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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                  روستار تره کی. ع.دوکتور م :ليکوال   ٢٩-١١-٢٠١٠ ني
  
  

  طرزالعمل های حل منازعات انتخاباتی
  مراجع ذيصالح صدور حکم تجديد انتخابات

  
ی خونخوار از جار و جنجال ناشی از تقلب در انتخابات چنين معلوم ميشود که در البراتوار سياسی افغانستان  هيوال  

بی «  با تزريق اً اين جناور صرف.  در کشور در حالت کوما قرار داردديموکراسی زير ضربات واقعيت های حاکم
  ...، نيمه جان نگاهداشته شده است طبيبان بيرون مرز» ٥٢

ت مآبی اگر جالل. شود که شاگرد چندان برازنده نبوداما معلوم مي.  در رشته حقوق تحصيل کرده است  شاغلی اوباما
 ، هرگز انتخابات را در يک کشور نا و از حقوق چيزی در چانته ميداشتدرس های خود را بدرستی هضم ميکرد

  .اقد حق حاکميت ملی سازمان نميداد، در حال جنگ با مهاجمين خارجی و فامن
توجيه حقوقی  افغانستان   چه انتخابات وسيله ابراز اراده مردم آزاد در يک کشور آزاد است و تدوير آن در اوضاع

  . نميتواند داشته باشد
ويرانگری «   واقعيت اينست که سرزوری جاللتمآبی در تدارک انتخابات مظهر دنباله روی غير هدفمند از پروسه 

بار نياورده است که برای افغانستان جز تباهی و برای امريکا غير از رسوايی و خفت چيزی به » بوش  « » سازنده
  .است
 .، کار خوبی شده است تبادل گلوله و آتش را گرفته استدر منازعه بر سر انتخابات اينکه تقابل الفاظ جای! ر حال  به

  ؟ ياسی ادامه خواهد يافتاما سوال اينست که با بيرون شدن قوای خارجی رقابت مسالمت آميز س
، در غياب قوای  ادامه جنگ باشد قوت های خارجی و  من به اين باورم که ديموکراسی ايکه ضمانت اجرای آن 

  .  فظه تاريخ سياسی باقی خواهد ماندبيرونی خاطره لرزانی ازان در حا
  :اما يک سوال 

 قصد   هرگاه ديموکراسی که با ماشين جنگی نيرو های خارجی حضور يافته است بسته در رکاب همان ماشين
چه کسانی ) پروبلم های خود را حل خواهند کرد وطنی که درين حال افغان ها به شيوه(مسافرت به بيرون کشور کند 

  ؟   د پرداخت، خواهنع از ديموکراسی ريختانده شده استبهای خون های نا حقی را که طی ده سال زير عنوان دفا
  : ميرويم به اصل مطلب 

ق معمول ملعبت   سايه سنگين تقلب يک بار ديگر انتخابات را در مرکز تقابل و جنگ سرد بازيگران سياسی که طب
  . اند، قرار داده استپيشبرد مقاصد بيگانگان شده

در . های مهاجم خارجی پالنيزه شده است  انتخابات پارلمانی روی مقاصد معين و در عين حال مغرضانه  کشور 
ب زده از نتايج آن توسط ملل متحد، استقبