون دالر و 

دور چهارم نیز 149 میلیون دالر بوده است. در انتخابات قوم محور افغانستان، هزینه ی 

هر رأی، بسیار باال است؛ مثال، بهای هر رأی در انتخابات امسال، 85 دالر برای حکومت 

هزینه داشته است که نسبت به متام کشورها بسیار زیاد است. رسانه های افغانستان اعالم 

کردند، با وجودی که میزان رشکت کنندگان در ایران، نسبت به افغانستان بسیار باال است، 

هزینه ی هر رأی، کم تر از یک دالر و چهل برابر ارزان تر از افغانستان است. در پاکستان که 

106 میلیون نفر رأی دادند، هزینه ی هر رأی، کمی بیشرت از 5 دالر است. در هندوستان، 

بهای هر رأی به دو دالر هم نرسیده است و در تاجیکستان هزینه ی یک رأی، حتا به یک 

دالر هم منی رسد. 

افغانستان  انتخابات  که  دلیلی  یگانه 

انتخابات ها  پرهزینه ترین  از  یکی  به  را 

همین  نیز  کرده،  تبدیل  جهان  سطح  در 

خود  توسط  بودجه  که  است  مسأله 

به گونه ی  می رسد؛  مرصف  به  خارجی ها 

 ،2009 انتخابات  در  ما  زمان  در  مثال، 

انتخاباتی  مواد  انتقال  برای  متحد  ملل 

بود.  کرده  کرایه  را  هلیکوپرت  فروند  دو 

این هلیکوپرتها چه در هوا بودند، چه در 

زمین، چه در میدان هوایی و چه در حالت 

توقف در همه ی وقت ها کرایه داشت. در 

میلیون   35 چرخ بال،  این  کرایه ی  آخر 

به  داشت.  هزینه  کمیسیون  برای  دالر 

 همین سان، آن ها تنها از میدان هوایی تا 

کمیسیون انتخابات هر موتر را 1هزار دالر 

کرایه ی  با  حالی  که  در  می کردند.  کرایه 

می توانستیم  موترها،  این  ماهه  یک 

که  می گفتند  آن ها  اما  بخریم؛  نو  موتر 

در  نیست.  خریداری  پالیسی  شان  در 

بودجه ی  ازطریق  انتخابات  که  صورتی 

ملی افغانستان متویل شود، هم هزینه ی 

انتخابات  امور  انتخابات و هم مداخله در 

می شود.  کم 

سیاسی  رهربان  که  است  این  بازنگری  از  منظور 

که  بپذیرند  برد،  مدعی  تیم های  ویژه  به  افغانستان 

این  برنده ی  حتی  چون  اند؛  نربده  را  چیزی  هیچ 

تا  در حدود 800  بهرتین حالت چیزی  در  انتخابات 

900 هزار رأی دارد؛ یعنی خیلی خیلی کمرت از تعداد 

ستاد  اعضای  از  کمرت  خیلی  یا  حکومت،  مأموران 

انتخاباتی و کارمندان کمیسیون و ناظران این تیم ها. 

متأسفانه.  است  همگانی  و  جدی  باخت  یک  این 
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پیشینه:

نبوده  خوش نام  و  چالش  بدون  هیچ  گاه  افغانستان،  در  انتخابات 

است؛ یعنی انتخابات بدون جنجال، تخطی، تقلب و عادالنه در تاریخ 

در  دموکراسی  و  عدالت  انتخابات،  فرهنگ  و  نشده  برگزار  افغانستان 

این  در  مطلقه  قدرت  و  سلطنت  فرهنگ  است.  نبوده  حاکم  کشور 

انتصابی  جغرافیا موجب شده است که همیشه، سنت حکومت داری، 

باشد نه انتخابی. همیشه این زمام دار بوده است که تعیین تکلیف کرده 

است چه کسی؛ در چه منصب و مقامی باشد. تداوم این سنت و انتقال 

آن از این شاه به شاه دیگر، جنگ های متوالی و خونین، موجب شدند 

قدرت  مظهر  زمام دار،  یعنی  شود؛  تبارگرایانه  و  میراثی  چیز  همه  که 

همه چیز بود. از سیاست، فرهنگ، دین، اقتصاد و... گرفته تا ادعای 

مالکیت بر جان و مال مردم )رعیت(. در این راه زمام دارن، تالش کردند 

تا قدرت مطلق العنانی و مفهوم شاه )سایه ی خداوند در زمین( را هر چه 

بیشرت استحکام بخشیده و نهادینه کنند.

در افغانستان، گاهی دموکراسی تجربه شده است؛ اما هیچ وقت، 

تعیین  و  تقلب  بار داستان  نبوده است. نخستین  برجسته  نقش مردم 

داد.  رخ   1301 پارملانی  انتخابات  نخستین  در  زمام داران،  تکلیف 

تاریخ نگاران در این باره نوشته اند که متام 111 نفر ِ شورای ملی که 

تا  اول  از دور  بودند که  انتصاب شده  آن ها  اما  بودند؛  انتخابی  ظاهرا 

ششم »عبداالحد ماهیار«، رییس شورا بود و متام اعضای دور اول نیز 

انتصابی بودند؛ اما در دوره های دوم و سوم، مأموران حکومت وقت، با 

مشخص،  نامزد  نفع  به  را  رأی  برگه های  مردم،  بی سوادی  از  استفاده 

مهر می کردند. مداخله ی حکومت وقت در آن زمان، به اندازه ای بود که 

تنش ها در مجلس، به برخورد فیزیکی و جنگ های تن به تن ختم شد. 

با پیشینه ی ناخوشایند انتخابات در افغانستان و پس از سقوط طالبان، 

مردم افغانستان که تازه رس از زیر خاکسرت جنگ برآورده بودند، در عرص 

رفتند؛  رأی  صندوق های  پای  به  و  رشکت  انتخابات  در  دوباره  جدید، 

انتخاباتی که هیچ وقت شفاف و بی جنجال نبوده است.

برگزار کننده ی  ساختارهای  ضعف  رأی دهی،  از  مردم  آگاهی  عدم 

قومی  امنیت،  جنگ ساالران،  و  زورداران  فشار  بی سوادی،  انتخابات، 

پراکنده  را  مردم  رأی  که  نامزدان  تعداد  بودن  زیاد  انتخابات،  شدن 

می کند، مشکل اقتصادی و ناهنجاری های دیگر، انتخابات افغانستان 

با مشکل مواجه کرده است. را 

نبود تعریف مشخص از جرایم انتخاباتی، یکی دیگر از معضل های 

انتخابات افغانستان بوده که موجب تقلب های گسرتده و سازمان یافته 

شده است. با وجودی که قانون انتخابات تا حاال چند بار تعدیل شده؛ 

اما هنوز هم، با جرایم انتخاباتی سلیقه ای برخورد می شود. با وجودی 

که سازمان ملل و جامعه ی جهانی، دستی مستقیم بر آتش انتخابات 

به جلوگیری  افغانستان، موفق  با همکاری حکومت  دارند،  افغانستان 

از قانون شکنی، ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات و تهیه ی 

منابع الزم برای برگزاری انتخابات بی حرف و حدیث نشدند.

چهار دوره ی انتخابات پس از طالبان

دور نخست:

از  پس  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره ی  نخستین 

سقوط طالبان، در 18 میزان 1383 برگزار شد که 18 نفر، برای پست 

 12.6 انتخابات،  این  در  کردند.  رقابت  یک دیگر  با  ریاست جمهوری 

میلیون نفر، برای رشکت در انتخابات ثبت نام و بر اساس آمار رسمی، 

نام  نفر که هفتاد درصد کل ثبت  هشت میلیون و 128 هزار و 940 

کنندگان بودند، در انتخابات رشکت کردند. برای رأی دهی، 22000 

مرکز، در 34 والیت کشور و حدود دوهزار و هشت صد مرکز رأی دهی 

دیگر در کشورهای ایران و پاکستان، برای مهاجران افغان ایجاد شده 

بود. بر اساس آمار سازمان بین املللی مهاجرت )IOM( هشتاد درصد 

مهاجران ثبت نام شده در انتخابات رشکت کردند. میزان مشارکت زنان 

در این دوره در داخل، بیش از چهل درصد کل رأی دهندگان و در خارج 

سی درصد بود. در دور نخست، والیت های دایکندی، فاریاب، هرات 

ارزگان،  والیت های  و  زن  رأی دهندگان  درصد  بیش ترین  نورستان  و 

هلمند، به ترتیب با دو و شش درصد، کم ترین میزان رأی دهندگان زن 

را در انتخابات داشتند.

این انتخابات، زیر نظر سازمان  ملل متحد و با همکاری اتحادیه ی 

اروپا و نظارت 5321 افغان برگزار شد. در آن زمان که روند شامرش آراء 

دستی و به صورت سنتی- ورقی انجام می شد، شامرش آرا پنج روز پس 

از انتخابات آغاز شد و حدود یک ماه را در بر گرفت.

رییس جمهور  آرا،  درصد   55.4 آوردن  دست  به  با  کرزی  حامد 

افغانستان شد. والیت هایی مثل خوست با 96، ننگرهار و پکتیا با 95 

درصد آرا، بیشرتین رأی را به کرزی دادند. پس از کرزی، یونس قانونی 

با 16.3 درصد و محمد محقق با 11.7 درصد، در این دوره دوم و سوم 

شدند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، بی جنجال نبود؛ ناظران 

مشرتک  دفرت  که  کردند  اعالم  رصاحت  با  زمان،  آن  در  کارشناسان  و 

تنظیم انتخابات و یوناما، انتخابات را به گونه ای مدیریت می کردند که 

نتایج نهایی، به سود حامدکرزی باشد. آن ها چاپ بیش از 20 میلیون 

و  تقلب  زمینه ساز  را  رأی دهنده  میلیون  برای 10.4  رأی دهی،  برگه ی 

پاک  با  نفر می توانست  این که یک  اعالم کردند.  انتخابات  در  تخلف 

با  کردن رنگ انگشت خود بارها و بارها رأی دهد. این که صندوق ها 

برگه های رأی اضافی، به سود نامزد مشخص پر شده و به مرکز فرستاده 

شده بود. در این دوره، مردم برای رشکت در انتخابات شور و هیجان 

پست  برای  که  بود  زنی  نخستین  جالل  مسعوده  و  داشتند  زیادی 

نامزد کرده بود. را  ریاست جمهوری، خود 

دور دوم:

دومین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در تاریخ 29 

اسد 1388، در میان حمله ها و تالش گروه های مخالف حکومت برگزار 

برای  دیگر،  نامزد   28 همراه  به  عبدالله  عبدالله  و  حامدکرزی  شد. 

رسیدن به پست ریاست جمهوری تالش کردند. این دوره، میزان حضور 

مردم در انتخابات، به دلیل آن چه تخلف و تقلب گسرتده در دور اول 

انتخابات ریاست جمهوری عنوان شد، کم تر بود. در آن زمان، اتحادیه ی 

از 90  انتخابات، بیش  اروپا در یک اعالمیه گفته بود که در دور دوم 

درصد آرای 2451 مرکز رأی دهی، به نامزد مشخص داده شده و آرای 

214 مرکز دیگر، بیش تر از تعداد رأی دهندگان بوده است.

موضوع اصلی در آن زمان دیدگاه های متفاوت نامزدان برای اداره ی 

کشور بود. حامدکرزی، بر تداوم نظام ریاستی پای می فرشد، عبدالله، 

طرح نظام پارملانی را روی دست گرفته و خواهان پست نخست وزیری 

نهادهای  را جار می زد. در آن زمان  و لطیف پدرام، نظام فدرالی  بود 

کمیسیون  و  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  ناظر، 

انتخابات، یک ونیم میلیون رأی را باطل کردند و میزان رأی حامدکرزی، 

از 55 درصد به 49 درصد کاهش یافت؛ تا انتخابات به دور دوم برود. 

چند هفته بین دو نامزد پیش تاز کش مکش بود و در نهایت، عبدالله 

عبدالله، انرصاف داد و حامد کرزی برنده ی انتخابات شد. در آن زمان، 

بود،  شده  مستندسازی  انتخابات،  در  تقلب های  شان  که  کارمندانی 

جریمه ی نقدی شدند؛ اما به دادستانی معرفی نشدند.

سه  متام  که  بود  گفته  انرتنشنل(،  )نیوز  پاکستانی  رسانه ی  یک 

رقم  نامزد  یک  سود  به  پاکستان  در  افغانستان  مهاجران  رأی  میلیون 

انتخابات  دوم  دور  نیز،  امریکایی  مطبوعات  و  نرشیه  است.  خورده 

اراده ی مردم دانسته و گفته  بر خالف  را،  افغانستان  ریاست جمهوری 

است.  شده  ریخته  صندوق ها  به  جعلی  رأی  میلیون  یک  که  بودند 

دور سوم:

شانزدهم  در  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  سومین 

رقابت  ریاست جمهوری  برای  نامزد،  هشت  شد.  برگزار   1393 حمل 

و زملی رسول  عبدالله، ارشف غنی  عبدالله  مثل  کردند که چهره های 

دیگر  قانون  دوره، حامد کرزی طبق  این  در  بودند.  نامزدان جدی  از 

که  برگزار شد  دور سوم، در رشایطی  نامزد کند.  را  منی توانست خود 

نیروهای بین املللی، در حال واگذاری مسؤولیت های امنیتی و جنگی 

داشته  عهده  به  را  انتخابات  امنیت  آن ها  تا  بودند  افغان  نیروهای  به 

بیشرتی  جنجال  گذشته،  انتخابات های  به  نسبت  دوره،  این  باشند. 

داشت. اتهام هایی مثل، آرای تقلبی، دخالت مقام های دولتی و تکمیل 

ویژه ای  را در رشایط  انتخابات  نامزدان،  از سوی  آرا  نشدن 50 درصد 

داد.  قرار 

ارشف غنی 32 درصد و عبدالله 45 درصد آراء را به دست آوردند. 

دور دوم انتخابات، در 24 جوزا برگزار شد و کمیسیون انتخابات، رقم 

رشکت کنندگان را ابتدا هفت میلیون و سپس هشت میلیون نفر اعالم 

کرد. در این دور، ده هزار و 629 شکایت ثبت شد. کمیسیون، آرای 

856 محل رأی دهی را در دور اول و 1026 محل را در دور دوم، باطل 

اعالم کرد. در ضمن، 9887 نفر کارمند مؤقت، هشت نفر از کارمندان 

و سه کارمند دامئی کمیسیون انتخابات، در لیست سیاه قرار گرفتند و 

بیش از پنج هزار کارمند دیگر، از کار اخراج شدند.

ویدیویی نرش کرد  و  اسناد صوتی  انتخاباتی عبدالله عبدالله،  تیم 

و  تقلب  سازمان دهی،  در  انتخابات،  کمیسیون  دبیرخانه ی  رییس  که 

انتقال صدها صندوق رأی، به سود نامزد رقیب او دست داشته است. 

رییس  نشد.  کسی  هیچ  محکومیت  و  بازداشت  موجب  که  اسنادی 

امنیت ملی وقت هم اعالم کرد که در خانه ی یکی از مقام های دولتی، 

ناهنجاری ها،  این  متام  با  می شد.  چاپ  رأی دهی  جعلی  کارت های 

دوش  به  را  چیز  همه  گناه  کرزی،  مانند  سیاست مداران  از  برخی  اما 

خارجی ها انداخته و دخالت آن ها را در انتخابات، عامل اصلی جنجال 

دانستند. 

راه  هیچ  که  می رسید  نظر  به  و  بود  خورده  مشکل  به  انتخابات 

امریکا  میانجی گری  با  نهایت  در  ندارد؛  وجود  انتخابات  برای  حلی، 

در 30 سنبله ی 1393، محمد ارشف غنی و عبدالله عبدالله، در ارگ 

ریاست جمهوری موافقت نامه ی تشکلیل حکومت وحدت ملی را امضا 

کردند.

دور چهارم:

ششم  در  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره ی  چهارمین 

بار  آن، چندین  برگزاری  تاریخ  که  برگزار شد  حالی  در   1398 میزان 

تغییر کرده بود. در ابتدا 18 نفر نامزد انتخابات بودند که در روزهای 

با شعار  محمد ارشف غنی،  نامزدان جدی،  رفتند.  کنار  نفر  پنج  آخر، 

»دولت ساز« و عبدالله عبدالله، با شعار »ثبات و همگرایی« بودند. این 

انتخابات در رشایطی برگزار شد که تهدیدهای امنیتی، بسیار باال بود 

و مردم تجربه های تلخی از دوره های گذشته و البته انتخابات پارملانی 

داشتند که با روش تازه، به صورت دیجیتالی و بایومرتیک برگزار می شد. 

ده عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی به دلیل تخلف در انتخابات 

پارملانی، زندانی شده بودند. بی باوری مردم نسبت به انتخابات و این 

که تقلب و تصمیم کشورهای قدرت مند است که رسنوشت انتخابات را 

روشن می کند، نه رأی مردم، حضور مردم را کم رنگ کرده بود. بر اساس 

اعالم کمیسیون انتخابات، 9 میلیون نفر واجد رشایط رأی دهی بودند؛ 

اما نزدیک به دو میلیون نفر، در انتخابات رشکت کردند. مشکالتی مثل 

عدم کارآیی دستگاه های بایومرتیک، تعیین محل استیکر کردن تذکره 

کارمندان  آشنایی  عدم  محل،  هامن  در  رشکت کنندگان  رأی دادن  و 

... موجب شد که اشرتاک مردم در  و  با وسائل دیجیتالی  کمیسیون 

انتخابات کم شود.

نکردن  رشکت  بر  دلیل  نیز،  انتخابات  صحیح  مدیریت  عدم 

هر  برای  والیت ها  برخی  در  مثال،  بود؛  انتخابات  در  مردم  گسرتده ی 

مرکز  یک  دهنده،  رأی   1000 با  و  کیلومرتی  ده  شعاع  در  قریه  سه 

رأی دهی اختصاص داده شده بود و برای جاهای دیگر، برای 9 قریه 

با شعاع شش کیلومرت و چهار هزار رأی دهنده، تنها یک مرکز رأی دهی 

بود. شده  داده  اختصاص 

بر  نیز،  تکنولوژی  از  استفاده  چالش  و  جنگ  جغرافیای  تغییر 

روند  بود،  قرار  که  تکنولوژی ای  داشت.  زیادی  تأثیر  انتخابات  روند 

کرد.  گذشته  از  خراب تر  را  وضعیت  اما  کند؛  ساده تر  و  شفاف تر  را 

انتخابات  تکنولوژی در  از  استفاده  بار نخست در سال 1395، بحث 

افغانستان، با پشتیبانی رییس جمهور مطرح شد. با وجودی که آمدن 

تکنولوژی در انتخابات، مخالفان زیادی داشت؛ اما کمیسیون نیز، با 

مثل  دوره، مسائلی  این  در  آن ارصار کرد.  بر  رییس جمهور،  از  پیروی 

نصب استیکرهای غیر قانونی، جعل تذکره و جعل کارت های ناظران 

کارمندان  از  تن  به 140  نزدیک  و  افتاد  زبان ها  بر رس  انتخاباتی هم 

ناظران  و  نفوس  احوال  و  ثبت  اداره ی  انتخاباتی،  کمیسیون های 

بازداشت شدند. پارملان  انتخابات دیجیتلی  در  به خصوص  نامزدان، 

حاال با وجودی که، بیش از یک ونیم ماه، از زمان انتخابات گذشته 

است؛ اما هنوز نتیجه ی ابتدایی آن اعالم نشده است. در تاریخی که 

قرار بود، نتایج اعالم شود، بنا به دالیل مختلف این کار صورت نگرفت و 

تاریخ بعدی اعالم شد؛ اما حاال گفته می شود که کمیسیون قادر نیست 

در آن زمان هم، نتاییج ابتدایی را اعالم کند. هر روز حرف از شفافیت، 

از  خربی  اما  است؛   ... و  ناپاک  از  پاک  آرای  تفکیک  آرا،  بازشامری 

پیرشفت کار نیست. فشار روی کمیسیون بسیار باال است و در رشایطی 

نیز  انتخابات  است،  امریکایی  نیروهای  خروج  و  صلح  از  حرف  که 

بند مانده است.  افغانستانی  مثل یک استخوان در گلوی دموکراسی 

اعرتاض نامزدان نیز هر روز بیشرت شده و خود را از پیش، برنده  اعالم 

می کنند. برخی از نامزدان و حامیان آن ها، به صورت رسمی کمیسیون 

را تهدید کرده اند که آرای غیر بایومرتیک شده هم باید پذیرفته شود. 

را  رشایط  انتخابات،  بحران  تا  اند  نشسته  کمین  در  هم  سومی  گروه 

رسنوشت  که  نیست  مشخص  کند.  فراهم  موقت  حکومت  ایجاد  برای 

انتخابات امسال چه خواهد شد؟

انتخابات افغانستان، بدترین و گران ترین انتخابات منطقه

هزینه ترین  پر  و  جنجالی ترین  از  یکی  شک،  بدون  افغانستان 

چند  به  مسأله،  بهرت  شدن  روشن  برای  دارد.  منطقه  در  را  انتخابات 

 359 افغانستان  انتخابات  اول  دور  بودجه ی  می کنم.  اشاره  نکته 

میلیون دالر، دور دوم 223 میلیون دالر، دور سوم 127 میلیون دالر 

و دور چهارم نیز 149 میلیون دالر بوده است. در انتخابات قوم محور 

افغانستان، هزینه ی هر رأی، بسیار باال است؛ مثال، بهای هر رأی در 

انتخابات امسال، 85 دالر برای حکومت هزینه داشته است که نسبت 

به متام کشورها بسیار زیاد است. رسانه های افغانستان اعالم کردند، با 

وجودی که میزان رشکت کنندگان در ایران، نسبت به افغانستان بسیار 

باال است، هزینه ی هر رأی، کم تر از یک دالر و چهل برابر ارزان تر از 

افغانستان است. در پاکستان که 106 میلیون نفر رأی دادند، هزینه ی 

هر رأی، کمی بیشرت از 5 دالر است. در هندوستان، بهای هر رأی به 

دو دالر هم نرسیده است و در تاجیکستان هزینه ی یک رأی، حتا به یک 

دالر هم منی رسد. میلیون ها دالر برای برگزاری انتخابات در افغانستان 

هزینه می شود؛ اما نتیجه ی آن چیزی است که مردم را هر روز بیشرت 

و گزینش  انتخابات  نظام مردم ساالر،  به دموکراسی،  از دیروز، نسبت 

اعتالی  و  رشد  برای  سمتی،  و  قومی  وابستگی  هر  از  فارغ  که  کسی 

کشور کار کند، بدبین می کند.
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داوودعلی نجفی: بنیاد انتخابات را در افغانستان کج گذاشته اند انتخابات؛ استخوانی در گلوی دموکراسی افغانی
نعمت رحیمی

افغانستان بدون شک، یکی از 

جنجالی ترین و پر هزینه ترین 

انتخابات را در منطقه دارد. برای 

روشن شدن بهرت مسأله، به چند 

نکته اشاره می کنم. بودجه ی دور اول 

انتخابات افغانستان 359 میلیون 

دالر، دور دوم 223 میلیون دالر، دور 

سوم 127 میلیون دالر و دور چهارم 

نیز 149 میلیون دالر بوده است. 

در انتخابات قوم محور افغانستان، 

هزینه ی هر رأی، بسیار باال است؛ 

در انتخابــات نامزد محــور افغانســتان، بــا توجــه بــه 

ــت  ــچ وق ــن، هی ــن رسزمی ــات در ای ــینه ی انتخاب پیش

ــته  ــیه نداش ــال و بی حاش ــدون جنج ــات ب ــا انتخاب م

 ایــم. تقابل هــای نامــزدان حتــا پیــش از برگــزاری 

انتخابــات رشوع و تــا مدت هــا، پــس از اعــالم نتیجــه ی 

انتخابــات نیــز ادامــه داشــته اســت. ســقوط انتخابــات 

ــه ای و  ــی- قبیل ــت های قوم ــتان در دام خواس افغانس

منافــع شــخصی، آن را از انتخابــات ملی محــور دور 

ــه  ــزدان ب ــردم و نام ــگاه م ــود، ن ــب می ش ــرده و موج ک

انتخابــات، قلدرمآبانــه و زورمحــور باشــد؛ بــرای همین، 

ــرای  ــران زده ب ــور بح ــک کش ــات در ی ــزاری انتخاب برگ

برقــراری یــک نظــام مردم ســاالر، ناممکــن شــده و 

پذیرفــن  مطلق العنانــی،  قدرت خواهــی  بــاور  در 

ــوی  ــک از س ــد دموکراتی ــک رون ــردم در ی ــت م خواس

زورمنــدان دشــوار می شــود.

تــالش  انتخابــات،  در  درگیــر  متــام طرف هــای 

می کننــد بــا اســتفاده از ابــزار غیــر دموکراتیــک، 

ــه ســود  ــد شــامرش آرا را ب ــات و رون کمیســیون انتخاب

خــود تغییــر دهنــد. یکــی حــرف از بازگشــت بــه 

آرای  می خواهــد  دیگــری  می زنــد،  کــوه  و  ســنگر 

ــدر رییــس کمیســیون  ــر بایومرتیــک شــده را رس پ غی

و  انتخابــات  هــم،  تعــدادی  و  بشــامرد  انتخابــات 

تحریــم  می کننــد.  تحریــم  را  آرا  بازشــامری  رونــد 

انتخابــات یعنــی بازگشــت بــه گذشــته و روزهایــی کــه 

بــرای برون رفــت از جنجــال انتخابــات، هیــچ راه و 

ــا »جان کــری« آمــد و مشــکل را حــل  ــود ت چــاره ای نب

ــک  ــل و در ی ــور از آن، در داخ ــه عب ــکلی ک ــرد؛ مش ک

گفت وگــوی رو در روی بیــن افغان هــا، غیــر ممکــن 

ــای انتخاباتــی،  ــاال بــار دیگــر برخــی تیم ه بــود. ح

بازشــامری دوهــزار و 118 محــل رأی دهــی توســط 

کمیســیون انتخابــات را تحریــم و از متــام ناظــران خود 

خواســته اســت کــه در بازشــامری آرا رشکــت نکننــد. 

جالــب اســت کــه همــه، کمیســیون انتخابــات را متهــم 

ــیاری  ــه بس ــی ک ــد؛ در حال ــکنی می کنن ــه قانون ش ب

از ایــن تیم هــا، بــا از پیــش برنــده اعــالم کــردن خــود، 

دروازه ی  شکســن  کمیســیون،  مقام هــای  تهدیــد 

ســاختامن کمیســیون، اســتفاده از امکانــات دولتــی و 

ــد. ــرده ان ــت نک ــون را رعای ــدری، قان قل

یکــی از مشــکالت دیگــر آن اســت کــه اعضــای 

ــه  ــران آن، ب ــی کمیش ــوص برخ ــه خص ــیون، ب کمیس

ــا  ــی ب ــی و جناح ــی، قوم ــتگی های  حزب ــل وابس دلی

را  خــود  اســتقالل  نتوانســتند  هیــچ گاه  نامــزدان، 

حفــظ کــرده و بــه صــورت یــک تیــم متحــد، بــرای حــل 

ــی  ــد. انتخابات ــات افغانســتان کار کنن مشــکل انتخاب

ــر شــده  ــک شــب هــم طوالنی ت کــه از قصــه ی هزاروی

اســت. کمیســیون نیــز در کارهایــش بــا تأخیــر و 

ضعــف عمــل کــرده و بــه نظــر می رســد کــه از بیــرون 

)کشــورها و نامــزدان( نیــز متأثــر اســت. آن هــا تــا 

کنــون موفــق نشــده انــد، آرای تکــراری و بایومرتیــک 

ــد. ــی کنن ــی و نهای ــل بررس ــه ی کام ــه گون ــده را ب ش

گفتــه می شــود، تکلیــف آرای تکــراری و خــارج 

از وقــت معیــن در روز انتخابــات و آرای تقلبــی تــا 

زمــان  چــه  هــر  اســت.  نشــده  پاک ســازی  هنــوز 

شــفافیت و شــامرش آرا بــه تأخیــر بیفتــد، جنجال هــا 

و شــائبه هایی کــه منجــر بــه بلــوا و تحریــم انتخابــات 

می شــود، بیشــرت خواهــد شــد.

ــالم نتایــج  ــر در اع ــه تأخی ــت ک ــوری اس ــد ط رون

ــه شــدت رساســیمه کــرده  ــات، کمیســیون را ب انتخاب

و آن هــا می خواهنــد، بــدون آن کــه آرای تقلبــی و 

بــدون بایومرتیــک تفکیــک شــود، آرا را بازشــامری 

کننــد؛ کاری کــه از نظــر برخــی تیم هــای انتخاباتــی، 

دســت کاری در انتخابــات و عــدم شــفافیت اســت.

ــای  ــه رقابت ه ــدازه ک ــامن ان ــه ه ــتان ب در افغانس

انتخاباتــی مسأله ســاز اســت، اعــالم نتیجــه و شــامرش 

ــت  ــی اس ــران زمان ــل بح ــت. اص ــش زا اس ــز چال آرا نی

ــالم  ــات اع ــه ی انتخاب ــامرش آرا، نتیج ــس از ش ــه پ ک

ــور  ــل در ام ــورهای دخی ــا کش ــه حت ــی ک ــود؛ بحران  ش

ــای  ــا از تیم ه ــرده و آن ه ــران ک ــز نگ ــتان را نی افغانس

انتخاباتــی خواســته انــد کــه نبایــد پــس از اعــالم 

ــوند. ــال ش ــب جنج ــه، موج نتیج

در وضعیتــی کــه رسنوشــت صلــح و جنــگ بــا 

انتخابــات گــره خــورده اســت، تحریــم آن و بــه بحــران 

رفــن انتخابــات، زمینه ســاز درگیری هــا و درزهــای 

ــا  ــته، باره ــد. در گذش ــد ش ــرت خواه ــی بیش اجتامع

ثابــت شــده اســت کــه نفــاق و تحریم هــا، منجــر 

بــه موفــق نشــدن پروســه های ملــی شــده اســت؛ 

انتخابــات  یــا  باشــد  لوی جرگــه  برگــزاری  چــه 

ریاســت جمهوری. افغانســتان ایــن روزهــا روی لبــه ی 

ــی  ــای انتخابات ــه جنجال ه ــی دارد ک ــر م ــدم ب ــغ ق تی

خواهــد  دشــمنان  قــوت  و  شــادی  موجــب  فقــط 

ــه  ــا ک ــزدان ت ــات و نام ــیون انتخاب ــد کمیس ــد. بای ش

ــأله  ــه مس ــاری ب ــدر و بردب ــعه ی ص ــا س ــد، ب می توانن

ــه  ــات ب ــور از انتخاب ــا کش ــد ت ــالش کنن ــته و ت نگریس

ســالمت بگــذرد.

تحریم انتخابات و 
بازگشت به گذشته
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ریاست جمهوری  انتخابات  چهار  کنون  تا  افغانستان  اشاره: 

را برگزار کرده است. هیچ یکی از این انتخابات ها، بدون چالش 

و  انتخاباتی  کمیسیون های  بی طرفی  عدم  فنی،  و  مدیریتی 

است.  نبوده  انتخاباتی  امور  در  مداخله 

دبیرخانه ی  پیشین  رییس  نجفی،  داوودعلی  با  گفت وگویی  در 

کمیسیون مستقل انتخابات، از او پرسیده  ایم که باالخره انتخابات در 

افغانستان با چه روشی برگزار شود که اینقدر برای مردم این کشور، 

نشود؟  دشوار متام 

روزنامه ی صبح کابل این گفت وگو را با آقای نجفی در کابل انجام 

داده است.    

نگاه مدیریتی و چالش ها چه  از  امسال،  انتخابات  صبح کابل: 

قبلی داشت؟  انتخابات  با سه  تفاوتی 

برگزاری  از  بعد  که  است  معمول  این  جهان  متام  در  نجفی: 

چندین انتخابات، تجربه ها و چشم دیدها بیشرت شده و با درنظرداشت 

چالش ها و فرصت های انتخابات قبلی، توقع می رود که انتخابات های 

ریاست جمهوری  امسال  انتخابات  اگر  اما  شود؛  برگزار  بهرت  بعدی، 

هنوز  که  آن  با  کنیم،  مقایسه  قبلی،  انتخابات های  با  را  افغانستان 

هنوز  تا  که  بی نظمی هایی  اما  نشده؛  معلوم  انتخابات  نتیجه ی 

انتخابات،  این  در  نیست.  مطلوب  برآیند  یک  بیان گر  گرفته،  صورت 

کمیسیون مستقل انتخابات ادعا کرد که آن ها برای شفافیت بیشرت از 

تکنولوژی بایومرتیک استفاده می کنند؛ اما این بایومرتیک هیچ وقت 

به مردم افغانستان تعریف نشد. آیا کمیسیون انتخابات، تنها همین 

دیوایس )ماشین ها( را بایومرتیک عنوان می کند. در غیر آن کارکرد 

ثبت  رای دهندگان،  متام  که  است  طوری  انتخابات  در  بایومرتیک 

فعال  رأی دهی  مراکز  در متام  بایومرتیک  و  می باشد  اطالعات  مرکز 

رأی دهد،  رأی دهی،  مرکز  فردی که در یک  معنا؛ هر  این  به  است؛ 

متام  میزان  سیستم  این  با  می شود.  ثبت  معلومات  مرکز  در  او  رأی 

آرا تا آخر روز مشخص می شود؛ اما در حال حارض شام می دانید که 

اعالم نتیجه ی انتخابات که با استفاده از تکنولوژی بایومرتیک صورت 

گرفته، طوالنی تر از آن شد که این آرا »دستی« شمرده می شد. من به 

 عنوان کسی که تجربه ی مدیریت انتخابات را داشته  ام، به چیزی که 

ندارم.  اعتامد  نام کرده،  بایومرتیک  را  آن  انتخابات  کمیسیون 

صبح کابل: از دید شام، دلیل مشارکت پایین مردم در انتخابات 

ریاست جمهوری امسال در چه بود؟ 

کمیسیون  شده  اند؛  بی باور  انتخابات  روند  به  مردم  نجفی: 

انتخابات در تضمین برگزاری یک انتخابات شفاف برای مردم، ناکام 

مانند  به  انتخابات  این  در  که  نداشتند  اطمینانی  هیچ  مردم  بود. 

عدم  دوم  مسأله ی  شود.  صیانت  آن ها  رأی  از  پارملانی،  انتخابات 

شفافیت و حساب دهی در کار کمیسیون بود؛ این کمیسیون به هیچ 

به  طور  نداد.  آگاهی  انتخابات  شهروند و حتا رسانه ها در مورد روند 

و  انتخاباتی  ناظران  افغانستان،  مردم  به  هیچ گاه  کمیسیون  مثال 

رسانه ها اعالم نکرد که چقدر اوراق رأی دهی چاپ شده و در هر والیت 

از کدام شامره ی رسیال تا کدام شامره ی رسیال این اوراق رأی دهی 

معلومات  ناظران  به  نیز  رأی دهی  از  بعد  است.  توزیع شده  مردم  به 

آن  و چقدر  استفاده شده  ها  این »رسیال منرب«  از  که چقدر  ندادند 

است.  نشده  استفاده 

که  است  این  کمیسیون،  کار  در  شفافیت  عدم  این  دلیل 

اعضای  است.  نبوده  مستقل  هیچگاه  انتخاباتی  کمیسیون های 

کمیسیون به جای این  که یک تیم باشند و برای کمیسیون کار کنند، 

کمیسیون  به  آن  آدرس  از  که  می کنند  کار  تیم هایی  برای  کدام  هر 

معرفی شده  اند. شام رسنوشت اعضای پیشین کمیسیون انتخابات 

را دیدید؛ حکومت هر نوع هدفی که داشت توسط آن ها انجام داد و 

بعد هم آن ها را به زندان روان کرد. این می تواند یک درس خوبی برای 

باشد.  انتخاباتی  کمیسیون های  فعلی  اعضای 

دوره ای  هر  در  انتخاباتی،  کمیسیون های  اعضای  کابل:  صبح 

نتوانسته اند، بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند، به نظر شام 

مشکل در ساختار است یا در افراد؟ 

نجفی: مشکل هم در افراد است و هم در ساختار. نخست این 

 که اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سوی احزاب، معرفی می شوند 

و آن ها بعد از گزینش به نفع هامن حزب خاص کار می کند. دوم در 

ساختاری که برای گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی در نظر 

گرفته شده، قانون همواره نقض شده است. در قانون آمده است که 

در گزینش اعضای کمیسیون باید به تجربه ی انتخاباتی اولویت داده 

انتخاب شود که تجربه ی مدیریت  از میان کسانی  شود و این اعضا 

کمیسیون  اعضای  گزینش  در  شام  اما  باشند؛  داشته  را  انتخابات 

می بینید که به چنین بندی از قانون وقعی گذاشته نشده است.

بدیهی است کسانی که تجربه ی کار در بخش انتخابات نداشته 

یک  شام  به  من  کنند.  اداره  را  روندی  چنین  منی توانند  باشند، 

لودین، رییس  انتخابات 2009 زمانی  که عزیزالله  مثال می زنم؛ در 

 )UNDP( کمیسیون انتخابات بود، برنامه ی توسعه ای سازمان ملل یا

 90 بر  عالوه  بودم،  آن  رأس  در  من  که  کمیسیون  دبیرخانه ی  برای 

هزار معاش دولتی، پیشنهاد حقوق اضافی حدود یک هزار دالر برای 

اعضای کمیسیون های انتخاباتی کرد؛ اما وقتی که من این مسأله را 

انتخاباتی،  اعضای کمیسیون های  به جلسه ی عمومی مطرح کردم؛ 

به ویژه خود آقای لودین به رصاحت اعالم کرد که ما معاش اضافی کار 

نداریم؛ اما شام حاال از اعضای کمیسیون های انتخاباتی بپرسید که 

از چند آدرس چقدر معاش و امتیازات می گیرند. این یک امر طبیعی 

است که در مقابل پول هایی که می گیرند، به نفع  شان کار هم بکنند. 

شام شاهد بودید که پیشنهاد اعضای این کمیسیون فاش شد که به 

بودند. در حالی  که  افزایش معاش شان فرستاده  به خاطر  حکومت 

پیشنهاد ما در سال 2009 بر این بود که برای انتخابات یک بودجه ی 

جداگانه در نظر گرفته شود که هیچ ربطی به حکومت نداشته باشد؛ 

زیرا در صورتی که حکومت به اعضای کمیسیون معاش دهد از آن ها 

توقع هم دارد. 

افغانستان  در  انتخابات  برگزاری  برای  شیوه  کدام  کابل:  صبح 

در  هم  تکنالوژی  از  استفاده  شیوه ی  که  دیدید  است؛ شام  مناسب 

نداد؟  نتیجه  کشور  این 

جرگه ی  انتخابات  اولین  که  زمانی   2000 سال  در  نجفی: 

را  انتخابات  کس  هیچ   شد،  برگزار  افغانستان  در  اضطراری 

داشتیم؛  انتخابات  جنگ  از  پیش  ما  که  است  درست  منی شناخت. 

اما پس از آن افغانستان 30 سال جنگ را تجربه کرد. من آن وقت به 

 عنوان مناینده ی سازمان ملل متحد از آقای قاسمیار، رییس جرگه ی 

اضطراری سوال کردم که شام به چه شیوه ای رییس دولت انتقالی را 

انتخاب می کنید؟ گفت که هرکس دستش را بلند می کند، گفتم اگر 

کسی دو دستش را بلند کرد چطوری آن را بفهمیم. پس برای اولین بار 

رأی دهی  برگه ی  انتخابات،  برای  اضطراری  جرگه ی  انتخابات  در  ما 

کردیم. چاپ 

افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نخستین  در  آن  از  بعد  اما 

که بیشرت خارجی ها و به  ویژه سازمان ملل متحد، در امور انتخابات 

از هامن  افغانستان کج گذاشته شد.  انتخابات  بنیاد  بودند،  دخیل 

ابتدا گفتم که؛ خشت اول گر نهد معامر کج، تا ثریا می رود دیوار کج. 

پیشنهاد ما در هامن زمان این بود که باید برای ثبت  نام رأی دهندگان 

از سندی استفاده شود که تابعیت افغانی یک فرد را ثابت کند؛ اما 

آمد و گفت که من  را نخواستند. هرکس که  خارجی ها هیچ سندی 

افغانی استم، در روند انتخابات ثبت شد و برای  شان کارت رأی دهی 

توزیع شد. در خارج از جمله ایران و پاکستان نیز به همین شکل برای 

داده  رأی دهی  کارت  بی شامری  تعداد  به  و  ثبت نام شدند  رأی دهی 

شد. بعد ما کوشش کردیم که حداقل همین کارت های رأی دهی را 

بانک  این  شامل  آن  از  بخشی  که  کنیم  معلوماتی  بانک  یک  شامل 

برگزار شد.  به همین شیوه  ریاست جمهوری  انتخابات نخست  و  شد 

همین طور نخستین انتخابات پارملانی نیز به همین شیوه برگزار شد. 

در  که  آجندایی  افغانستان،  پارملانی  انتخابات  ختم  از  بعد 

نشست بن روی آن موافقت شده بود، تکمیل شد و بر اساس قانون 

اختیار سازمان  انتخابات که بیشرت در  تنظیم  اساسی دفرت مشرتک 

انتخابات شد.  به کمیسیون مستقل  تبدیل  و  بود، منحل شده  ملل 

با  کرزی  رییس جمهور  توسط  انتخاباتی  کمیسیون های  این  اعضای 

به  عنوان  من  و  شد  انتخابات  سیاسی  متنفذین  و  احزاب  مشوره ی 

نخستین رییس دبیرخانه ی کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شدم. 

نخستین کاری که ما کردیم -چون رس و صداهایی بلند شده بود که 

در انتخابات پارملانی تقلب صورت گرفته- تالش کردیم که تقلب را از 

روند انتخابات ریشه کن کنیم. به این دلیل کیمسیون به متویل گران 

سیستم  از  بعدی  انتخابات های  در  که  داد  پیشنهاد  انتخاباتی 

شود. استفاده  بایومرتیک 

 ما روی یک طرحی به نام »ثبت شهروندان و رأی دهندگان« کار 

کردیم و به  گونه ی مشرتک با وزارت داخله و وزارت مخابرات به تفاهم 

رسیدیم که از طریق این طرح هم روند ثبت احوال نفوس پیش برود 

و هم واجدان رشایط رأی دهی در این روند ثبت شوند. ما این طرح را 

به گونه ی آزمایشی نیز در سه نقطه ی مختلف جفرافیایی افغانستان از 

جمله یکاولنگ بامیان، بتی کوت ننگرهار و ناحیه ی دهم شهر کابل 

اجرا کردیم. این شیوه توسط بایومرتیک آنالین پیش برده می شد و 

یک پروژه ی آزمایشی بسیار موفق بود.

پیش از این که ما به طرف انتخابات سال 2009 برویم، این طرح 

برای  که  گفتیم  و  کردیم  ترشیح  انتخابات  خارجی  متویل گران  با  را 

عملی کردن این طرح، نیاز است که پیش از برگزاری انتخابات، هم به 

مردم تذکره ی الکرتونیکی توزیع شود و هم ثبت نام بایومرتیک شده 

باشند. 

سفیر  جز  به  پذیرفتند،  را  طرح  این  انتخاباتی  متویل گران  متام 

ایاالت متحده ی امریکا. ویلیام وود که از سال 2007 تا 2009 سفیر 

نیست  حارض  که  کرد  اعالم  رصاحت  به  بود،  افغانستان  در  امریکا 

برای این پروژه پولی بپردازد. اتفاقا 70 میلیون دالری که در حساب 

کمیسیون انتخابات بود، بیشرتش از امریکا بود. او تأکید کرد که اگر 

آن ها  برود،  پیش  طرح  این  اساس  بر  رأی دهندگان  ثبت نام  شیوه ی 

اما بر عکس  افغانستان برخواهند داشت؛  انتخابات  از متویل  دست 

پول  آن  به شیوه ی سنتی  رأی دهندگان  ثبت نام  برای  که  اند  حارض 

و  کردم  مالقات  شخصا  سفیر  آقای  با  دیگر  بار  من  کنند.  مرصف 

جویای دلیل شدم -چون ما با هامن بودجه ای که برای ثبت نام سنتی 

اختصاص یافته بود، می توانستیم دو پروژه را هم زمان هم پروژه ی ثبت 

به  را  بایومرتیک  به شیوه  ثبت  نام رأی دهندگان  و هم  نفوس  احوال 

پیش بربیم- گفتند که در این مورد نباید هیچ دلیلی از آن ها پرسیده 

شود. 

از  انتخابات  برگزاری  بخش  در  افغانستان  حکومت  که  اشتباهی 

هامن ابتدا مرتکب شد، این بود که بودجه ی انتخابات را خود حکومت 

نپرداخت. اگر بودجه از خود حکومت افغانستان می بود، این کار در 

هامن انتخابات 2009 صورت می گرفت و بنیاد شفافیت در انتخابات 

از  استفاده  زمانی  که  تا  است؛  این  من  حرف  پس  می شد.  گذاشته 

به  الکرتونیکی  تذکره ی  نگیرد،  صورت  آنالین  به گونه ی  بایومرتیک 

انتخابات  در  تقلب  مشکل  نشده،  توزیع  افغانستان  شهروندان  متام 

منی شود. حل  افغانستان 

تنش های  انتخاباتی،  دیگر  چالش های  از  یکی  کابل:  صبح 

از موارد  انتخاباتی است، در خیلی  داخلی در درون کمیسیون های 

و  انتخابات  کمیسیون  گاهی  و  دبیرخانه  رییس  با  کمیسیون  رییس 

و  صالحیت  آیا  شام  نظر  به  می زنند.  کله  و  رس  شکایات  کمیسیون 

وظایف این ها در قانون وضاحت داده نشده و یا مداخالت حکومت 

می شود؟  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اختالف ها  این  سبب 

روشن  تفکیک  یک  اجراآت  و  پالیسی  میان  وقتی  که  تا  نجفی: 

ما،  زمان  در  دارد.  ادامه  تنش ها  این  نیاید،  به وجود  صالحیت ها  از 

صالحیت ها بسیار واضح و روشن میان کمیسیون انتخابات به  عنوان 

اداره ی پالیسی ساز و دبیرخانه ی کمیسیون به عنوان مسؤول اجرایی 

تعریف شده بود. پس اگر خود پالیسی سازان در اجراآت شامل شوند، 

هم  پارملان  که  است  معنا  بدان  این  می آید؛  به وجود  منافع  تضاد 

قانون بسازد و هم اجرایی کند که در آن صورت اختالفات جدی میان 

حکومت و پارملان به وجود خواهد آمد. حاال در کمیسیون نیز چنین 

قانون  و کمیسیون در  بین دبیرخانه  تفکیک واضح صالحیت  است؛ 

اما  داشت؛  معاون  و  رییس  کمیسیون،  قبلی  قانون  در  است.  نشده 

وظیفه ی اجرایی نداشتند. وظیفه ی اعضای کمیسیون تنها تصویب 

پالیسی و تدویر جلسات بود. آن ها حق دخالت در اجراآت نداشتند 

اما حاال  و فالن کسی نشود؛  استخدام شود  بگویند فالن کسی  که 

می بینید که جنجال بر رس استخدام ها در کمیسیون های انتخاباتی 

چقدر باال است؛ هر عضو کمیسیون انتخابات می گوید که باید پنج 

استخدام  پالیسی  که  است  این  حلش  راه  شود.  استخدام  من  نفر 

تنها  کمیسیون  بدهد،  دبیرخانه  به  و  کمیسیون ساخته شود  توسط 

باید از این روند نظارت کند. 

اختالفات  افزایش  با  که  می کند  تالش  حکومت  هم  سویی   از 

کمیسیون با دبیرخانه ی آن، ماهی خود را بگیرد؛ چون دست هردوی 

که حامیت  می کند  تالش  کدامش  هر  است.  دراز  به حکومت  آن ها 

حکومت را داشته باشد و حکومت از این مسأله نفع می برد. حکومت 

توسط  انتخابات  قانون جدید  دامن می زند؛  مسأله  این  روی  عمدی 

این  در  می توانست  حکومت  اما  است؛  شده  ساخته  تقنینی  فرمان 

کند.  مشخص  واضح  به گونه ی  را  مسؤولیت ها  و  صالحیت ها  فرمان 

و  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  میان  جنجال ها  بخش  در 

در  شکایات  کمیسیون  که  بگویم  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

این  دوره ای.  محکمه ی  اما  است؛  انتخاباتی  محکمه ی  یک  واقع 

انتخابات جدا است.  از کمیسیون  اجراآت خود کامال  در  کمیسیون 

پارملانی،  انتخابات  در  داشت؛  مشکل  نهاد  این  هردوی  گذشته  در 

کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز به شکایات رسیدگی نکرده بود که 

کمیسیون انتخابات نتیجه را با اشاره ی حکومت اعالم کرد که فهرست 

برندگان از سوی تلویزیون ملی به  نرش رسید. در این مورد، کمیسیون 

شکایات به  عنوان محکمه ی انتخاباتی با فشاری که حکومت بر آن ها 

تحمیل کرد، سکوت کردند؛ اما از نگاه قانونی تا زمانی که کمیسیون 

شکایات به شکایت ها رسیدگی نکرده، کمیسیون انتخابات حق ندارد 

که نتیجه را اعالم کند. 

صبح کابل: شام تجربه ی کار در کمیسیون انتخابات را داشته 

 اید. از دید شام مداخله ی سفارت خانه های خارجی در امور انتخابات، 

چقدر می تواند در نتیجه ی انتخابات نقش داشته باشد. 

هیچ  قانونی  نگاه  از  است.  تأثیرگذار  مداخله  هرگونه  نجفی: 

کند.  بازی  انتخابات  در  را  ناظر  نقش  که  ندارد  سفارت خانه ای حق 

در صورتی  که آقای سفیر از کمیسیون انتخابات، اعتبارنامه ی نظارت 

گرفته باشد، حق دارد؛ در غیر آن، این یک مداخله ی رصیح در امور 

امور  بر  آدرسی  از هر  این مداخالت  دلیلی که  تنها  انتخابات است. 

انتخابات  مستقل  کمیسیون  بودن  ضعیف  شده،  بیشرت  انتخاباتی 

است. این  که یک سفیر می رود از کارهای کمیسیون دیدن می کند 

و بعد می آید با صدور اعالمیه ای، اذهان مردم را مخشوش می کند؛ 

این ها همه اش مداخله ی رصیح در کارهای کمیسیون و در کل امور 

است.  انتخاباتی 

باید بگویم، در صورتی که کسی  انتخابات  در بخش متویل گران 

داشته  را  پولش  انتخاباتی خودش صالحیت مرصف  از حامیت گران 

تأثیرگذار  انتخابات  نتیجه ی  در  متویل کننده  هامن  خواست  باشد، 

است؛ اما پیشنهاد ما همواره این بوده است که این پول باید از طریق 

بودجه ی حکومت افغانستان و بودجه ی کمیسیون انتخابات به مرصف 

برسد. یکی از جنجالی ترین موضوعات در بخش کمک های خارجی 

در افغانستان همین چالش بوده است که میلیاردها دالر به افغانستان 

کمک می آمد؛ اما حکومت افغانستان صالحیت مرصف آن را نداشت. 

مرصف این بودجه توسط خود متویل گران صورت می گرفت.

پرهزینه ترین  از  یکی  به  را  افغانستان  انتخابات  که  دلیلی  یگانه 

انتخابات ها در سطح جهان تبدیل کرده، نیز همین مسأله است که 

بودجه توسط خود خارجی ها به مرصف می رسد؛ به گونه ی مثال، در 

زمان ما در انتخابات 2009، ملل متحد برای انتقال مواد انتخاباتی 

هوا  در  چه  هلیکوپرتها  این  بود.  کرده  کرایه  را  هلیکوپرت  فروند  دو 

در  توقف  حالت  در  و چه  میدان هوایی  در  زمین، چه  در  بودند، چه 

 35 چرخ بال،  این  کرایه ی  آخر  در  داشت.  کرایه  وقت ها  همه ی 

میلیون دالر برای کمیسیون هزینه داشت. به  همین سان، آن ها تنها 

کرایه  دالر  را 1هزار  موتر  انتخابات هر  تا کمیسیون  میدان هوایی  از 

می کردند. در حالی  که با کرایه ی یک ماهه این موترها، می توانستیم 

خریداری  پالیسی  شان  در  که  می گفتند  آن ها  اما  بخریم؛  نو  موتر 

افغانستان  ملی  بودجه ی  ازطریق  انتخابات  که  صورتی  در  نیست. 

انتخابات  امور  در  و هم مداخله  انتخابات  متویل شود، هم هزینه ی 

می شود.  کم 

صبح کابل: فکر می کنید که انتخابات ریاست جمهوری امسال 

به دور دوم برود؟ 

نجفی: بلی، عالیم نشان می دهد. 

صبح کابل: راه حل بحران کنونی انتخابات امسال از دید شام 

در چه است؟

رساندن  به  نیازی  نیست.  آرا  مجدد  شامرش  به  نیازی  نجفی: 

به بانک معلوما نیست. رشکت درملوک که  دوباره »ریزلت شیت« ها 

مسؤول در این مورد است، باید به  گونه ی واضح پاسخ دهد که چقدر 

رأی دهنده در این انتخابات رشکت کرده  اند و کدام نامزد انتخاباتی 

پارملانی  انتخابات  در  را  درملوک  ما رشکت  است.  گرفته  رأی  چقدر 

احضار کردیم؛ آن ها به ما پاسخ دادند که حکومت افغانستان تنها از 

این رشکت ماشین خواسته  است، نه خدمات و آموزش. بنا بر این به 

گفته ی آن ها، این رشکت به حکومت افغانستان تنها ماشین فروخته 

است و هیچ مسؤولیت دیگری ندارد؛ اما در انتخابات ریاست جمهوری 

حتا همین مسأله به مردم افغانستان واضح نشد که آیا رشکت درملوک 

تنها ماشین فروخته یا خدمات و آموزش هم ارائه کرده است. 

انتخابات  هر  در  باید  افغانستان  مردم  آیا  کابل:  صبح 

نظر  از  باشند؟  کشمکشی  و  بحران  چنین  شاهد  ریاست جمهوری، 

شام چه کارهایی باید صورت گیرد که انتخابات و دموکراسی این قدر 

نشود؟  بد  مردم  چشم  پیش 

سیستم  دوم  شود.  مراعات  قانون  باید  این  که  نخست  نجفی: 

اغفال کرده؛ در  را  اذهان مردم  تنها  آمده،  قانون  بایومرتیکی که در 

دیگر  مسأله ی  ندارد.  وجود  آن  از  مشخصی  تعریف  هیچ  حالی  که 

اجراآت  و  پالیسی سازان  میان صالحیت  روشن  بسیار  تفکیک  ایجاد 

بودجه ی  است.  بوده  تنش زا  مسأله  این  همواره  که  است  کنندگان 

کمیسیون از موردهای حساس دیگر است که باید هزینه ی انتخابات، 

مستقل  کمیسیون  اختیار  در  افغانستان  ملی  بودجه ی  طریق  از 

خود  بودجه ی  توسط  افغانستان  انتخابات  اگر  گیرد.  قرار  انتخابات 

حکومت و توسط افغان ها برگزار شود، بسیار کم هزینه تر از انتخاباتی 

خواهد بود که توسط خارجی ها متویل می شود. مسأله ی دیگری که 

باید در بخش برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود، در نظر گرفن 

انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  گزینش  در  انتخاباتی  تجربه ی 

است. این اعضا باید به شکل دوره ای انتخاب شوند؛ طوری که برخی 

برای  برخی هم  و  برای شش سال  برخی  به  مدت 5 سال،  اعضا  از 

شکل  به   انتخاباتی  تجارب  هامن  که  معنا  این  به  باشند؛  سال  سه 

فرارسیدن  با  افغانستان  در  متأسفانه  اما  شود؛  حفظ  باید  دوره ای 

تغییر  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  متام  یک دفعه ای  انتخابات 

داده می شود و تجارت انتخاباتی در این میان گُم می شود. شیوه ی 

این  بر  من  تأکید  است.  انتخاباتی  دیگر  مهم  مسأله های  از  ثبت نام 

آنالین  بایومرتیک  توسط  رای دهندگان  فهرست  که  زمانی   تا  است؛ 

در بانک رأی دهی ثبت نشود و تذکره های برقی توزیع نشود، تقلب و 

داشت.  خواهد  ادامه  شکل  همین  به  انتخاباتی  جنجال های 
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داوودعلی نجفی: بنیاد انتخابات را در افغانستان کج گذاشته اند
علی شیر شهیر

در بخش جنجال ها میان 

کمیسیون شکایات انتخاباتی و 

کمیسیون مستقل انتخابات باید 

بگویم که کمیسیون شکایات در 

واقع یک محکمه ی انتخاباتی 

است؛ اما محکمه ی دوره ای. این 

کمیسیون در اجراآت خود کامال از 

کمیسیون انتخابات جدا است. در 

گذشته هردوی این نهاد مشکل 

داشت؛ در انتخابات پارملانی، 

کمیسیون شکایات انتخاباتی 

هنوز به شکایات رسیدگی نکرده 

بود که کمیسیون انتخابات نتیجه 

را با اشاره ی حکومت اعالم کرد 

که فهرست برندگان از سوی 

تلویزیون ملی به  نرش رسید. 
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ــده ی  ــی برن ــه کس ــه چ ــت ک ــن نیس ــی ای ــوال اصل ــر س دیگ

انتخابــات اعــالم می شــود، بلکــه پــس از رشوع بازشــامری از 

ســوی کمیســیون و تحریــم آن از ســوی عبداللــه و برخــی از 

نامــزدان دیگــر، حــاال ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا نتیجــه ی 

ــخ  ــود؟ پاس ــه می ش ــدال پذیرفت ــال و ج ــدون جنج ــات ب انتخاب

ــر. ــت؛ نخی ــی اس منف

آن چــه تــا دیــروز شــک و گــامن بــود، از 24 ســاعت گذشــته 

تبدیــل بــه یقیــن شــده اســت و آن ایــن کــه، انتخابــات بــه بحــران 

رفتــه اســت؛ بحرانــی کــه راه حــل تکنیکــی نــدارد. ایــن بحــران 

بــا بازشــامری حــل منی شــود؛ بلکــه تنهــا راه حــل آن »بازنگــری« 

اســت. بازنگــری؟ بلــه بازنگــری؛ رهــربان سیاســی افغانســتان اعم 

ــد کــه مــردم از آن چــه  ــد بپذیرن از دولت مــداران وسیاســیون بای

در 18 ســال گذشــته زیــر نــام دموکراســی جریــان داشــته ولــی 

هیــچ ســنخیتی بــا دموکراســی نداشــته اســت، خســته شــده انــد. 

بایــد بپذیرنــد کــه مــردم افغانســتان بــا عــدم مشــارکت در ششــم 

میــزان نشــان دادنــد کــه بــه سیســتم انتخاباتــی ایــن کشــور بــاور 

ندارنــد. آخــر کــدام منطــق مــی پذیــرد که کمیشــران کمیســیون 

ــج  ــدان باشــند؛ ولــی نتای ــه جــرم تخطــی و قانون شــکنی در زن ب

ــه ایــن کمیشــران مجــرم  ــانی ک ــود و کس ــول ش ــان قب کار ش

برنــده اعــالم کــرده انــد، در کرســی های پارملــان بنشــینند؟ 

انتخابــات 2014، افغانســتان را تــا مــرز آغــاز یــک جنــگ 

داخلــی پیــش بــرده بــود و در نتیجــه حکومــت بــدون اعــالم 

نتایــج انتخابــات شــکل گرفــت. کمیســیون انتخابــات مجمــوع آرا 

و رأی هــر کاندیــد را شــش مــاه پــس از تشــکیل حکومــت وحــدت 

ملــی اعــالم کــرد. چنیــن چیــزی را کــدام فــرد عاقــل می پذیــرد؟ 

ــات  ــردم از انتخاب ــه م ــد ک ــبب ش ــا، س ــن اتفاق ه ــه ی ای هم

ــه رغــم کمپایــن وســیع  و مدیریــت کمیســیون ناامیــد شــوند و ب

متامــی رهــربان جهــادی و سیاســی و مقام هــای حکومتــی و 

رصف میلیون هــا دالــر، ده درصــد واجــدان رشایــط هــم بــه 

پــای صندوق هــای رأی نیاینــد. واضح تریــن نتیجــه ای کــه از 

انتخابــات 6 میــزان گرفتــه شــد همیــن بــود: »نــه بــه دموکراســی 

ــری.«  ــی و ظاه تقلب

پــس از ششــم میــزان جامعــه ی جهانــی، حکومتی هــا و همــه 

ــدی  ــت ج ــک شکس ــه ی ــان ب ــر ش ــن و ضمی ــیون در ذه سیاس

ــد کــه مــردم دســت  ــه وضــوح فهمیــده ان ــد و ب اعــرتاف کــرده ان

آن هــا را خوانــده انــد و منی خواهنــد بخشــی از بــازی ســاختگی 

زیــر نــام دموکراســی باشــند. 

درســت اســت کــه سیاســت مداران افغانســتان ایــن شــجاعت 

ــرتاف  ــردم اع ــرای م ــان را ب ــت ش ــه شکس ــد ک ــی را ندارن اخالق

ــف  ــه از ال ــد. هم ــر ان ــورد و خمی ــه خ ــان، هم ــا در نه ــد؛ ام کنن

ــن اســت  ــد، دلیلــش ای ــکار می کنن ــن کــه آن را ان ــا ای ــا؛ ام ــا ی ت

کــه انــکار مشــکالت و واقعیت هــا در افغانســتان، منطــق اصلــی 

ــران  ــه بح ــتان را ب ــا افغانس ــت ام ــکار واقعی ــت. ان ــت اس سیاس

ــیع تر و  ــر؛ وس ــق و عمیق ت ــران؛ عمی ــت بح ــران پش ــرد؛ بح می ب

گســرتده تر. 

می آیــد،  دســت  بــه  کــه  حاصلــی  وضعیتــی،  چنیــن  در 

متأســفانه برداشــن یــک قــدم بــه جلــو نیســت، درجــا زدن 

هــم نیســت؛ بلکــه عقب گــرد اســت؛ یــک عقب گــرد جــدی، 

هزینه بــر.  و  پرمخاطــره 

کــه  اســت  ایــن  کنونــی  وضعیــت  در  حــل  راه  تنهــا 

ــرد  ــی دررویک ــه ی جهان ــز جامع ــتان و نی ــت مداران افغانس سیاس

شــان بــه دموکراســی، حکومــت داری و جنــگ و صلــح، بازنگــری 

ــه ی  ــه در حلق ــوع ک ــه از آن ن ــدی ن ــری ج ــد؛ بازنگ ــدی کنن ج

حامدکــرزی و اطرافیــان او جریــان دارد: »کــه گمشــکو گــور پــدر 

نظــام و قانــون اساســی و هــر چیــز دیگــر؛ مــا اندیــواال بیخــی دیــر 

ــم کــه  ــح می شــه هــر رق ــه صل ــه بهان ــم ب ــه ارگ نرفتی شــد کــه ب

می شــه مقصــد دوبــاره رییــس صیــب و حلقــه ی اندیواالنــش بــه 

ــه آخــر  ــن رفــن ب ــن بازنگــری نیســت؛ ای ــه! ای ــد. ن ارگ بازگردن

ــانی  ــه دام کس ــتان ب ــردم افغانس ــادن م ــن افت ــت؛ ای ــرا اس قهق

ــتند.  ــد نیس ــی پایبن ــول و ارزش ــچ اص ــه هی ــه ب ــت ک اس

سیاســی  رهــربان  کــه  اســت  ایــن  بازنگــری  از  منظــور 

ــچ  ــه هی ــد ک ــرد، بپذیرن ــی ب ــای مدع ــژه تیم ه ــه وی ــتان ب افغانس

ــات در  ــن انتخاب ــده ی ای ــی برن ــون حت ــد؛ چ ــربده ان ــزی را ن چی

بهرتیــن حالــت چیــزی در حــدود 800 تــا 900 هــزار رأی دارد؛ 

یعنــی خیلــی خیلــی کمــرت از تعــداد مأمــوران حکومت، یــا خیلی 

کمــرت از اعضــای ســتاد انتخاباتــی و کارمنــدان کمیســیون و 

ناظــران ایــن تیم هــا. ایــن یــک باخــت جــدی و همگانــی اســت 

ــفانه.  متأس

پــس در ایــن صــورت بازنگــری بــه ایــن معنــی اســت؛ رهــربان 

ــز  ــی ج ــه راه ــد ک ــان کنن ــی اذع ــدان بین امللل ــی و متح سیاس

ــی  ــل سیاس ــن راه ح ــد. ای ــی ندارن ــل سیاس ــک راه ح ــن ی یاف

ــدت  ــت وح ــربان حکوم ــاره ی ره ــد دوب ــای جورآم ــه معن ــا ب الزام

ملــی نیســت؛ بلکــه بــه معنــای جلوگیــری از بــروز بحرانــی اســت 

کــه آن رسش ناپیــدا اســت. ده بــار هــم کــه متامــی اوراق و 

صندوق هــا بازشــامری شــوند، چــون مکانیزم هــا مخــدوش و 

ــل  ــک دلی ــی از کار ی ــم در بخش ــر تی ــد، ه ــیر و تأویل پذیرن تفس

بــرای نپذیرفــن و در نتیجــه متوقــف کــردن رونــد کار پیــدا 

می کنــد. 

از ایــن کمیســیون ها و ایــن مکانیزم هــا چیــزی قناعت بخــش 

بــر  طرفیــن  دوخــن  آمــد. چشــم  نخواهــد  در  فیصله کــن  و 

ابزارهــای فشــار بــر یک دیگــر نیــز محاســبه ی غلطــی اســت. اگــر 

ثبــات و همگرایــی فکــر کنــد کــه رهــربان بــه اصطــالح احــزاب را 

ــا  ــه خیابان ه ــردم را ب ــد 2014 م ــر مانن ــار دیگ ــود دارد و ب باخ

هامیش هــای  در  اســت.  باطــل  خیــال  کشــاند،  خواهنــد 

ــه  ــان چ ــد؛ چن ــو می آمدن ــول و پل ــر پ ــه خاط ــردم ب ــی م انتخابات

دیــده شــد، آن هایــی کــه در هامیش هــا رشکــت کردنــد، اگــر رأی 

ــد.  ــی ش ــون رأی م ــک میلی ــش از ی ــه بی ــد، نتیج می دادن

ــا  ــتفاده از زور و ی ــا اس ــد، ب ــم منی توان ــت ه ــل حکوم در مقاب

ــد  ــه کن ــان خف ــا را چن ــی فض ــای امنیت ــن نیروه ــه کارانداخ ب

ــن محاســباتی اشــتباه اســت؛  ــکان نخــورد؛ چنی کــه آب از آب ت

ــت.  ــد گرف ــا را خواه ــود آن ه ــن خ ــه دام ــتباهی ک اش

بــه اســاس قانــون انتخابــات افغانســتان، بــرای تعییــن و گزینــش 

ــه ی  ــد کمیت ــدا بای ــات، در ابت ــتقل انتخاب ــیون مس ــای کمیس اعض

گزینــش ایجــاد شــده و پــس از آن نامــزدان واجــد رشایــط عضویــت 

در کمیســیون مســتقل انتخابــات؛ خلــص ســوانح، اســناد تحصیلــی 

کــه  زمانــی ای  خــالل  در  را  خــود  شــهروندی  شــناس نامه ی  و 

ــپارند. ــه بس ــن کمیت ــه ای ــد، ب ــن می کن ــش تعیی ــه ی گزین کمیت

بــه اســاس مــاده ی 13 قانــون انتخابــات )پیــش از تعدیــل( 

کمیتــه ی گزینــش بــه روش زیــر ایجــاد می شــد.

1- مناینــده ی باصالحیــت دادگاه عالــی بــه تأییــد شــورای عالــی 

دادگاه عالــی بــه حیــث رییــس.

ــه  ــتان ب ــرش افغانس ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــو کمیس ــک عض 2- ی

ــث عضــو. ــه حی ــن کمیســیون ب انتخــاب ای

ــون  ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــتقل نظ ــیون مس ــو کمیس ــک عض 3- ی

ــو. ــث عض ــه حی ــیون ب ــاب آن کمیس ــه انتخ ــی ب اساس

4- مناینــده ی برگزیــده ی نهاد هــای جامعــه ی مدنــی مرتبــط بــه 

انتخابــات بــه حیــث عضــو.

5- مناینــده ی برگزیــده ی نهاد هــای جامعــه ی مدنــی حامیــت از 

حقــوق زنــان بــه حیــث عضــو.

ــه  ــط ب ــی مرتب ــه ی مدن ــای جامع ــده ی نهاد ه ــدگان برگزی مناین

انتخابــات، حامیــت از حقــوق زنــان و دادگاه عالــی، مکلــف انــد 

ــش  ــدگان خوی ــی، مناین ــخ آگاه ــت روز کاری از تاری ــالل هف در خ

ــن  ــر ای ــد؛ در غی ــی کنن ــش معرف ــه ی گزین ــت کمیت ــرای عضوی را ب

ــرش  ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــی، کمیس ــای دادگاه عال ــورت، اعض ص

و کمیســیون مســتقل نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی، ســه 

ســه تــن را از مناینــدگان نهادهــای جامعــه ی مدنــی مرتبــط بــه 

ــان،  ــوق زن ــت از حق ــی حامی ــه ی مدن ــای جامع ــات و نهاده انتخاب

ــن  ــان دو ت ــان آن ــور از می ــس جمه ــی و ریی ــور معرف ــه رییس جمه ب

را بــه منایندگــی از هــر دو نهــاد بــه عنــوان عضــو کمیتــه ی گزینــش 

تعییــن می کنــد.

ــن  ــن دارای بلندتری ــزدان؛ 21 ت ــان نام ــش از می ــه ی گزین کمیت

ــت و  ــب قومی ــت ترتی ــا رعای ــی را ب ــای قانون ــب ترین معیاره و مناس

ــور از  ــد  رییــس جمه ــی می کن ــه ریاســت جمهوری معرف جنســیت ب

میــان ایــن 21 تــن، بــا رعایــت ترکیــب قومــی و جنســیتی هفــت نفــر 

را کــه کــم از کــم دو نفــر آن زن باشــند، بــه عیــث اعضــای کمیســیون 

ــن را  ــه ت ــال و س ــدت پنج س ــرای م ــن را ب ــار ت ــد؛ چه ــن می کن تعیی

ــرای  ــیون ب ــای کمیس ــس از آن، اعض ــه پ ــال ک ــدت سه س ــرای م ب

ــوند. ــن می ش ــال تعیی ــج س ــدت پن م

ــرای مــدت پنــج ســال  در رشوع ایجــاد کمیســیون، چهــار نفــر ب

ــه ی  ــه تجرب ــوند ک ــن می ش ــال تعیی ــدت سه س ــرای م ــر ب ــه نف و س

ــتقل  ــیون مس ــای کمیس ــان اعض ــود و در می ــت ش ــی رعای انتخابات

انتخابــات، اشــخاصی باشــند کــه بایــد تجربــه ی انتخاباتــی داشــته 

باشــند؛ تــا کمیســیون از اشــخاص دارای تجربــه ی انتخاباتــی خالــی 

نشــود.

داشــن تجربــه ی انتخاباتــی بــرای اعضــای کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، تنهــا پشــتیبان برگــزاری انتخابــات شــفاف و ســامل 

در افغانســتان بــوده می توانــد. از ســویی هــم داشــن تجربــه ی 

ــک دور  ــتی های ی ــیون کاس ــه کمیس ــود ک ــث می ش ــی باع انتخابات

ــات را در دور دیگــر اصــالح کــرده و در انتخابات هــای پیــش  انتخاب

ــر نخــورد. ــه مشــکل همســانی ب ــش ب روی

ــات  ــای کمیســیون مســتقل انتخاب ــن اعض و از ســویی هــم تعیی

بــا ایــن روش تــا انــدازه ای بــه بی طرفــی انتخابــات نیــز کمــک 

 1398 میــزان   6 ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  امــا  می کنــد؛ 

قضیــه فــرق می کنــد.

در ایــن دور انتخابــات بــه دلیــل وارد شــدن سیســتم بایومرتیــک 

ــات  ــون انتخاب ــه قان ــود  ک ــاز ب ــات نی ــزاری انتخاب ــه ی، برگ در پروس

ــون اساســی  ــا ایــن کــه در  مــاده ی 109ام قان تعدیــل شــود؛ امــا ب

يــک  در  انتخابــات،  قانــون  تعديــل  پيشــنهاد  کــه  اســت  آمــده 

ــده  ــان وارد ش ــت کاری پارمل ــه در فهرس ــر دوره ی تقنيني ــال اخ س

مني توانــد؛ امــا بــا آن هــم قانــون انتخابــات از ســوی رییس جمهــور 

ــید. ــرش رس ــه ن ــمی ب ــده ی رس ــده و در جری ــل ش تعدی

ــه افــزودن سیســتم بایومرتیــک  ــات تنهــا ب ــون انتخاب تعدیــل قان

بســنده نکــرده و شــامر زیــادی از مــواد قانــون قبلــی انتخابــات 

تعدیــل شــده و بــه آن اضافــه شــد کــه ایــن تعدیــل و تزییــد بــه اثــر 

فرمــان تقنینــی رییس جمهــور بــود.

رییس جمهــوری  بــرای  انتخاباتــی  نامــزدان  دوره  ایــن  در 

نیــز  انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای  کــه  کردنــد  پیشــنهاد 

ــات  ــزدان انتخاب ــه خــود نام ــن نشــده بلکــه ب ــا روش پیشــین تعیی ب

ــا اعضــای کمیســیون های  ــن حــق داده شــود ت ریاســت جمهوری ای

انتخاباتــی و رؤســای داراالنشــای ایــن کمیســیون ها را انتخــاب 

ــه  ــن زمین ــات ای ــون انتخاب ــیزدهم قان ــاده ی س ــل م ــا تعدی ــد؛ ب کنن

بــرای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری مهیــا شــد؛ زمینــه ای 

کــه آگاهــان انتخاباتــی آن را زمینه ســاز تقلــب و ناکارایــی ایــن 

ــد. در  ــات می دانن کمیســیون ها در برگــزاری ســامل و شــفاف انتخاب

ــات آمــده اســت کــه هفــت  ــون انتخاب ــل قان مــاده ی ســیزدهم تعدی

ــن  ــل تعیی ــه روش ذی ــات ب ــر اعضــای کمیســیون مســتقل انتخاب نف

می شــوند.

1- احــزاب سیاســی ثبــت شــده در وزارت عدلیــه یــک – یــک تن و 

نهادهــای جامعــه ی مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات پانــزده تن اشــخاص 

واجــد رشایــط مطابــق ایــن قانــون را کــه کــم از کــم پنــج تــن آنــان 

ــناس نامه و  ــوانح، ش ــرشده ی س ــناد الزم )ف ــا اس ــد را ب ــد زن باش بای

ــای  ــن اعض ــور تعیی ــه منظ ــت روز ب ــی( در درازای هف ــند تحصیل س

ــی و  ــکایات انتخابات ــیون ش ــات، کمیس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

بــه رییس جمهــور  نام بــرده  رؤســای داراالنشــای کمیســیون های 

معرفــی کننــد.

ــی و  ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــده اس ــاده آم ــن م ــره ی دوم ای در فق

نهادهــای جامعــه ی مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات، اشــخاصی را 

بــرای عضویــت کمیســیون مســتقل انتخابــات و کمیســیون شــکایات 

ــه  ــد ک ــی کنن ــیون ها معرف ــای کمیس ــای داراالنش ــی و رؤس انتخابات

ــند. ــته باش ــی را نداش ــزاب سیاس ــت اح عضوی

ــش  ــه چال ــفاف را ب ــات ش ــزاری انتخاب ــه ی برگ ــود زمین ــن خ ای

می کشــد؛ چــون شــخصی کــه از ســوی حزبــی معرفــی شــود، خــواه 

ــی  ــه حزب ــات ب ــرت از انتخاب ــوده و بیش ــته ب ــزب وابس ــه ح ــواه ب نخ

ــت. ــرده اس ــی ک ــه او را معرف ــود ک ــد ب ــادار خواه وف

در فقــره ی ســوم ایــن مــاده آمــده اســت، رییس جمهــور از میــان 

اشــخاصی کــه از ســوی احــزاب سیاســی و نهادهــای جامعــه ی 

ــای  ــای داراالنش ــی و رؤس ــیون های انتخابات ــای کمیس ــی، اعض مدن

ــد. ــن می کن ــون تعیی ــت قان ــا رعای ــی را ب ــیون های انتخابات کمیس

اگــر  کــه  اســت  آمــده  مــاد  ایــن  چهــارم  فقــره ی  در  امــا 

در  باشــد،  انتخاباتــی  نامــزدان  شــامر  در  خــود  رییس جمهــور 

ریاســت جمهوری  نامــزدان  دیگــر  و  رییس جمهــور  صــورت  ایــن 

ــه 14 نفــر از اشــخاص معرفــی شــده از ســوی احــزاب و  هــر یــک ب

نهادهــای جامعــه ی مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات، بــه حیــث اعضــای 

ــیون های  ــای کمیس ــای داراالنش ــی و رؤس ــیون های انتخابات کمیس

می دهنــد. رأی  انتخاباتــی 

 در فقــره ی بعــدی ایــن مــاده ی قانــون انتخابــات آمــده اســت کــه 

رییس جمهــور از میــان ایــن افــراد، هفــت نفــر را بــا رعایــت ترکیــب 

ــامل  ــان ش ــب آن ــم دو زن در ترکی ــم از ک ــه ک ــیتی ک ــی و جنس قوم

ــن  ــات تعیی ــتقل انتخاب ــیون مس ــای کمیس ــث اعض ــه حی ــند، ب باش

می کنــد.

همیــن طــور در فقــره ی دهــم ایــن مــاده آمــده اســت کــه حکومــت 

می توانــد بــا تفاهــم ســازمان ملل متحــد دو نفــر از کارشناســان 

عضویــت  بــه  رأی  حــق  بــدون  را  انتخابــات  امــور  بین املللــی 

ــد.  ــن کن ــات تعیی ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــون  ــوا رابینس ــا آلکس ــم ایویلین ــزان، خان ــات 6 می ــه در انتخاب ک

ــوان کمیشــران خارجــی کمیســیون  ــه عن و احمداســحاق حســن ب

ــد. ــده ان ــی ش ــات معرف مســتقل انتخاب

تعیین رییس، معاون و منشی کمیسیون مستقل انتخابات

کمیســیون مســتقل انتخابــات دارای یــک رییــس، معــاون و 

منشــی اســت کــه از میــان اعضــا توســط خــود آن هــا از راه انتخابــات 

ازاد، رسی و مســتقیم بــا بیشــرتین آرا انتخــاب می شــود. رییــس 

بــرای مــدت دو ســال و معــاون و ســخنگوی کمیســیون بــرای مــدت 

یــک ســال انتخــاب می شــوند. اعضــای کمیســیون نیــز مکلــف انــد 

ــان  ــاون و ســخنگو را در زم ــرر، رییــس، مع کــه پــس از منظــوری تق

ــد. ــاب کنن دو روز انتخ

ــه حیــث  ــم نورســتانی ب ــات شــش میــزان، حــوا عل کــه در انتخاب

رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات و عصمت اللــه مــل، بــه حیــث 

معــاون کمیســیون، مســافر قوقنــدی بــه حیــث منشــی و کمیشــر، 

دانش یــار  حنیــف  محمــد  و  عبداللــه  موالنــا  ظریفــی،  رحیمــه 

بــه حیــث کمیشــران کمیســیون مســتقل انتخابــات از طریــق 

در   1398 ســال  انتخابــات  ریاســت جمهوری  نامــزدان  انتخــاب 

ــه اســاس فرمــان  ــا کســب بیشــرتین آرا و ب ارگ ریاســت جمهوری، ب

شــامره )155( مــورخ 1397/12/12 مقــام عالــی ریاســت جمهوری 

بــه حیــث کمیشــران کمیســیون مســتقل انتخابــات تعییــن شــدند.

رییــس عمومــی داراالنشــا، مطابــق مــاده ی ســیزدهم تعدیــل 

ــی  ــزاب سیاس ــوی اح ــه از س ــرادی ک ــان اف ــات از می ــون انتخاب قان

بــه دســت آوردن عضویــت  نهادهــای جامعــه ی مدنــی جهــت  و 

در  می شــوند؛   معرفــی  داراالنشــا  عمومــی  رییــس  و  کمیســیون 

و  رییس  جمهــور  رأی  ریاســت جمهوری،  بــا  نامــزدان  رای گیــری 

را  آرا  بیشــرتین  کســانی  کــه  ریاســت جمهوری،  نامــزدان  دیگــر 

کســب کننــد، بــه عنــوان اعضــای کمیســیون و یــک تــن بــه عنــوان 

رییــس عمومــی داراالنشــای کمیســیون مســتقل انتخابــات از ســوی 

می شــود. تعییــن  رییس جمهــور 

ــن  ــد، ای ــاره دارن ــه آن اش ــی ب ــان انتخابات ــه آگاه ــه ک ــا آن چ آم

ایــن  و  انتخابــات  قانــون  ســیزدهم  مــاده ی  تعدیــل  کــه  اســت 

و  انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای  گزینــش  در  جدیــد  روش 

ــی  ــرای ناکارای ــه را ب ــیون ها، زمین ــن کمیس ــای ای ــای داراالنش رؤس

کمیســیون های انتخاباتــی مهیــا کــرده اســت. داوود نجفــی، رییــس 

ــه ی  ــه روزنام ــات، ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــه ی کمیس ــن دبیرخان پیش

صبــح کابــل می گویــد، تــا هنــوز کــه روشــن اســت ایــن روش جدیــد 

انتخــاب اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات ثابــت شــده، تاثیــر 

مفــی داشــته اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه هرکــس از هــر جــا انتخــاب 

ــا  ــی ب ــا در تبان ــرت این ه ــت؛ بیش ــخگو اس ــا پاس ــامن ج ــه ه ــده ب ش

ــا را  ــت آن ه ــده و حکوم ــاب ش ــی انتخ ــزدان انتخابات ــت و نام حکوم

ــود. ــن شــیوه، شــیوه ی درســتی نب ــده اســت؛ ای قاپی

آقــای نجفــی می گویــد کــه بــا ایــن روش قانــون انتخابــات نقــض 

شــده اســت؛ در قانــون انتخابــات، داشــن تجربــه ی انتخاباتــی رشط 

ــر  ــود ایجادگ ــن روش خ ــی ای ــاور نجف ــه ب ــت. ب ــده اس ــته ش گذاش

ــه  ــه ب ــی ک ــون آن های ــت؛ چ ــوده اس ــات ب ــب در انتخاب ــه ی تقل زمین

عضویــت کمیســیون در آمــده انــد، هیــچ کــدام تجربــه ی انتخاباتــی 

ندارنــد. ایــن نیــز صدمــه ی بزرگــی بــه پروســه ی انتخابــات کــه 

پروســه ای ملــی و بــس مهــم اســت، وارد کــرده اســت.

ــا  ــد؛ آن ه ــده ان ــاب ش ــیون انتخ ــای کمیس ــه اعض ــی ک ــا روش ب

ــات. ــه انتخاب ــا ب ــد ت ــادار می مانن ــی وف ــه نامــزدان انتخابات بیشــرت ب

ــر  ــزدان ایجاد گ ــود نام ــن روش خ ــن ای ــا پیش گرف ــت ب در حقیق

بحــران انتخاباتــی شــده انــد.
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برنده ای در کار نیست، همه باخته ایم 

روش انتصاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
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اشاره:

مدیریــت  بــه  بینــدازم  نگاهــی  خواســتم  جســتار،  ایــن  در 

انتخابــات  دوره ی  چهــار  در  انتخابــات  کمیســیون  رییس هــای 

ــردم  ــی، از م ــر همگان ــون نظ ــا کن ــتان. ت ــت جمهوری افغانس ریاس

ــن  ــر ای ــور، ب ــارج کش ــل و خ ــی در داخ ــر انتخابات ــای ناظ ــا نهاده ت

اســت کــه هیــچ یکــی از رؤســای ایــن کمیســیون، کارنامــه ی موفقــی 

نداشــته و عــدم مدیریــت، شــناخت و آگاهــی شــان در مــورد قانــون 

انتخابــات ســبب آن شــده کــه انتخابــات هــر چهــار دوره کارنامــه ی 

ــای نگــذارد.  ــه ج ــی از خــود ب ــل قبول قاب
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تاریــخ  بــه  افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نخســتین 

و  میلیــون  بیــش  از هشــت  اشــرتاک  بــا  ســال 1383،  میــزان   18

یک صدهــزار رأی دهنــده برگــزار شــد. ایــن انتخابــات تحــت نظــارت 

کمیســیون مشــرتک تنظیــم انتخابــات، بــه ریاســت زکیــم شــاه و معــاون 

ارشــدش ری کنــدی، کارمنــد ســازمان ملــل، برگــزار شــد.

موقــت  رییس جمهــور  حامدکــرزی،   39 فرمــان  در  شــاه،  ذکیــم 

افغانســتان، بــه حیــث رییــس کمیســیون مؤقــت انتخابــات انتخاب شــد. 

تنظیــم  مشــرتک  دفــرت  ریاســت جمهوری1383،  انتخابــات  در 

مدیریــت  مشــرتک  به گونــه ی  را  انتخابــات  یونامــا،  و  انتخابــات 

فرمــان  بــا   )JEMB( انتخابــات  تنظیــم  مشــرتک  دفــرت  می کردنــد. 

شــامره ١١٠ مــورخ ١٨ فــربورى ٢٠٠٤  بــه دفــرت مشــرتک تنظيــم 

انتخابــات مســئووليت کامــل و مزيــد در قســمت آمادگــى، تنظيــم، 

ــات عمومــى ســال ٢٠٠٤  تفويــض شــد.  فراخــوان و رسپرســتى انتخاب

ــیون  ــای کمیس ــن اعض ــامل )٩( ت ــات ش ــم انتخاب ــرتک تنظی ــرت مش دف

مســتقل انتخابــات افغانســتان و تعــدادی از اعضــای بین اللملــی تعییــن 

ــود. رییــس  ــل متحــد ب شــده از جانــب مناینــده ی خــاص رسمنشــی مل

ــات، یــک عضــو غیــر رأی دهنــده ی دفــرت مشــرتک تنظیــم  دفــرت انتخاب

می باشــد. انتخابــات 

ــتان،  ــات افغانس ــم انتخاب ــرتک تنظي ــرت مش ــس دف ــاه، ريي ــم ش ذکي

ــون  ــو و تلويزي ــاالر رادي ــا حضــور در ت عــرص روز چهارشــنبه )3 نوامــرب( ب

انتخابــات  آرأی  )شــامرش  پايــان رســمی کارش  ایــن کشــور،  ملــی 

اعــالم کــرد. را  رياســت جمهوری( 

ــات  ــا، در آن دوره ی انتخاب ــات و یونام ــم انتخاب ــرتک تنظی ــرت مش دف

ــت  ــرزی مدیری ــع حامدک ــه  نف ــات را ب ــه انتخاب ــدند ک ــه آن ش ــم ب مته

بــرأی  رأی دهــی  برگــه ی  میلیــون   20 بیــش  از  چــاِپ  کردنــد. 

10،4میلیــون رأی دهنــده، بخــش دیگــری از زمینه هــای تقلــب در ایــن 

انتخابــات خوانــده شــده  اســت. مــواردی چــون پــاک شــدن رنــگ، رأی 

ــه  ــرأی تقلــب ب دادن نیروهــای خارجــی، برگه هــای اضافــی رأی دهــی ب

ــر  ــدان، تأخ ــط کارمن ــی الزم توس ــدم راهنامي ــخص، ع ــزد مش ــک نام ی

ــص  ــامل نواق ــری، ش ــتم رأی گ ــی و سيس ــز رأی ده ــدن مراک ــاز ش در ب

انتخاباتــی در ایــن دوره ی کاری بــود. در ایــن انتخابــات، تخطــی و 

ــات  ــن شــان انتخاب ــه 16 نامــزد، 15ت ــود کــه ازجمل ــه  حــدی ب ــب ب تقل

را تحریــم کردنــد؛ امــا دفــرت مشــرتک تنظیــم انتخابــات اعــالم کــرد کــه 

ــدارد.   ــری ن ــی تأثی ــه ی نهای ــاالی نتیج ــت و ب ــز اس ــا ناچی تقلب ه

انتخابات ریاست جمهوری 1388 

ــود.  ــت جمهوری ب ــات ریاس ــن انتخاب ــد 88، دومی ــات 29 اس انتخاب

ــیون  ــتان را کمیس ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــن انتخاب ــزاری دومی برگ

مســتقل انتخابــات بــه عهــده داشــت کــه متــام اعضــای آن افغــان بودنــد. 

ــان رییس جمهــوری افغانســتان در  ــر اســاس فرم ــن کمیســیون کــه ب ای

نوزدهــم جــوالی ســال 2005 تشــکیل شــد، 9 عضــو، بــه شــمول یــک 

رییــس و یــک معــاون داشــت کــه دو عضــو آن زنــان بودنــد.

عزیزاللــه لودیــن کــه لیســانس در رشــته ی حقــوق و علــوم سیاســی و 

دکــرتا در اقتصــاد دارد، در ســال 1386 رییــس ایــن کمیســیون انتخــاب 

ــات ریاســت جمهوری افغانســتان  ــن برگــزاری دور دوم انتخاب شــد. لودی

ــوارد  ــی از م ــت بعض ــل ثب ــه دلی ــات ب ــن انتخاب ــت. ای ــده داش ــه عه را ب

ــد.  ــانده ش ــه دور دوم کش ــتان ب ــور افغانس ــع رییس جمه ــه نف ــب ب تقل

آقــای لودیــن در جریــان انتخابــات دوم ریاســت جمهوری افغانســتان 

بــه شــدت مــورد انتقــاد عبداللــه عبداللــه، رقیــب انتخاباتــی حامدکــرزی 

بــود.

دور دوم انتخابــات افغانســتان، بــه  دلیــل نگرانی هــای امنیتــی، 

مشــارکت کمــرت مــردم نســبت بــه انتخابــات گذشــته و تقلب هــای 

ایــن  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نخســتین  از  متفاوت تــر  گســرتده، 

کشــور خوانــده شــد. در ایــن انتخابــات بیــش  از 90 درصــد آرأی 2451 

مرکــز رأی دهــی بــه یــک نامــزد مشــخص داده شــده بــود و همچنــان آرأی 

214 مرکــز بیش تــر از تعــداد رأی دهنده هــا بــوده  اســت.

باطــل شــدِن دســِت کم یک ونیــم میلیــون رأی تقلبــی از ســوی 

ــا آرأی  ــد ت ــبب ش ــی، س ــکایت های انتخابات ــیدگی به ش ــیون رس کمیس

حامــد کــرزی از 55٪ بــه 49٪ کاهــش یابــد و انتخابات بــه َدور دوم برَود؛ 

ــر )کــرزی و  ــزد برت ــان دو نام ــه کش َمکــش می ــن هفت ــس  از چندی ــا پ ام

عبداللــه(، عزیزاللــه لودیــن رییــس آن وقــت کمیســیون انتخابــات اعــالم 

کــرد کــه بــه  دلیــل انــرصاف آقــای عبداللــه از َدور دوم انتخابــات، حامــد 

کــرزی تنهــا نامــزد برنــده ی انتخابــات اســت.

عزیــز اللــه لودیــن در ســال 1389 بــه دلیــل اعــرتاض نیروهــای 

مخالــف دولــت از ایــن ســمت اســتعفا داد.
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انتخابــات  پُرماجراتریــن   ،1393 ســال  16حمــل  انتخابــات 

معنــوی  فضل احمــد  دور،  ایــن  ابتــدای  در  بــود.  ریاســت جمهوری 

حامــد  بــود.  دار  عهــده  را  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  ریاســت 

ــد  ــوی را بع ــد معن ــتان،  فضل احم ــت افغانس ــور وق ــرزی، رییس جمه ک

ــد از  ــات بع ــیون  انتخاب ــین  کمیس ــس پیش ــه ریی ــرد ک ــن ک از آن تعیی

ریاســت جمهوری  انتخابــات  جریــان  در  وســیع  تقلــب  گزارش هــای 

 28 پنج شــنبه  روز  معنــوي،  فضل احمــد  داد.  اســتعفا  ســمتش  از 

حمــل ســال 1393 رســام بــه كار آغــاز كــرد و آقــای معنــوی انتخابــات 

ــات  ــال 1389 و دور اول انتخاب ــدگان را در س ــس مناین ــی مجل جنجال

کــرد. برگــزار  در ســال 93  را  ریاســت جمهوری 

اعضــای  درونــی  انتخابــات  در  نورســتانی،  یوســف  وی،  از  بعــد 

ــس  ــوی، ریی ــد معن ــن فضل احم ــات، جاگزی ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــد. ــاب ش ــیون انتخ ــابق ایــن کمیس س

احمــد یوســف نورســتانی کار خــود را بــا حکومــت حامدکــرزی از 

ســال 2002 بــه عنــوان ســخنگو و دســتیار رییس جمهــوری آغــاز کــرد و 

ــه حامدکــرزی اســت. از افــراد نزدیــک ب

هیــأت رهــربی کمیســیون مســتقل انتخابــات در حالــی معرفــی شــد 

کــه حکومــت افغانســتان اعضــای جدیــد ایــن کمیســیون را از میــان 27 

ــن  ــود، انتصــاب کــرد. ای ــی کــرده ب ــش معرف ــه ی گزین ــه کمیت ــری ک نف

افــراد قــرار بــود کــه انتخابــات پیــش روی ریاســت جمهوری و شــوراهای 

ــا کمــرت از هشــت مــاه دیگــر برگــزار می شــد را، مدیریــت  والیتــی کــه ت

کننــد. بــا دو نــگاه مــي شــود كار نامــه ی كميســيون را بــه بــرريس گرفت. 

ــن اســت کــه نابســانی ها و ندانم کاری هــای کمیســیون را  ــگاه ای ــک ن ی

بــه آدرس کمیســیون بچســپانیم بــه عنــوان یــک نهــاد کــه افــراد زیــادی 

ــن  ــه ی ای ــه هم ــت ک ــن اس ــگاه دوم ای ــد و ن ــهم دارن ــرد آن س در پیش ب

ــت  ــه صالحی ــم ک ــیون بیندازی ــای کمیس ــه دوش رؤس ــؤولیت ها را ب مس

ــد. ــیون را دارن ــرد کمیس بیش ب

کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه تاریــخ 30 ســنبله ی ســال 1393، 

محمــد ارشف غنــی را رییس جمهــور افغانســتان اعــالم کــرد. اعــالم 

نتایــج انتخابــات در آن روز بــدون جزئیــات صــورت گرفــت. ســاعاتی قبــل 

از اعــالم نتیجــه ی انتخابــات از ســوی آقــای نورســتانی، هــردو نامــزد در 

حضــور رییس جمهــوری آن زمــان آقــای حامدکــرزی، رهــربان جهــادی و 

ــی را  ــدت مل ــت وح ــکیل دول ــه ی تش ــی، توافق نام ــای خارج دیپلامت ه

امضــا کردنــد. ایــن دو نامــزد توافــق کردنــد کــه نتایــج انتخابــات بــدون 

ــه  ــود. ب ــالم ش ــات اع ــیون انتخاب ــوی کمیس ــاری از س ــات آم ــر جزئی ذک

اســاس ایــن موافقت نامــه، نامــزدی کــه بیشــرتین رأی را بــه دســت آورد، 

رییس جمهــور شــد و پســت ریاســت اجرایــی در اختیــار تیــم نامــزد 

دیگــر قــرار گرفــت. ادعاهــا و رس و صداهــای زیــادی از تقلب هــای 

ــات ریاســت جمهوری، ســبب شــد دو نامــزد  گســرتده در دور دوم انتخاب

ریاســت جمهوری افغانســتان بــا پادرمیانــی جــان کــری، وزیــر خارجــه ی 

امریــکا، بــا یک دیگــر بــر تشــکیل یــک حکومــت مشــرتک توافــق کننــد.

بعدهــا یوســف نورســتانی، رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات 

ــخنگوی  ــاون س ــمی، مع ــر هاش ــت. ظف ــار رف ــمتش کن ــتان از س افغانس

ریاســت جمهوری در صفحــه ی توییــرتش نوشــته بــود کــه رییس جمهــور 

ــتعفای  ــل اس ــت. دلی ــتانی را پذیرف ــای نورس ــتعفای آق ــتان، اس افغانس

ــود آن  ــرأی بهب ــاز ب ــتان و نی ــی افغانس ــت بحران ــتانی وضعی ــای نورس آق

ــده شــد. خوان

اصــالح  تقنینــی  فرمــان  افغانســتان،  رییس جمهــور  ارشف غنــی، 

ــای  ــان، اعض ــن فرم ــای ای ــا امض ــرد. ب ــا ک ــی را امض ــای انتخابات نهاده

ــه افــراد جدیــدی بایــد  برحــال هــر دو نهــاد انتخاباتــی جــای خــود را ب

می دادنــد. یوســف نورســتانی، ســه ســال بــه عنــوان رییــس کمیســیون 

انتخابــات  کــرد.  وظیفــه  ایفــای  افغانســتان  انتخابــات  مســتقل 

بــه  منجــر  کــه  افغانســتان  در   2014 جنجالــی  ریاســت جمهوری 

ــای  ــر آق ــر نظ ــد، زی ــی ش ــت اجرأی ــت ریاس ــاد پس ــدرت و ایج ــیم ق تقس

نورســتانی برگــزار شــده بــود. ضیاؤالحــق امرخیــل، رییــس دبیرخانــه ی 

نامــزدان  از  یکــی  عبداللــه  عبداللــه  ســوی  از  کمیســیون،  ایــن 

ــرتده  ــب گس ــازماندهی تقل ــه س ــم ب ــان، مته ــت جمهوری در آن زم ریاس

در انتخابــات ســال 2014 شــد. آقــای امرخیــل، اتهامــات وارد شــده را 

تکذیــب کــرد و از ســمتش اســتعفا داد.

کمیســیون های برگزارکننــده ی انتخابــات بــه صــورت کل در ســه 

محســوب  انتخاباتــی  بحــران  طرف هــای  از  یکــی  گذشــته  دوره ی 

یکــی  می کردنــد.  پیچیده تــر  را  انتخابــات  بن بســت  و  می شــدند 

در  گســرتده  اصالحــات  ملــی،  وحــدت  حکومــت  ایجــاد  رشأیــط  از 

بــود. انتخاباتــی  نظــام  و  انتخابــات  برگزارکننــده ی  کمیســیون های 
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روز شــنبه، ششــم میــزان 98، چهارمیــن انتخابــات ریاســت جمهوری 

افغانســتان برگــزار شــد. 9 میلیــون و شــش صدهزار نفــر بــرای رأی دادن 

ثبــت نــام کــرده  بودنــد؛ نــرخ پاییــن مشــارکت مــردم افغانســتان در ایــن 

دوره مشــخصه ی اصلــی ایــن دوره اســت. 

ــأت  ــات هی ــه ی انتخاب ــتانی، در نتیج ــم نورس ــوا عل ــن دوره، ح در ای

اداری کمیســیون مســتقل انتخابــات، بــا بــه دســت آوردن 4 رأی بــه 

عنــوان رییــس ایــن کمیســیون انتخــاب شــد. خانــم نورســتانی قبــال بــه 

حیــث مناینــده ی مــردم نورســتان در دور پانزدهــم مجلــس مناینــدگان، 

ــیون  ــو کمیس ــرش و عض ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــو کمیس ــوان عض ــه عن ب

ــه اطالعــات کار کــرده اســت. دسرتســی ب

قــرار بــود کمیســیون مســتقل انتخابــات، بــه تاریــخ 27 میــزان نتایــج 

ابتدایــی و بــه تاریــخ 16 عقــرب نتایــج نهایــی را اعــالم کنــد.

انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  رییــس  نورســتانی،  حوا علــم 

ــج  ــه نتای ــت ک ــی گف ــت مطبوعات ــک نشس ــرب، در ی ــج عق ــنبه پن یک ش

انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان بــه تاریــخ 23 عقــرب ســال روان 

اعــالم خواهــد شــد. خانــم نورســتانی گفــت کــه هــدف تأخیــر در اعــالم 

نتایــج انتخابــات ریاســت جمهوری شــفافیت در رونــد شــامرش آرا اســت.

حــوا علــم نورســتانی در حــال حــارض ادعــا دارد کــه از ســوی شــامری 

ایــن  نتایــج  تــا  می شــود  آورده  فشــار  کمیســیون  بــر  کاندیــدان  از 

ــا  ــفارت بریتانی ــو و س ــای نات ــد. او، از مقام ه ــالم کن ــات را زود اع انتخاب

در کابــل خواســته اســت، از نامــزدان انتخابــات بخواهنــد بــر ایــن 

ــار نیاورنــد. کمیســیون فش

ــاالی کمیســیون  ــو نورســتانی نگفتــه اســت کــه کــدام نامــزدان ب بان

انتخابــات فشــار آورده انــد؛ امــا شــامری از دســته های انتخاباتــی از کار 

کمیســیون انتخابــات بــه گونــه ی کامــل راضــی نیســتند.

حبیب الرحمــن ننــگ، رییــس داراالنشــای کمیســیون انتخابــات 

ــیون 3 روز  ــای کمیس ــران، در کار ه ــود ناظ ــر نب ــا ب ــه بن ــت ک ــه اس گفت

ــد بررســی و شــامرش آرا حــدود  ــا اکنــون رون ــان آمــده و ت ــه می ــر ب تأخی

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی 50 درص

شــامری از تحلیل گــران بــه ایــن بــاور انــد کــه کمیســیون انتخابــات 

ــا کنــون هیــچ یــک  ــه عمــل کنــد کــه متأســفانه ت ــد غیــر جانب داران بای

ــود را  ــی خ ــد بی طرف ــته ان ــات نتوانس ــیون انتخاب ــای کمیس از رییس ه

حفــظ کننــد. 

یافته هــای نهادهــای ناظــر انتخاباتــی، نشــان می دهــد کــه 

مشــارکت مــردم در انتخابــات، از اولیــن دور برگــزاری انتخابــات 

ــید،  ــف رش ــت. یوس ــوده اس ــش ب ــال کاه ــواره در ح ــون هم ــا کن ت

رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــه ی افغانســتان )فیفــا( 

می گویــد: »جنــگ و ناامنــی، تفلــب در پروســه ی انتخابــات کــه باعث 

ــه  ــود، از جمل ــردم می ش ــن رأی م ــؤال رف ــر س ــن و زی ــده گرف نادی

عواملــی اســت کــه  مشــارکت مــردم را در انتخابــات کمرنــگ کــرده 

ــه  ــد کــه در انتخابات هــای گذشــته، ب ــای رشــید می گوی اســت.« آق

ــان  ــی ش ــات انتخابات ــعارهای و تبلیغ ــه ش ــزدان ب ــه نام ــن ک ــاور ای ب

عمــل می کننــد، بــه پــای صندوق هــای رأی رفتنــد؛ امــا پــس از 

چنــد بــار تجربــه وقتــی دیدنــد هیــچ یــک از نامــزدان وقتــی برنــده 

می شــوند، بــه گفته هــای انتخاباتــی شــان عمــل منی کننــد، از 

ــدند. ــاور ش ــرد و بی ب ــات دل ــام انتخاب ــه ن ــه ای ب پروس

دور نخست 

اســتقبال  بــا   -1383- ریاســت جمهوری  انتخابــات  نخســتین 

بــه  مــردم نســبت  میــزان مشــارکت  و  مــردم مواجــه شــد  گــرم 

ــدود  ــات، ح ــن اتنخاب ــود؛ در ای ــرت ب ــد از آن بیش ــای بع انتخابات ه

ــور )در  ــارج کش ــل و خ ــن در داخ ــزار و 729 ت ــون و 136 ه 8 میلی

پاکســتان و ایــران( رأی دادنــد.

ــا کمرتیــن چالــش امنیتــی برگــزار شــد؛ چــون  ــات ب ایــن انتخاب

ــتند.  ــوا را نداش ــدد ق ــوان تج ــد و ت ــورده بودن ــت خ ــان شکس طالب

ــی  ــی و خارج ــی داخل ــروی امنیت ــط نی ــات توس ــن انتخاب ــت ای امنی

ــود. تأمیــن شــده ب

نخســتین  از  انتخاباتــی  ناظــر  نهادهــای  از  جمعــی  نظــر 

ایــن  ایــن اســت کــه مدیریــت  انتخابــات ریاســت جمهوری  دور 

ــرتک  ــرت مش ــوی دف ــه از س ــوده ک ــرتک ب ــت مش ــات، مدیری انتخاب

تنظیــم انتخابــات و نهادهــای جامعــه ی جهانــی، کنــرتول و مدیریــت 

می شــد. ایــن انتخابــات بهرتیــن مدیریــت را تــا کنــون داشــته 

ــت.  اس

ــخن  ــی س ــای انتخابات ــب و جنجال ه ــرت از تقل ــن دوره کم در ای

گفتــه می شــد؛ چــون یکــی از چالش هــا ایــن دوره ی انتخابــات 

بــه   مــردم  دلیــل  بــه همیــن  بــود؛  کم بــود رســانه ها در کشــور 

ــز  ــران نی ــن دوره مهاج ــتند. در ای ــی داش ــرت دسرتس ــات کم اطالع

حــق رأی داشــتند کــه در ایــران و پاکســتان آرای شــان را اســتفاده 

ــد. کردن

در انتخابــات دور اول ریاســت جمهوری افغانســتان، 22 هــزار 

مرکــز رأی دهــی در داخــل و 2 هــزار و 800 مرکــز رأی دهــی در 

ایــران و پاکســتان بــرای رأی دهنــدگان ایجــاد شــده بــود. بودجــه ی 

ــود کــه  ــرآورد شــده ب ــر ب ــون دال ــات 359 میلی ــن انتخاب برگــزاری ای

از ســوی جامعــه ی جهانــی و کشــورهای تأمین کننــده ی افغانســتان 

پرداخــت شــد .

دور دوم 

ــات ریاســت جمهوری در میــان حمــالت متعــدد و  دومیــن انتخاب

گســرتده ی شورشــیان مســلح مخالــف دولــت برگــزار شــد. طالبــان 

ــا چالشــی در ایــن  ــات را تحریــم و تــالش کــرد ت در دور دوم، انتخاب

ــاد کشــور مــردم   راســتا ایجــاد کننــد؛ از ایــن جهــت، در مناطــق زی

نتوانســتند پــای صندوق هــای رأی برونــد؛ انگشــتان عــده ای بــه 

جــرم دادن رأی، از ســوی طالبــان بریــده شــد. ســطح مشــارکت 

مــردم در ایــن انتخابــات نســبت بــه انتخابــات دور نخســت کاهــش 

ــون و  ــات 4 میلی ــن انتخاب ــته؛ در ای ــراه داش ــه هم ــدی را ب 47درص

284 هــزار و 432 تــن رأی دادنــد؛ تعــداد مراکــز رأی دهــی در ایــن 

دور انتخابات بــه 6322 می رســید.

ــود، در  ــازه تشــکیل شــده ب ــات کــه ت کمیســیون مســتقل انتخاب

ــن  ــب در ای ــث تقل ــه باع ــت ک ــود داش ــکالتی وج ــکیالت آن مش تش

انتخابــات شــد و شــفافیت انتخابــات مــورد انتقــاد مــردم و نامــزدان 

قــرار گرفــت.

را  شــکایت   2800 از  بیــش  انتخاباتــی  شــکایت  کمیســیون 

دریافــت کــرد کــه بیشــرتین شــکایت ها در ارتبــاط بــه بی نظمی هــا 

ــود. ــی ب ــای رأی ده ــردن صندوق ه ــمول پرک ــه ش ــری ب در رأی گی

بــه  تصمیــم  افغانســتان  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون 

ــای  ــی برگه ه ــا متام ــه در آن ه ــت ک ــی گرف ــامری آرای محالت بازش

رأی دهــی، خــالف پیش بینــی قبلــی اســتفاده شــده و متامــی 

ــود. ــه شــده ب ــه صنــدوق ریخت ــام یــک نامــزد ب ــه ن برگه هــای رأی ب

پــس از بازشــامری و باطــل شــدن آرای شــامری از صندوق هــای 

رأی، هیــچ کــدام از نامــزدان اکرثیــت الزم را بــه دســت نیاوردنــد و 

انتخابــات میــان دو نامــزد پیشــتاز؛ داکــرت عبداللــه عبداللــه و حامــد 

ــای  ــه، اعض ــه عبدالل ــا عبدالل ــد؛ ام ــانده ش ــه دور دو کش ــرزی ب ک

جانــب داری  بــه  را  انتخابــات  برگزارکننــده ی  کمیســیون های 

از دولــت و حامدکــرزی متهــم کــرده و خواهــان برکنــاری آن هــا 

ــرآورده نشــد از رشکــت در دور  ــی کــه خواســت او ب ــود؛ زمان شــده ب

دوم انتخابــات انــرصاف داد و حامــد کــرزی، بــرای دومیــن بــار 

شــد. رییس جمهــور 

دور سوم 

بــه بــاور نهادهــای ناظــر، ایــن انتخابــات در حالــی برگــزار  شــد 

مســؤولیت های  واگــذاری  حــال  در  بین املللــی  نیروهــای  کــه 

جنگــی بــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان بودنــد و نیروهــای افغــان 

ــا  ــد؛ ب ــده می گرفتن ــر عه ــات را ب ــت انتخاب ــی امنی ــؤولیت اصل مس

ــرتده در  ــورت گس ــه ص ــردم ب ــی، م ــد امنیت ــای بلن ــود تهدیده وج

ایــن انتخابــات اشــرتاک کردنــد.  در ایــن انتخابــات تکت هــای 

ــم  ــازمان یافته مته ــرتده و س ــب گس ــه تقل ــر را ب ــی یک دیگ انتخابات

کــرده و از مدیریــت کمیســیون مســتقیل انتخابــات انتقــاد کردنــد.

پــس از جنجال هــا بــر رس اتهام هــای مبنــی  بــر آرای تقلبــی 

ــره  ــات، باالخ ــور انتخاب ــی در ام ــای دولت ــراد و مقام ه ــت اف و دخال

کمیســیون انتخابــات نتایــج دور اول انتخابــات را اعــالم کــرد؛ ایــن 

ــتند 50 در  ــی نتوانس ــزدان انتخابات ــه نام ــرد ک ــالم ک ــیون اع کمیس

ــزد  ــان دو نام ــات در می ــن رو انتخاب ــد از ای ــل کنن ــد آرا را تکمی ص

ــاره برگــزار خواهــد شــد. پیشــتاز دوب

انتخابــات بــه دور دوم رفــت و بعــد از چنــد روز تأخیــر از روز 

تعییــن شــده ، انتخابــات برگــزار شــد. کمیســیون انتخابــات در 

ــن  ــون ت ــت میلی ــش  از هف ــه بی ــرد ک ــالم ک ــات اع ــان  روز انتخاب پای

بــه هشــت  آمــار رأی دهنده هــا  بعــد  امــا ده روز  رأی داده  انــد؛ 

میلیــون رســید.

کمیتــه ی حقیقــت یــاب کمیســیون رســیدگی به شــکایت های 

ــت  ــی، گــزارش داد کــه 10629 مــورد شــکایت از 34 والی انتخابات

ــه  اســاس فیصله هــای ایــن کمیســیون، آرای  کشــور ثبــت شــده و ب

دوم  َدور  در  محــل   و1026  اول  َدور  در  رأی دهــی  محــل    856

ــت  ــت، هش ــدان موق ــر از کارمن ــان 9887 نف ــده و همچن ــل ش باط

نفــر از کارمنــدان ایــن کمیســیون  و ســه کارمنــد دایمــی کمیســیون 

پنج هــزار  بیــش از  و  ســیاه  لیســت  شــامل  انتخابــات،  مســتقل 

ــود. ــده  ب ــار ش ــان برکن ــف ش ــر، از وظای ــی دیگ ــد انتخابات کارمن

دور چهارم 

چهارمیــن دور انتخابــات ریاســت جمهوری به تاریــخ 6 میــزان 

ــی  ــر انتخابات ــای ناظ ــای نهاده ــد. یافته ه ــزار ش ــاری برگ ــال ج س

ــده را در  ــزان رأی دهن ــن می ــن دوره کمرتی ــه ای ــد ک ــان می ده نش

ــزان  ــان انتخابات هــای ریاســت جمهوری افغانســتان داشــت؛ می می

ــه دور اول  ــبت ب ــد نس ــات 66 درص ــن انتخاب ــردم در ای ــارکت م مش

ــش  ــات کاه ــوم انتخاب ــه دور س ــبت ب ــد نس ــات و 61 در ص انتخاب

بــرای  افزایــش شــفافیت،  بــرای  انتخابــات  ایــن دور  یافــت. در 

ــن  ــت و ای ــده اس ــتفاده ش ــک اس ــاوری بیومرتی ــار از فن ــتین ب نخس

ــت. ــته اس ــه داش ــر هزین ــون دال ــات 149 میلی انتخاب

ــات  ــن دور انتخاب ــه ای ــد ک ــان می ده ــر نش ــای ناظ ــار نهاده آم

امنیــت نســبت بــه انتخابــات 1388 و 1393 بهــرت بــود؛ ایــن 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــروی امنیت ــزار نی ــور 72 ه ــا حض ــات ب انتخاب

بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان )تیفــا(، در گزارشــی رضایــت 

خــود را از امنیــت ایــن انتخابــات اعــالن کرد:»یکــی از نگرانی هــای 

ــدن  ــم ش ــی و وخی ــای امنیت ــش از روز رأی دهی،چالش ه ــده پی عم

ــرای  ــی ب ــالش نیروهــای امنیت ــا ت ــود؛ ام ــات ب ــت در روز انتخاب امنی

تأمیــن امنیــت روز انتخابــات قابــل قــدر بــوده و تیفا یکــی از موفقیت 

هــای ایــن انتخابــات را تأمیــن امنیــت نســبتا خــوب می دانــد.«

 همچنــان یافته هــای ایــن نهــاد ناظــر انتخاباتــی از روز برگــزاری 

ــل  ــی کام ــدم آمادگ ــت؛ ع ــل اس ــوارد ذی ــان دهنده م ــات نش انتخاب

ــگ مــردم،  ــات، حضــور کمرن ــرای روز انتخاب ــی کمیســیون ب عملیات

ــز  ــی از مراک ــک در بعض ــتگاه های بایومرتی ــردن دس ــت کار نک درس

رأی دهــی، عــدم تطابــق لیســت رأی دهنــدگان نصــب شــده در 

ــت  ــق لیس ــدم تطاب ــدگان، ع ــا رأی دهن ــک ب ــتگاه های بایومرتی دس

ــای  ــتگاه ه ــده در دس ــب ش ــت نص ــا لیس ــی ب ــدگان چاپ رأی دهن

بایومرتیــک، هم آهنگــی ضعیفــی میــان دفــرت مرکــزی کمیســیون بــا 

ــکالت  ــبت مش ــه نس ــی ب ــز رأی ده ــن مراک ــی و همچنی ــر والیت دفات

غیــر  و  حســاس  مــواد  نکــردن  ارســال  مخابراتــی،  شــبکه های 

حســاس انتخاباتــی بــه تعــدادی از مراکــز رأی دهــی، بازنشــدن 

تعــدادی از مراکــز رأی دهــی بــه دلیــل نبــود مــواد حســاس و 

غیــر حســاس انتخاباتــی، کمبــود کارمنــدان محــالت و مراکــز 

رأی دهــی در تعــدادی از محــالت رای دهــی مخصوصــا در محــالت 

ــز  ــدادی از مراک ــدگان در تع ــت رای دهن ــودن لِس ــود نب ــه موج زنان

ــز،  ــن مراک ــدگان بی ــت رای دهن ــدن لیس ــا ش ــه ج ــا ب ــی، ج رأی ده

ــتفاده  ــخص اس ــاص و مش ــل خ ــک طرزالعم ــری ی ــه کارگی ــدم ب ع

ــت  ــی، رس وق ــالت رأی ده ــام مح ــک در مت ــتگاه های بایمرتی از دس

حــارض نشــدن کارمنــدان در تعــدادی از مراکــز رأی دهــی، محــروم 

مانــدن تعــداد زیــادی از رأی دهنــدگان بــه دلیــل عــدم هامهنگــی 

و ارتبــاط کمیســیون مرکــزی و والیتــی بــا مراکــز رأی دهــی در 

ــا،  ــوالی ه ــدادی از ولس ــی در تع ــدات امنیت ــور، تهدی ــارس کش رست

بــا تاخیــر بازشــدن تعــداد زیــادی از مراکــز ر أی دهــی و عــدم حضــور 

مناینــده ی کمیســیون شــکایات در تعــدادی از مراکــز رای دهــی 

می باشــد.
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ــر  ــتیم و کم ت ــش اس ــه دنبال ــتان ب ــه در افغانس ــه هم آن چ

از آن کام گرفتــه  ایــم، امنیــت اســت؛ گم شــده ای کــه هــر 

چــه می گردیــم، پیدایــش منی کنیــم و چــه بســا در ایــن 

موضــوع  پرداخته ایــم.  گزافــی  هزینه هــای  جســت وجو 

امنیــت و یــا کالً نبــودش را می تــوان در همــه جــا حــس کــرد؛ 

در خیابــان، مکاتــب، شــاهراه ها و یــا هــر جــای دیگــری. 

ــش  ــال ها از نق ــن س ــول ای ــم در ط ــتان ه ــات افغانس انتخاب

تعیین کننــده ی امنیــت، متأثــر بــوده اســت. گاهــی از آن، 

ــدک،  ــی ان ــود امنیت ــا وج ــی ب ــت و گاه ــورده اس ــا خ رضبه ه

توانســته اســت بســرتی بــرای شــهروندان ایجــاد کنــد کــه بــا 

ــت  ــد. مل ــان را برگزینن ــی ش ــوای سیاس ــتفاده از آن، پیش اس

ــا انتخــاب  مــا از معــدود جوامعــی اســت کــه از آشــنایی اش ب

و انتخابــات زمــان زیــادی منی گــذرد؛ امــا در مقایســه بــا 

آن عــده از کشــورهایی کــه تــا کنــون حتــا صنــدوق رأی را 

ــن  ــد، همی ــه نکــرده ان ــی را تجرب ــده و انتخابات ــه چشــم ندی ب

ــان  ــان م ــم و هم میهن ــاب داری ــق انتخ ــتان ح ــه در افغانس ک

ــد،  ــده ی شــان را انتخــاب کنن ــد مســتقیام رهــرب آین می توانن

غنیمــت بزرگــی اســت. هــر روی داد بــزرگ ملــی نیــاز بــه 

ــه  ــه ک ــوان آن گون ــودش، منی ت ــت دارد و در نب ــنی امنی چاش

ــود. ــق ب ــزاری آن موف ــد، در برگ بای

ملــت مــا تجربــه ی حضــور در چهــار دوره ی 

انتخابــات ریاســت جمهــوری را دارد و مــردم در 

هــر کــدام از آن هــا، در ســطوح مختلفــی اشــرتاک 

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــن انتخاب ــد. اولی ــرده ان ک

افغانســتان در 18 میــزان 1383 برگــزار شــد. ایــن 

ــات  ــور در انتخاب ــهروندان کش ــه ی ش ــن تجرب اولی

بــه شــامر می رفــت و طبیعتــا شــور و اشــتیاق 

ــی،  ــود. در روز رأی ده ــاال ب ــت در آن، ب ــرای رشک ب

8,128,940 رأی بــه ثبــت رســید کــه از ایــن میــان 

ــد و 70٪ از  ــالم ش ــردود اع ــا 104,404 رأی م تنه

ــد، در آن  ــرده بودن ــام ک ــه ثبت ن ــی ک رأی دهندگان

روز رأی دادنــد.

ــرای  ــی ب ــر امنیت ــو از تدابی ــزارش نات ــر گ ــا ب بن

ناتــو،  کــه  شــد  قــرار   ،2004 ســال  انتخابــات 

مختلــف  بخــش  دو  در  اضافــی اش  نیروهــای  از 

اســتفاده کنــد. بخــش اول ایــن نیروهــا در تیم هــای 

بازســازی والیتــی )PRT( مســتقر بودنــد تــا امنیــت 

محلــی را زیــر نظــر داشــته باشــند. بخــش دوم 

و  اســپانیایی  رسبــازان  از  گــردان  یــک  شــامل 

گــردان دیگــری از رسبــازان ایتالیایــی بــود. گــردان 

آمــاده شــده توســط اســپانیا، بــه عنــوان نیروهــای 

ــا هــم  ــع کار می کــرد و گــردان ایتالی واکنــش رسی

شــامل نیروهــای ذخیــره آن روز بــود. ایــن نیروهــای 

اضافــی در ســپتامرب 2004 در افغانســتان مســتقر 

شــدند و بــرای هشــت هفتــه و تــا پایــان رونــد 

انتخابــات ریاســت جمهــوری 1383، در کشــور 

ــد. ماندن

اولیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری، روی دادهــای امنیتــی 

زیــادی نداشــت؛ امــا طالبــان اعــالم کــرده بودنــد کــه از 

برگــزاری آن جلوگیــری می کننــد. ایــن گــروه، امریــکا را متهــم 

ــر گزارش هــا،  ــر منطقــه کــرد. بنــا ب ــرای تســلط ب ــه تــالش ب ب

در فرآینــد انتخابــات، پنــج رسبــاز اردوی ملــی افغانســتان بــه 

ــود را از  ــان خ ــی ج ــای زمین ــط ماین ه ــی و توس ــت ناآرام عل

دســت دادنــد. 15 تــن از کارمنــدان اداره مشــرتک انتخابــات 

نیــز کشــته و 46 تــن دیگــر نیــز زخمــی شــدند. دو پیــامن کار 

بین املللــی کــه در نورســتان مشــغول فعالیــت بودنــد هــم بــه 

قتــل رســیدند. رادیــو آزادی گــزارش داد کــه در آخریــن روز از 

ــر کاروان  ــه ای ب ــال 1383، حمل ــی س ــای انتخابات کمپاین ه

احمــد ضیــاء مســعود، معــاون اول حامــد کــرزی صــورت گرفت 

کــه مســعود از آن جــان ســامل بــه در بــرد؛ امــا یــک نفــر کشــته 

ــا  ــور ب ــات کش ــن انتخاب ــدند. اولی ــی ش ــر زخم ــرد دیگ و دو ف

متــام نقــص و هیجانــی کــه داشــت بــا پیــروزی حامــد کــرزی 

ــون و 400  ــش از 4 میلی ــن بی ــا گرف ــه ب ــید ک ــان رس ــه پای ب

هــزار رأی، بــر کرســی ریاســت جمهــوری نشســت.

ــردم در  ــات، م ــه  ی انتخاب ــن تجرب ــس از اولی ــال پ ــج س پن

29 اســد 1388 دوبــاره از خانه هــای شــان بیــرون شــدند 

تــا از میــان 19 نامــزد انتخاباتــی، پیشــوایی بــرای پنــج ســال 

بعــد کشــور برگزیننــد. بــر خــالف آن چــه طبیعتــا انتظــار 

ــه  ــه هم ــد، بلک ــرت نش ــا به ــه تنه ــی ن ــاع امنیت ــت؛ اوض می رف

ــه  ــر آمارگون ــود. اگ ــر می من ــی وخیم ت ــاظ امنیت ــه لح ــز ب چی

ــدود 12.5  ــال 1383، از ح ــات س ــم، در انتخاب ــه کنی مقایس

هشــت  از  بیــش  رشایــط،  واجــد  رأی دهنــدگان  میلیــون 

ــا وجــود آن کــه بیــش از 15 و  ــا ب ــد ام میلیــون نفــر رأی دادن

نیــم میلیــون نفــر بــرای رأی دهــی در انتخابــات ســال 1388 

ثبت نــام کــرده بودنــد؛ تنهــا 4,823,090 نفــر رأی دادنــد 

کــه بــر ایــن اســاس، تنهــا 30٪ از رأی دهنــدگان از حــق رأی 

ــده ی  ــتیال، مناین ــن مرس ــد. معی ــرده بودن ــتفاده ک ــود اس خ

پیشــین مــردم کنــدز در پارملــان گفتــه بــود: »تفــاوت عمــده 

ــردم  ــات 1383 م ــه در انتخاب ــت ک ــن اس ــات ای در دو انتخاب

بــه دلیــل وضعیــت خــوب امنیتــی و عالقــه زیــادی کــه بــرای 

تعیــن رسنوشــت خــود داشــتند، بــا عالقــه منــدی در داخــل 

کشــور و مهاجریــن در خــارج  کشــور در ایــران و پاکســتان، در 

انتخابــات رشکــت کردنــد؛ ولــی در انتخابــات 29 اســد، بنابــر 

مشــکالت امنیتــی در برخــی نقــاط کشــور و کــم میلــی مــردم 

بــه انتخابــات، تنهــا حــدود شــش میلیــون تــن پشــت صنــدوق  

ــد.« ــای رای رفتن ه

در  مــردم  اشــرتاک  ســطح  در  را  اول  حــرف  امنیــت 

ــش 30,000  ــود افزای ــا وج ــی زد. ب ــال 1388 م ــات س انتخاب

ــزاری  ــش از برگ ــاه پی ــن م ــی در چندی ــای خارج ــری نیروه نف

ــود کــه 12 والیــت از  ــه اعــالم کــرده ب ــات، وزارت داخل انتخاب

34 والیــت افغانســتان بــا خطــرات بلنــدی روبــرو اســتند. یــک 

و نیــم هفتــه قبــل از انتخابــات، دولــت وقــت افغانســتان اعــالم 

کــرد کــه 10,000 نفــر از مــردم قبیلــه را بــرای تأمیــن امنیــت 

اســت.  کــرده  اســتخدام  در دو ســوم والیت هــای کشــور، 

دولــت بــه هــر کــدام از آن هــا ، ماهانــه 160 دالــر مــی داد کــه 

در آن زمــان برابــر بــا هشــت هــزار افغانــی بــود. طبــق برنامــه، 

قــرار بــود ایــن 10,000 نفــر امنیــت مراکــز رأی دهــی را در 21 

والیــت کشــور تأمیــن کننــد.

دو روز پیــش از برگــزاری انتخابــات، مقامــات نیروهــای 

بین املللــی کمــک بــه امنیــت )آیســاف( گفتنــد کــه 60,000 

ــع  ــی من ــات تهاجم ــام عملی ــان را از انج ــای ش ــن از نیروه ت

می کننــد تــا بــه نیروهــای افغــان در تأمیــن امنیــت انتخابــات 

ریاســت جمهــوری کمــک کننــد. پــس از ایــن تصمیم آیســاف، 

حامــد کــرزی رئیس جمهــور آن وقــت نیــز دســتور مشــابهی بــه 

نیروهــای افغــان داد.

مرکــز  صدهــا  انتخابــات،  برگــزاری  از  پیــش  روز  یــک 

ــن  ــرای تأمی ــی ب ــی نیروهــای امنیت ــت ناتوان ــه عل رأی دهــی ب

امنیــت آن هــا، بســته ماندنــد. قبــالً تخمیــن زده می شــد کــه 

از 7,000 مرکــز رأی دهــی، نزدیــک بــه 700 مرکــز بســته 

خواهــد مانــد؛ امــا فــردای آن روز کمیســیون انتخابــات اعــالم 

ــد.  ــاز بودن ــی ب ــز رأی ده ــا 6,200 مرک ــه تنه ــرد ک ک

دســت  انتخابــات،  از  اســتقبال  در  گروه هــای شورشــی 

ــاف در  ــخن گویان آیس ــی از س ــد. یک ــادی زدن ــالت زی ــه حم ب

ــل از  ــار روز قب ــیان در چه ــه شورش ــود ک ــه ب ــورد گفت ــن م ای

برگــزاری انتخابــات، روزانــه 48 حملــه انجــام داده انــد. یکــی 

از آن حمــالت مشــهور، پنــج روز قبــل از برگــزاری انتخابــات رخ 

داد کــه در آن، طالبــان بــه مقــر ناتــو در منطقــه ی ســبز شــهر 

کابــل حملــه کردنــد. در نتیجــه ی ایــن حملــه کــه شــهر کابــل 

را تــکان داد، هفــت نفــر کشــته و 91 نفــر زخــم برداشــتند کــه 

شــامل چنــد رسبــاز خارجــی، چهــار رسبــاز افغــان و یــک عضــو 

پارملــان می شــد. ســخن گوی طالبــان ایــن اقــدام را تأییــد و 

آن را تالشــی بــرای مختــل کــردن رونــد انتخابــات دانســت.

دو روز پیــش از انتخابــات، دو راکــت بــه نزدیکــی ارگ 

نتیجــه ی حملــه ی  در  و  کــرد  برخــورد  ریاســت جمهــوری 

از  یکــی  ســوی  بــه  کــه  ناتــو  کاروان  یــک  بــر  انتحــاری 

ــته و 50  ــر کش ــه نف ــود، نُ ــت ب ــا در حرک ــای بریتانی پای گاه ه

نفــر زخمــی شــدند. فــردای آن روز هــم مــردان مســلح کنــرتول 

ــن  ــد. ای ــل در دســت گرفتن ــک را در مرکــز شــهر کاب ــک بان ی

حملــه، ســومین حملــه ی بــزرگ در اســتقبال از انتخابــات 

ســال 1388 بــود.

بنــا بــر آمــار دولــت وقــت افغانســتان، 73 مــورد از خشــونت 

در 15 والیــت بــه ثبــت رســیده بــود کــه منجــر به کشــته شــدن 

26 نفــر بــه شــمول هشــت رسبــاز ارتــش افغانســتان، نـُـه افر 

ــه فــرد ملکــی شــد. در آمــار دیگــری کــه آیســاف  پولیــس و نُ

در آن روز ارائــه کــرد، 400 حملــه  از ســوی شورشــیان در روز 

ــا در  ــن ترین روزه ــی از خش ــه یک ــت ک ــورت گرف ــات ص انتخاب

تاریــخ افغانســتان پــس از ســال 2001 محســوب می شــد.

در یکــی از بدتریــن حمــالت گــزارش شــده در آن روز، 

طالبــان بــه شــهر بغــالن یــورش بردنــد و در نتیجــه متــام 

تقریبــاً  درگیری هــا  شــد.  بســته  آن  در  رأی دهــی  مراکــز 

متــام روز ادامــه داشــت و فرمانــده ی پولیــس بغــالن در آن 

ــود  ــود آورده ب ــزارش خ ــا در گ ــد. یونام ــته ش ــا کش درگیری ه

ــال  ــال 1388، در 15 س ــات س ــونت های روز انتخاب ــه خش ک

پیــش از آن بی ســابقه بــوده و منجــر بــه کشــته شــدن 31 فــرد 

ملکــی، 11 کارمنــد کمیســیون مســتقل انتخابــات، 18 افــر 

ــد. ــش ش ــازان ارت ــن از رسب ــت ت ــس و هش پولی

ــی  ــات و تلخی های ــام اتفاق ــا مت ــال 1388 ب ــات س انتخاب

کــه بــرای مــردم بــه یــادگار گذاشــت، متــام شــد و در پایــان، 

ایــن حامــد کــرزی بــود کــه دوبــاره بــه قــدرت رســید تــا پنــج 

ــد. ســال دیگــر در ســمتش باقــی مبان

ــت  ــات ریاس ــن انتخاب ــا، بحث برانگیز تری ــن ج ــا ای ــاید ت ش

جمهــوری در کشــور، انتخابــات ســال 1393 بــوده باشــد، 

انتخاباتــی کــه در دور اول برنــده ای نداشــت؛ امــا در دور دوم 

کمیســیون انتخابــات افغانســتان اعــالم کــرد کــه ارشف غنــی 

احمــدزی بــا 3,935,567 رأی و کســب بیــش از 55 درصد آرا 

در دور دوم، برنــده ی انتخابــات اســت. گذشــته از اتهام هــای 

تقلــب و دردرسهایــی کــه بــرای چندین مــاه دوام کــرد، طالبان 

ــادی را در  ــالت زی ــرده و حم ــم ک ــات را تحری ــم انتخاب ــاز ه ب

روزهــای پیــش از انتخابــات ترتیــب داده و در برخــی مناطــق 

کــه طالبــان قــدرت بیشــرتی داشــتند، اصــال انتخابــات برگــزار 

نشــد. انتخابــات ســال 1393 اولیــن انتخاباتــی بــود کــه 

تأمیــن امنیتــش بــه رهــربی نیروهــای امنیتــی افغــان صــورت 

ــی  ــی، روزهــای امن ــن وجــود، روزهــای انتخابات ــا ای ــت. ب گرف

بــرای مــردم افغانســتان نبــود.

در  جــاده  کنــار  مبــب  انفجــار   ،1393 حمــل   18 در 

ــدن  ــته ش ــه کش ــر ب ــار، منج ــت کنده ــد والی ــوالی میون ولس

ــردم  ــود. م ــه ب ــه روی آن راه رفت ــد ک ــری ش ــین موت 13 رسنش

ــت؛  ــان اس ــه کار طالب ــن حمل ــه ای ــد ک ــد بودن ــادی معتق زی

ــه  ــن حمل ــرص ای ــی را مق ــای بین امللل ــروه، نیروه ــن گ ــا ای ام

دانســت. مــورد دیگــری کــه توجــه بیشــرتی را بــه خــود جلــب 

کــرد، حملــه ای بــه قصــد تــرور عبداللــه عبداللــه، یکــی از دو 

ــود.  ــوزای 1393 ب ــات در 16 ج ــاز آن انتخاب ــد پیش ت کاندی

مبب گــزاران انتحــاری در آن ســوء قصــد، موتــر ضــد گلولــه ی 

ــر  ــد کــه در نتیجــه موت ــرار دادن ــه را هــدف ق ــه عبدالل عبدالل

آقــای عبداللــه بــه شــدت آســیب دیــد و ســه تــن از محافظــان 

او و ســه نفــر از مــردم عــام کــه در آن محــل حضــور داشــتند، 

جــان شــان را از دســت دادنــد. عبداللــه کــه تقریبــا آســیبی از 

ایــن حملــه ندیــده بــود، آن را محکــوم کــرد و گفــت: »بهرتیــن 

پاســخ بــه ایــن توطئــه ایــن اســت کــه روز انتخابــات بــه پــای 

صندوق هــای رأی برویــم.« هیــچ گروهــی مســؤولیت ایــن 

ــته  ــان در گذش ــروه طالب ــا گ ــت؛ ام ــده نگرف ــر عه ــه را ب حمل

ــد.  ــل می کن ــات را مخت ــد انتخاب ــه رون ــود ک ــرده ب ــد ک تهدی

ــود کــه نیروهــای امنیتــی  روزهــای آغازیــن فصــل تابســتان ب

طــی عملیاتــی در والیت هــای کــر، کنــدز، بدخشــان، بلــخ، 

ــادی از  ــد، ســالح، مهــامت و مــواد انفجــاری زی ــل و هلمن زاب

ــن از تروریســت های  ــه و 27 ت ــه غنیمــت گرفت شورشــیان را ب

 ،1393 رسطــان   11 آن،  از  پــس  روز  کشــتند.  را  طالــب 

مهاجمــی کــه ســوار بــر یــک دوچرخــه بــود، ســاعت شــش و 

ــدف  ــتان را ه ــش افغانس ــای ارت ــری از نیروه ــح، موت ــم صب نی

حملــه ی انتحــاری قــرار داد کــه بــر اثــر آن 14 نفــر بــه شــمول 

افــراد ملکــی کشــته شــدند. رحمت اللــه نبیــل کــه در آن زمــان 

رئیــس امنیــت ملــی افغانســتان بــود، آی اس آی پاکســتان 

و نیروهــای ســپاه پاســداران ایــران را متهــم بــه افزایــش 

ــرد. ــد ک ــت هلمن ــا در والی ناامنی ه

بــه هــر حــال پــس از پادرمیانــی جان کــری، وزیــر خارجه ی 

پیشــین ایــاالت متحــده و حامــد کــرزی، رئیس جمهــور دو 

دوره ی قبلــی، در 28 ســنبله ی 1393، کمیســیون انتخابــات 

ارشف غنــی را برنــده ی انتخابــات دانســت و پنــج ســاعت پــس 

ــد کــه  ــن اعــالن، دو طــرف توافق نامــه ای را امضــاء کردن از ای

بــر اســاس آن، ارشف غنــی رییس جمهــور کشــور و آقــای 

عبداللــه، رییــس اجرائیــه ی  افغانســتان شــد.

مــردم  بــرای  هــم  ملــی  وحــدت  حکومــت  تجربــه ی 

ــت.  ــا گذاش ــه ج ــیرینی ب ــخ و ش ــای تل ــتان، یادگاره افغانس

پنــج ســال حکومــت دو فــرد اول کشــور و تقســیم قــدرت 

میــان آن دو، بــه ایــن ســادگی ها راحــت انجــام نشــد. بــا ایــن 

ــات  ــخ برگــزاری چهارمیــن انتخاب همــه، 6 میــزان 1398 تاری

ریاســت جمهــوری در تاریــخ افغانســتان بــود. بــه دلیــل برگــزار 

نشــدن انتخابــات پارملانــی والیــت غزنــی، آن  هــم بــه دالیلــی 

ــرار  ــود؛ ق ــول نب ــل قب ــرای بیشــرت مــردم افغانســتان قاب کــه ب

شــد انتخابــات ریاســت جمهــوری هم زمــان بــا انتخابــات 

ــت  ــدی نگذش ــا چن ــود؛ ام ــزار ش ــی برگ ــت غزن ــی والی پارملان

کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات اعــالم کــرد کــه تنهــا قــادر 

بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری اســت.

طالبــان بنــا بــر عــادت، ایــن انتخابــات را هــم تحریــم کــرده 

و در یــک اعالمیــه ی رســمی، بــه مــردم عــادی هشــدار دادنــد 

کــه از حضــور در تجمعــات انتخاباتــی بــه دلیــل ایــن کــه 

هــدف حمــالت ایــن گــروه قــرار می گیــرد، بپرهیزنــد. ســازمان 

عفــو بین امللــل بــه ایــن تهدیــد طالبــان واکنــش نشــان داده 

ــر  ــزون ب ــت. اف ــانی دانس ــات انس ــه حی ــی ب و آن را بی احرتام

ــل  ــد در کاب ــل متح ــازمان مل ــت س ــت معاون ــرت هیئ ــن، دف ای

)یونامــا( گفــت کــه حملــه بــه مراکــز رأی دهــی و هــدف قــرار 

ــی و  دادن رأی دهنــدگان، نقــض قوانیــن بین امللل

جــرم اســت.

بــر خــالف آن چــه تصــور می رفــت، روز انتخابــات 

نســبت بــه انتخابــات دوره هــای گذشــته، بــا امنیت 

افغانســتان  مــردم  امــا  شــد؛  ســپری  بیشــرتی 

ــات  ــخ انتخاب ــرتاک در تاری ــطح اش ــن س پایین تری

ــاندند.  ــت رس ــه ثب ــور را ب ــوری کش ــت  جمه ریاس

منی تــوان تنهــا دلیــل ایــن ســطح اشــرتاک پاییــن 

ــتقبال از  ــان در اس ــونت های طالب ــش خش را افزای

ــر  ــه ب ــری ک ــم دیگ ــل مه ــت. عام ــات دانس انتخاب

تصمیــم مــردم مبنــی بــر ســهم گرفــن یــا نگرفــن 

در انتخابــات تأثیــر گذاشــت، نارضایتــی آن هــا 

عبداللــه  و  ارشف غنــی  پنج ســاله ی  کارکــرد  از  

عبداللــه در زیــر یــک ســقف بــود. در رشایطــی 

ــه  ــبت ب ــا نس ــن کاندیده ــن دو، پیش تازتری ــه ای ک

ــه ی  ــردم از کارنام دیگــران محســوب می شــدند، م

حکومــت وحــدت ملــی خوشــنود نبودنــد، زیرا رشــد 

اقتصــاد کشــور در ایــن پنــج ســال بســیار آهســته 

شــد، کســب وکارهای زیــادی ورشکســت شــدند 

ــد.  ــت دادن ــان را از دس ــغل های ش ــا ش و خیلی ه

آمارهــای رســمی افزایــش فقــر در میــان مــردم 

طــی ایــن پنــج ســال، دیگــر دلیلــی اســت کــه بــر 

نارضایتــی مــردم از ایــن حکومــت مشــرتک، صحــه 

می گــذارد. 

بــا  داخلــه،  وزارت  انتخابــات،  روز  پایــان  در 

برگــزاری یــک نشســت خــربی، از دفــع 68 حملــه 

ــه ی  ــر گفت ــا ب ــرب داد. بن ــور خ ــی کش ــای امنیت ــط نیروه توس

در  اخــالل  باعــث  نتوانســتند  طالبــان  امنیتــی،  مقامــات 

انتخابــات شــوند. در جریــان انتخابــات از بیــن نیروهــای 

امنیتــی 2 پلیــس و 2 رسبــاز ارتــش کشــته شــدند و 37 نفــر 

از مأمــوران امنیتــی زخمــی برداشــتند. بــر اســاس دیگــر 

ــک زن  ــمول ی ــه ش ــن ب ــتان، 4 ت ــا از رسارس افغانس گزارش ه

و یــک کــودک کشــته و 72 نفــر زخمــی شــدند کــه بســیاری از 

آنــان را غیرنظامیــان تشــکیل می دادنــد.

مراکــز  بــودن  بســته  بــا  رابطــه  در  دوره  ایــن  آمارهــای 

رأی دهــی نیــز بســیار بــاال بــود. کمیســیون مســتقل انتخابــات 

مرکــز   7,385 ریاســت جمهوری،  انتخابــات  روز  بــرای 

ــای  ــی نهاده ــا بررس ــا ب ــود؛ ام ــه ب ــر گرفت ــری را در نظ رأی گی

ــاز  ــد ب ــز می توان ــا 4,942 مرک ــه تنه ــد ک ــن ش ــی، روش امنیت

ــی  ــل مشــکالت امنیت ــه دلی باشــد و بیــش از 2,000 مرکــز ب

ــا  ــرات ب ــته، ه ــز بس ــا  174 مرک ــراه ب ــود. ف ــد ب ــته خواه بس

ــا  ــد ب ــته، هلمن ــز بس ــا 159 مرک ــی ب ــته، غزن ــز بس 162 مرک

150 مرکــز بســته و بادغیــس بــا 136 مرکــز بســته، جــزء 

ــی  ــتٔه رای ده ــز بس ــرتین مراک ــه بیش ــد ک ــی بودن ــج والیت پن

ــز  ــن مراک ــزء کمرتی ــل ج ــیر و کاب ــان، پنجش ــتند. بامی را داش

ــد. ــات بودن ــن انتخاب ــته در ای بس

تــا کنــون 43 روز از برگــزاری انتخابــات ریاســت  جمهــوری 

گذشــته اســت و نــه تنهــا برنــده ی ایــن انتخابــات هنــوز 

مشــخص نیســت، بلکــه حتــا نتایــج ابتدایــی هــم اعــالم نشــده 

ــاد  ــور، ابع ــال کش ــات امس ــد انتخاب ــر می رس ــه نظ ــت. ب اس

ــه ســه دور پیشــین داشــته و نتیجــه ی  ــری نســبت ب پیچیده ت

ــلمی  ــر مس ــود. ام ــخص نش ــا مش ــن زودی ه ــه ای ــی آن ب قطع

ــد ایــن اســت  ــر نگرانی هــای مــردم افغانســتان می افزای کــه ب

کــه بــه طــور قطعــی در صــورت اعــالم نتیجــه ی نهایــی، یــک 

یــا چندیــن کاندیــد ریاســت جمهــوری، آن را نخــواد پذیرفــت. 

بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه پیامدهــای اعــالم نتیجــه ی 

ــت  ــا اف ــی ی ــث تعال ــی باع ــه میزان ــه چ ــی، ب ــی و نهای ابتدای

ــد. ــد ش ــتان خواه افغانس
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ــد تفتیــش  ــات، رون هــر چنــد، پیــش از آن  کــه کمیســیون انتخاب

و بازشــامری آرا را آغــاز کنــد، مخالفت هایــی از جانــب دســته ی 

ــات  ــم ثب ــدگاه تی ــت. دی ــود داش ــی وج ــات و همگرای ــی ثب انتخابات

و همگرایــی ایــن بــود کــه قبــل از همــه  چیــز، بایــد ســقف آرای 

بایومرتیــک شــده، تصفیــه و اعــالم شــود کــه ایــن موضع گیــری، 

مداخلــه در امــور کاری کمیســیون انتخابــات خوانــده شــد. بــا وجــود 

همــه ی ایــن مخالفت هــا؛ امــا کمیســیون انتخابــات، آمادگــی عــام و 

تــام را بــرای بازشــامری آرا روی دســت گرفتــه و بــه  زودی، مرحلــه ی 

اجرایــی ایــن شــامرش را آغــاز می کنــد. ایــن کمیســیون دیــروز شــنبه 

)18 عقــرب( اعــالم کــرد کــه کمیســیون انتخابــات، بســته بندی 

وســایل تخنیکــی جهــت بازشــامری و تفیــش آرا را بــا حضــور ناظریــن 

و مشــاهدین آغــاز کــرده اســت.

عقــرب(   16( پنج شــنبه  روز  انتخابــات،  کمیســیون  رهــربی 

تصمیــم گرفــت کــه آرای تعــداد 2423 محــل رأی دهــی مــورد تفتیش 

و بازشــامری قــرار گیــرد. بــر اســاس فیصلــه ی کمیســیون »در صورتی 

ــر تخلــف و تقلــب، موجــود نباشــد،  ــا ســندی مبنــی ب  کــه گــزارش ی

صنــدوق رأی دهــی در حضــور ناظریــن و مشــاهدین، رســانه ها و 

ــامری  ــش و بازش ــی، تفتی ــکایات انتخابات ــیون ش ــده ی کمیس مناین

شــده و برگه هــای رأی دهــی دارای تصدیــق ثبــت بایومرتیــک معتــرب 

در فورمــه ی مخصــوص بازشــامری ثبــت وگــزارش آن همــراه بــا 

ــود.« ــه ش ــیون ارائ ــه ی کمیس ــه جلس ــامری ب ــای بازش فورمه ه

تصمیــم  از  »دولت ســاز«  انتخاباتــی  دســته ی  حالــی  کــه،  در 

ــت  ــش آرا، حامی ــامری و تفتی ــر بازش ــی ب ــات مبن ــیون انتخاب کمیس

می کنــد؛ امــا دســته ی انتخاباتــی »ثبــات و همگرایــی« مخالفــت 

ــون عنــوان می کنــد. کــرده و ایــن اقــدام کمیســیون را عــدول از قان

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  عضــو  اخالقــی،  نورالرحــامن 

ــل  ــِق طرزالعم ــیون مطاب ــم کمیس ــه تصمی ــد ک ــی، می گوی همگرای

ــی  ــات و همگرای ــربی ثب ــورای ره ــت و ش ــون نیس ــاس قان ــر اس و ب

ــد،  ــدار می ده ــت. او، هش ــات اس ــیون انتخاب ــخ کمیس ــر پاس منتظ

ــه  ــرود ک ــش ب ــیری پی ــات در مس ــیون انتخاب ــه کمیس ــی ک در  صورت

بــه آرای تقلبــی اعتبــار دهــد، ثبــات و همگرایــی، تصمیــم کالن تــری 

ــت. ــد گرف خواه

اولیــن اقــدام دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه رهــربی 

ــش  ــش آرای بی ــامری و تفتی ــم بازش ــه، تحری ــه عبدالل ــرت عبدالل داک

از 2 هــزار محــل اســت؛ ثبــات و همگرایــی از ناظــران خــود خواســته 

اســت کــه در رونــد بازشــامری اشــرتاک نکننــد.

ایــن دســته ی انتخاباتــی، گفتــه اســت کــه بــا وجــود تالش هــای 

تیــم انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی؛ امــا کمیســیون انتخابــات دســت 

از قانون شــکنی بــر نداشــته، قبــل از تفکیــک و تصفیــه ی آرای باطــل 

ــه  ــقف آرای تصفی ــدن س ــخص ش ــدون مش ــک و ب ــدون بایومرتی و ب

شــده ی هــر محــل، تصمیــم گرفتــه اســت تــا بازشــامری آرا را در 

والیــات آغــاز کنــد.

ــی  ــل اعتبارده ــه در مقاب ــد ک ــد می کن ــی تأکی ــات و همگرای ثب

انتخابــات  کمیســیون  از  و  منی نشــیند  بی تفــاوت  تقلبــی  آرای 

ــی خــود عمــل کــرده، بازشــامری  ــف قانون ــه وظای ــه ب می خواهــد ک

بــدون  و  تقلبــی  آرای  کامــل  تصفیــه ی  و  تفکیــک  از  بعــد  را  آرا 

بایومرتیــک، آغــاز کنــد.

در همیــن حــال، شــامر دیگــری از نامــزدان ریاســت جمهوری 

ــد  ــز رون ــل نی ــه نبی ــار و رحمت الل ــن حکمت ی ــمول گلب الدی ــه ش ب

ــم کــرده  تفتیــش و بازشــامری آرای بیــش از دو هــزار محــل را تحری

 انــد. منبــع نزدیــک بــه رحمت اللــه نبیــل بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل گفــت کــه آقــای نبیــل جــزء تحریم کننــدگان بازشــامری آرای 

ــت. ــالت اس مح

ــات  ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــا اع ــار  روز ت ــه چه ــن  ک ــا ای ب

ریاســت جمهوری )23 عقــرب( باقــی مانــده؛ امــا ظاهــرا، کمیســیون 

می کوشــد تــا بــا تفتیــش و بازشــامری آرا، نتیجــه را اعــالم کنــد؛ 

امــری  کــه پیــش از ایــن، یــک کمیشــر کمیســیون انتخابــات 

ــد،  ــه ظرفیتــی  کــه کمیســیون دارد، منی توان ــا توجــه ب ــود، ب گفتــه ب

ــد. ــالم کن ــده، اع ــن ش ــخ تعیی ــی را در تاری ــه ی ابتدای نتیج

موالنامحمــد عبداللــه، کمیشــر کمیســیون انتخابــات، روز جمعــه 

)17 عقــرب( بــه رســانه ها گفتــه بــود: »بــا توجــه بــه ظرفیــت کاری  ای 

کــه داریــم، مســیر راه و مشــکالتی  کــه پیــش رو داریــم بــه نظــر مــن، 

اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی بــه تاریــخ 23 عقــرب ممکــن نخواهــد بــود.«

کمیســیون  رهــربی  اعضــای  اختالفــات،  ایــن  ادامــه ی  در 

نامــزدان  مناینــدگان  بــا  را  نشســتی  جمعــه  روز  انتخابــات، 

بی نتیجــه  نشســت  ایــن  کــه  کردنــد  برگــزار  ریاســت جمهوری 

یافــت. پایــان 

حواعلــم نورســتانی، رییــس کمیســیون انتخابــات، در این نشســت 

گفــت کــه هــر گونه تأخیــر در اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی، افغانســتان را 

بــه ســوی بحــران ســوق می دهــد.

زهــره بیــان شــینواری، رییــس کمیســیون شــکایات، روز پنج شــنبه 

ــگ  ــد بی درن ــات بای ــیون انتخاب ــه کمیس ــرد ک ــان ک ــرب( بی )16 عق

رونــد بازشــامری آرای محــالت مشــخص شــده را آغــاز کنــد.

انتخابــات  امــور  در  مســؤول  نهادهــای  مختلــف  تصامیــم 

انتخابــات  بحــران  عالیــم  ظهــور  نشــانه ی  ریاســت جمهوری، 

گذشــته ی  انتخابــات  در  اســت.   2014 ریاســت جمهوری 

ریاســت جمهوری، آقــای عبداللــه بــا کمیســیون مقاطعــه ی سیاســی 

ــات  ــن دور انتخاب ــث چهارمی ــه بح ــود ک ــده می ش ــرا، دی ــرد. ظاه ک

ریاســت جمهوری میــان دو تیــم مطــرح انتخاباتــی )دولت ســاز-ثبات 

و همگرایــی( بــه یــک نــزاع سیاســی مبــدل خواهــد شــد کــه در ایــن 

میــان، رأی رأی دهنــدگان، هیــچ گونــه تأثیــری بررسنوشــت آینــده ی 

افغانســتان نخواهــد داشــت.

در انتخابــات گذشــته ی ریاســت جمهوری نیــز، عبداللــه عبداللــه 

ــک  ــه ی ــر ب ــر منج ــن ام ــرد و ای ــالم ک ــات اع ــده ی انتخاب ــود را برن خ

بحــران فراگیــر انتخاباتــی در فضــای سیاســی افغانســتان مبــدل شــد 

و ایــن چالــش، دو نامــزد مطــرح را بــه مذاکــره ی سیاســی کشــاند کــه 

نتیجــه ی آن، تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی بــود. 
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

ــبت  ــتان، نس ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــن دور انتخاب چهارمی

بــه انتخابات هــای دیگــر متامیــز بــود. از یــک جهــت، دســتگاه های 

بایومرتیــک، ایــن انتخابــات را متفــاوت نشــان داد و از جهــت دیگــر، 

ــداری  ــرای پاس ــدگان ب ــزه ی رأی دهن ــده و انگی ــات ای ــن انتخاب ای

از نظــام جمهوریــت و گســرتش دموکراســی در افغانســتان را بــا 

ــات و مســأله ی  ــوژی در انتخاب ــرد تکنال خــود حمــل می کــرد. کارب

دموکراســی، بــه اهمیــت ایــن انتخابــات افــزوده بــود؛ امــا موانعــی 

چــون تهدیدهــای امنیتــی، ســبب کم رنــگ شــدن ایــن رونــد شــد و 

از میــان بیــش از نـُـه میلیــون ثبــت  نــام کننــده، فقــط یــک میلیــون 

ــک،  ــتفاده از بایومرتی ــا اس ــان را ب ــر رأی  ش ــزار نف ــد ه ــت ص و هش

اســتعامل کردنــد.

می توانــد،  کــه  اســت  دســتگاهی  بایومرتیــک،  دســتگاه 

را بخوانــد و بگویــد کــه آن هــا چــه  افــراد  اطالعــات شــخصی 

ــد  ــی مانن ــط امنیت ــب در رشای ــتگاه اغل ــن دس ــتند. ای ــانی اس کس

ــتگاه   ــود. دس ــرده می ش ــه کار ب ــن ب ــای ام ــر مکان ه ــش و دیگ ارت

مــورد  چشــم ها  و  انگشــتان  اثــر  خوانــدن  بــرای  بایومرتیــک 

اســتفاده قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن دســتگاه ها، در 

انتخابــات ریاســت جمهوری ســال جــاری بــرای جلوگیــری جعــل و 

ــت.  ــرار گرف ــرد ق ــورد کارب ــب، م تقل

ــاالی آن،  ــل اســت کــه در ب ــد مبای ــک، هامنن دســتگاه بایومرتی

ــن  ــب ای ــرار دارد و در عق ــت ق ــت انگش ــرای ثب ــی ب ــز الکرتونیک لن

ــا  ــده ج ــس رأی دهن ــن عک ــرای گرف ــش ب ــن و فل ــتگاه، دوربی دس

ــت. ــده اس داده ش

ــود  ــراه خ ــه هم ــت و ب ــان اس ــده ی آمل ــتگاه ساخته ش ــن دس ای

ــه  ــرق دارد کــه هنــگام رضورت، ب ــره ی ب ــرای ذخی یــک پاوربانــک ب

ــت  ــرد. دو انگش ــرار می گی ــرد ق ــورد کارب ــه ، م ــع تغذی ــوان منب عن

ــخصاتی  ــب، از مش ــره و برچس ــس تذک ــره، عک ــس چه ــاره، عک اش

ــود. ــتگاه می ش ــن دس ــه درج ای ــت ک اس

ــده  ــه عه ــت ب ــتگاه ها را دول ــن دس ــد ای ــای خری ــام هزینه ه مت

ــی  ــدارکات مل ــق اداره ی ت ــداری آن از طری ــه خری ــت ک ــه اس گرفت

طــی مراحــل شــده اســت؛ هنــوز مشــخص نشــده اســت کــه 

بــرای خریــداری ایــن دســتگاه ها چقــدر هزینــه رسمایه گــذاری 

ــت  ــتگاه، ثب ــن دس ــردی ای ــیوه ی کارب ــاس ش ــر اس ــت. ب ــده اس ش

ــر می گیــرد کــه  ــا یــک دقیقــه وقــت را در ب مشــخصات یــک فــرد ت

در ایــن یــک دقیقــه، عکــس چهــره، عکــس پشــت و روی تذکــره و 

عکــس رأی دهنــده گرفتــه می شــود.

ــک  ــی، ی ــز رأی ده ــر مرک ــت جمهوری، در ه ــات ریاس در انتخاب

کارمنــد مشــخص وظیفــه داشــت کــه کارهــای بایومرتیکــی را 

ــتفاده از  ــی اس ــادی در چگونگ ــراد زی ــع، اف ــد و در واق ــام ده انج

ــوزش  ــات، آم ــیون انتخاب ــط کمیس ــک توس ــتگاه های بایومرتی دس

دیــده بودنــد. مراکــزی کــه از انــرژی بــرق و انرتنــت برخــوردار بودند، 

ــه  ــن دســتگاه ها ب ــق ای ــن از طری ــه صــورت آنالی اطالعــات آن هــا ب

رسور مرکــزی ثبــت می شــد. رسور مرکــزی هــامن مرکــز اطالعاتــی 

ــود دارد. ــات وج ــیون انتخاب ــه در کمیس ــت ک اس

ــل را در  ــر مح ــدگان ه ــت رأی دهن ــات، فهرس ــیون انتخاب کمیس

دســتگاه مربــوط بــه هرمحــل جاســازی کــرده اســت. مســؤوالن ایــن 

ــک  ــد در ی ــانی می توانن ــا کس ــد، تنه ــرده بودن ــالم ک ــیون اع کمیس

محــل رأی بدهنــد کــه نــام  شــان در فهرســت دســتگاه موجــود باشــد 

ــه کســانی اجــازه می دهــد  ــا ب ــز تنه ــک نی و دســتگاه های بایومرتی

در یــک محــل رأی دهنــد کــه در داخــل دســتگاه ثبــت باشــد. طبــق 

الیحــه ی رأی دهــی، هــر رأی دهنــده بایــد »اصــل تذکــره ی تابعیــت 

بــا تصدیــق ثبــت  نــام را کــه کمیســیون به منظــور تثبیــت هویــت او 

مشــخص کــرده اســت«، بــا خــود داشــته باشــد.

ــود کــه  ــات پیــش از برگــزاری، اعــالم کــرده ب کمیســیون انتخاب

ــامن روز  ــک در ه ــتگاه های بایومرتی ــده در دس ــت ش ــات ثب اطالع

ــه  ــه شــبکه ی انرتنــت وصــل و اطالعــات ثبــت شــده ب رأی دهــی، ب

رسور مرکــزی انتقــال می شــود و یــا هــم در صــورت عــدم دسرتســی 

ــات  ــده و اطالع ــال داده ش ــل انتق ــه کاب ــتگاه ها ب ــت، دس ــه انرتن ب

ــی،  ــس از روز رأی ده ــد. پ ــال می یاب ــزی انتق ــه رسور مرک ــا ب آن ه

اطالعــات تعــدادی از دســتگاه ها در اختیــار کمیســیون قــرار گرفــت 

و اکــرث اطالعــات دیگــر بــه شــکل فزیکــی از ایــن دســتگاه ها خــارج 

و بــه رسور مرکــزی منتقــل شــد.

ایــن  کــه  بــود  ایــن  بــر  انتخابــات  کمیســیون  اطمینــان 

دســتگاه ها می توانــد از تقلــب جلوگیــری کنــد و بــر ایــن مبنــا، 

اگــر شــخصی بیــش از یــک بــار در رأی دهــی رشکــت کنــد، دســتگاه 

آن را شناســایی و ردیابــی می کنــد کــه رصفــا یــک رأی شــامل آمــار 

کلــی آرا شــده و آرای تقلبــی بــه صــورت خــودکار باطــل می شــود.

»درملــوک« رشکــت آملانــی اســت کــه مدیریــت اســتفاده از 

تکنالــوژی بایومرتیــک بــرای گــردآوری معلومــات رأی دهنــدگان 

در انتخابــات امســال ریاســت جمهوری افغانســتان را بــه عهــده 

داشــت. بــر بنیــاد مــاده ی 19 قانــون انتخابــات »کمیســیون مکلــف 

اســت، بــه منظــور تریــع پروســه ی انتخابــات و تأمیــن شــفافیت، 

ــه  ــات ب تدابیــری را اتخــاذ کنــد کــه همــه مراحــل پروســه ی انتخاب

شــمول ثبــت نــام و تشــخص رأی دهنــدگان مطابــق طرزالعمــل 

تکنالــوژی  و  الکرتونیکــی  سیســتم  از  اســتفاده  بــا  مربــوط 

بایومرتیــک طــور مصــؤون صــورت گیــرد. کمیســیون مکلــف اســت، 

ــط  ــتفاده توس ــل از اس ــاده را قب ــن م ــره)2( ای ــدرج فق ــتم من سیس

مراجــع بــا اعتبــار ملــی و بین املللــی مــورد ارزیابــی تخنیکــی قــرار 

ــد.« ده

در انتخابــات ریاســت جمهوری، بیــش از 29 هــزار دســتگاه 

بایومرتیــک مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه شــامر زیــادی از ایــن 

دســتگاه ها در روز رأی دهــی، غیــر فعــال بودنــد و یــا هــم کارمنــدان 

کمیســیون از نحــوه ی اســتفاده ی آن آگاهــی درســت نداشــتند. این 

دســتگاه ها هرچنــد، مــورد تأییــد نهادهــای داخلــی قــرار گرفــت و 

از جانبــی  هــم، متخصصیــن بین املللــی تــا حــدی نگاهــی بــه ایــن 

دســتگاه ها انداختنــد ولــی در کل، کاربــرد ایــن دســتگاه ها بــه 

دلیــل عــدم مدیریــت کمیســیون، چنــدان موثــر واقــع نشــد. 

ــه در  ــود ک ــرار ب ــات، ق ــیون انتخاب ــه ی کمیس ــاس برنام ــر اس ب

 29 جــاری،  ســال  میــزان  ششــم  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

هــزار و 586 محــل رأی دهــی فعــال باشــد؛ امــا بنــا بــر دالیــل 

ــادی از محــالت رأی دهــی  امنیتــی و چالش هــای دیگــر، شــامر زی

بازگشــایی نشــد. در هــر صــورت، بــرای هــر محــل رأی دهــی، یــک 

دســتگاه بایومرتیــک و در هــر مرکــز رأی دهــی، یــک دســتگاه 

بایومرتیــک احتیاطــی در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه پــس از پایــان 

و  از ســیمکارت ها، کارت هــای حافظــه  رأی دهــی، شــامری  روز 

دســتگاه های بایومرتیــک مفقــود شــد.

دســتگاه های بایومرتیــک، دارنــده ی یــک ســیمکارت اســت کــه 

نتایــج انتخابــات را بــا اســتفاده از شــبکه های مخابراتــی به گونــه ی 

انتقــال  زودهنــگام بــه رسور مرکــزی در کمیســیون انتخابــات، 

می دهــد.

کمیســیون انتخابــات پیــش از برگــزاری ایــن رونــد، اعــالم کــرده 

ــک  ــگاه پلیتخنی ــوی دانش ــک از س ــتگاه های بایومرتی ــه دس ــود ک ب

مســؤوالن  و  معلوماتــی  تکنالــوژی  و  مخابــرات  وزارت  کابــل، 

ــه اســت. ایــن  ــی تخنیکــی قــرار گرفت ــل، مــورد ارزیاب یونامــا درکاب

ــود: »نهاد هــای ملــی و بین املللــی اســتفاده از  کمیســیون گفتــه ب

ایــن دســتگاه در انتخابــات بــه  خاطــر جلوگیــری از تقلــب را تأییــد 

ــا  ــوان ت ــا ایــن دســتگاه می ت ــد کــه ب ــر دانســته و عــالوه کردن و مؤث

حــدی جلــو تقلــب در انتخابــات را گرفــت و از پُرشــدن صندوق هــای 

ــری کــرد.« رأی تقلبــی جلوگی

بــا ایــن وجــود، یــک میلیــون و هشــت صدوچهــل وســه هــزار نفــر 

ــه 90  ــک ب ــد و نزدی ــه دســتگاه بایومرتیــک، رأی دادن ــا اعتــامد ب ب

هــزار نفــر دیگــر تکــراری ثابــت شــد. براینــد اســتفاده از بایومرتیــک 

ایــن بــود کــه توانســت نزدیــک بــه 90 هــزار رأی را تکــراری و فاقــد 

ــا  اعتبــار شناســایی کنــد؛ امــا نفــس ایــن امــر، تقلــب اســت کــه ب

وجــود ســخت گیری قانــون انتخابــات، طرزالعمــل و لوایــح امــا ایــن 

پدیــده شــکل گرفــت و هم اکنــون، رسنوشــت آرای رأی دهنــدگان را 

تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

بــا ایــن همــه، نهادهــای ناظــر انتخابــات معتقدنــد کــه میــدان 

ــی  ــت و منف ــد مثب ــا دو پیام ــک ب ــتگاه های بایومرتی ــه دس دادن ب

همــراه بــوده اســت؛ پیامــد نخســت ایــن  کــه، دســتگاه بایومرتیــک 

گذشــده  در  کنــد.  جلوگیــری  تقلــب  از  کــه  توانســت  حداقــل 

ــارک،  ــاس تیک م ــر اس ــه ب ــد ک ــارک می ش ــر و تیک م ــا پُ صندوق ه

ــن  ــک در ای ــا بایومرتی ــه می شــد ام ــم گرفت ــی تصمی روی آرای تقلب

ــوع حســاب دهی  ــک ن ــن  کــه، ی ــری کــرد. دوم ای ــات جلوگی انتخاب

انتخاباتــی را بــه وجــود آورد. بنــا بــر ایــن، بنیــاد دنیــای مــدرن کــه 

هــامن تکنالــوژی اســت، در انتخابــات افغانســتان گذاشــته شــد و 

ــی از  ــود، ناش ــراه ب ــتی ها هم ــا و کاس ــا کمی ه ــدر ب ــه چق ــن  ک ای

ــت. ــی اس ــای تخنیک ضعف ه

ــه  ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب ــی بنی یوســف رشــید، رییــس اجرای

بایومرتیــک،  مزایــای دســتگاه های  کنــار  در  )فیفــا( می گویــد، 

نواقصــی را هــم دارد. بــه بــاور یوســف رشــید، ایــن دســتگاه ها 

ــات افغانســتان را رفــع  نتوانســت کــه نیازمندی هــای دقیــق انتخاب

کنــد؛ مثــال، رسعــت عمــل در قســمت جمــع آوری معلومــات یکــی 

ــری از تکــرار  ــع می شــد. عــدم جلوگی ــد رف از نیازهــا اســت کــه بای

ــه  ــود ک ــتگاه ها ب ــن دس ــی ای ــکالت فن ــری از مش ــی دیگ رأی، یک

نتوانســت از اســتعامل تکــرار آرا در مراکــز و محــالت رأی دهــی 

ــد. ــری کن جلوگی

مشــکالت  از  دیگــری  یکــی  آرا،  تصفیــه ی  بــودن  زمان گیــر 

دســتگاه های بایومرتیــک/ بــود. هرچنــد، مکانیزم هایــی شــکل 

ــر  ــات، موث ــگام انتخاب ــرای نتیجــه ی شــفاف و زودهن ــا ب گرفــت؛ ام

واقــع نشــد. از طــرف دیگــر، مدیریــت تخنیکــی ایــن دســتگاه ها بــه 

دســت کمیســیون انتخابــات نبــود کــه بــا توجــه بــه ایــن ضعف هــا 

در آینــده روی مدیریــت تخنیکــی بهــرت تکنالــوژی کار بیشــرتی 

شــود.

دســتگاه های  کار  نتیجــه ی  آیــا،  کــه  اســت  ایــن  پرســش 

ــه  ــت جمهوری از جمل ــزدان ریاس ــق نام ــور تواف ــک در مح بایومرتی

عبداللــه و غنــی قــرار خواهــد گرفــت؟ پاســخ نهادهــای ناظــر ایــن 

ــات  ــیون انتخاب ــط کمیس ــی توس ــای انتخابات ــرگاه رونده ــت، ه اس

درســت مدیریــت و ســازمان دهی شــود، شــک و تردیدهــا رفــع شــده 

ــه مــردم داده شــود کــه در  ــه صــورت شــفاف، توضیحــات الزم ب و ب

ایــن صــورت، مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد؛ امــا در صورتی کــه کار 

ــاالی  ــده ب ــی و حساب ش ــای سیاس ــم و فرمایش ه ــیون مبه کمیس

کمیســیون وارد شــود، یــک نــوع تصــادم روی نتایــج تخنیکــی 

ــت. ــی اس ــل پیش بین ــی، قاب ــه و غن ــان عبدالل ــات می انتخاب

سیدمهدی حسینی

محمد گوهری

دستگاه های بایومتریک؛ بر تقلب یا با تقلب

نزاع سیاسی »عبداهلل« و »غنی«؛ داستان تکراری انتخابات
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

بر بنیاد ماده ی هشتادوسوم قانون انتخابات افغانستان، 

در  بین املللی دخیل  نهادهای  داخلی،  نهادهای  بر  افزون 

انتخابات نیز می توانند از این پروسه ی ملی نظارت کنند. 

نهادهای  است،  داده  اجازه  افغانستان  انتخابات  قانون 

را  انتخابات  کمیسیون  اعتبار نامه ی  که  بین املللی ای 

انتقال  و  تخصیص  روند  از  می توانند  اند،  کرده  دریافت 

مواد انتخاباتی، باز شدن مراکز و محالت رأی دهی، جریان 

فورم  قراردادن  فورم،  در  نتایج  درج  آرا،  رأی دهی،  شامرش 

مواد  نگه داری  محالت  مخصوص،  خریطه ی  در  نتایج 

خریطه های  دریافت  محل  آرا،   بازشامری  انتخاباتی، 

کنند.  نظارت  آرا  جمع بندی  ملی  مرکز  و  مخصوص 

از برگزاری  انتخابات، یک روز پیش  مسؤوالن کمیسیون 

که  بودند  کرده  اعالم  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 

دور چهارم انتخابات با حضور بیش از 137 هزار ناظر ملی 

و بین املللی برگزار می شود. سفارت امریکا در کابل، یوناما 

سفارت  کابل،  در  متحد  ملل  سازمان  منایندگی  دفرت  یا 

اسرتالیا، مناینده ی ناتو، سفارت انگلستان، سفارت کانادا، 

ناظران  مهم ترین  از  ایران  سفارت  و  هندوستان  سفارت 

می آیند.  حساب  به  افغانستان  انتخابات  بین املللی 

انتخابات  برگزاری  از  پس  روزهای  نخستین  در  چند  هر 

ریاست جمهوری، انتخابات افغانستان رسخط اول رسانه های 

ملی و بین املللی بود و نهادهای خارجی دخیل در انتخابات 

اعالم  ریاست جمهوری  انتخابات  موفقانه ی  برگزاری  از  نیز 

این  شعله های  روز،  هر  گذشت  با  اما  کردند؛  حامیت 

است.  شدن  خاموش  حال  در  انتخابات 

بین املللی در جریان دو هفته ی گذشته هیچ  نهادهای 

گونه واکنشی نسبت به این پروسه نداشته و هیچ ابراز نظری 

هر  و  نبود  گونه  این  اول  روزهای  که  حالی  در  اند.  نکرده 

می کردند.  دیدار  کمیسیون  کاری  روند  از  نهادها  این  روز 

در ده روز گذشته همچنان هیچ گونه بیانه ی رسمی ای نیز 

انتخابات صادر  این نهادهای بین املللی در مورد  از آدرس 

است.  نشده 

در همین حال، کمیسیون انتخابات نیز می گوید که آن ها 

زمینه ی نظارت را برای متام نهادهای داخلی و بین املللی 

فراهم کرد ه  اند و در صورتی که اعتبارنامه ی این کمیسیون 

از  ناظران  سایر  هامنند  می توانند  باشند،  کرده  دریافت  را 

روند کاری کمیسیون نظارت کنند. 

ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، 

به روزنامه ی صبح کابل می گوید: »کمیسیون همیشه برای 

نهادهای داخلی و بین املللی فرصت را فراهم کرده تا نظارت 

کنند و نقش نظارتی شان خوب بوده است. نهادهای ملی   و 

بین املللی ای که اعتبارنامه دریافت کرده اند، می توانند از 

این روند نظارت کنند. هیچ گونه مشکلی تا کنون به وجود 

نیامده، که پروسه به مشکل مواجه کرده باشد.«

جریان  از  بین املللی  و  داخلی  ناظران  حضور  که  آن  با 

حساب  به  شفاف  انتخابات  یک  مؤلفه های  از  انتخابات، 

نهادهای  انتخابات،  ناظر  نهادهای  باور  به  اما  می  آید؛ 

بین املللی نتوانسته اند در کنار نهادهای داخلی به گونه ی 

کنند.  نظارت  روند  این  از  درست 

انتخابات  بنیاد  یا  تیفا  سخنگوی  حبیب زاده،  احمدذبیر 

کابل  صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو  در  افغانستان،  شفاف 

می گوید که سطح نظارت ناظران بین املللی در مقایسه با 

افغانستان  انتخابات ریاست جمهوری در  سه دور گذشته ی 

کمرنگ بوده است و جامعه ی بین املللی عالقه ی چندانی 

نداشته است.  روند  این  از  نظارت  به 

آقای حبیب زاده، مشکالت در انتخابات ریاست جمهوری 

از  را   2018 سال  پارملانی  انتخابات  و   2014 سال 

ناظران  شده،  سبب  که  می داند  عواملی  اساسی ترین 

باشند.  داشته  کمرنگ  حضور  پروسه   این  در  بین املللی 

مشکالت  از  خالی  نیز  امسال  انتخابات  این،  بر  افزون 

نبوده است. کمیسیون با گذشت نزدیک به یک ونیم ماه از 

نتوانسته است  تا کنون  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

کمیسیون  این  تازگی  به  کند.  اعالم  را  ابتدایی  نتایج  که 

آغاز کرده است.  را  آرا  روند شامرش  اعالم کرده که 

انتخابات  کمیسیون  فراروی  که  مشکالت  با  همچنان 

قرار دارد، گامنه ها بر این است که تقویم انتخابات برای بار 

سوم نیز به تأخیر بیفتد. موالنا عبدالله، کمیشر کمیسیون 

ما  که  کاری ای   ظرفیت  به  توجه  »با  است:  گفته  انتخابات 

داریم، مسیر راه و مشکالتی  که پیش رو داریم به نظر من 

اعالن نتایج ابتدایی به تاریخ 23عقرب ممکن نخواهد بود.«

کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم  همه،  این  با 

با  نشستی  در  میزان(   16( پنج شنبه  روز  انتخابات، 

که  کرد  نگرانی  ابراز  ریاست جمهوری  نامزدان  منایندگان 

شامری از دسته های انتخاباتی مانع بازشامری آرا می شوند 

که این امر، سبب تأخیر در اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات 

اعالم  در  تأخیر  صورت  در  که  داد  هشدار  او،  شد.  خواهد 

رفت. خواهد  بحران  سوی  به  افغانستان  نتیجه، 

آیا انتخابات در افغانستان مشروعیت بین المللی اش را از دست داده است؟

عبدالرازق اختیاربیگ

نهادهای بین املللی در جریان دو 

هفته ی گذشته هیچ گونه واکنشی 

نسبت به این پروسه نداشته و 

هیچ ابراز نظری نکرده اند. در 

حالی که روزهای اول این گونه 

نبود و هر روز این نهادها از روند 

کاری کمیسیون دیدار می کردند. 

در ده روز گذشته همچنان هیچ 

گونه بیانه ی رسمی ای نیز از آدرس 

این نهادهای بین املللی در مورد 

انتخابات صادر نشده است. 

در همین حال، کمیسیون انتخابات 

نیز می گوید که آن ها زمینه ی 

نظارت را برای متام نهادهای 

داخلی و بین املللی فراهم کرد ه  اند 

و در صورتی که اعتبارنامه ی این 

کمیسیون را دریافت کرده باشند، 

می توانند هامنند سایر ناظران از 

روند کاری کمیسیون نظارت کنند. 


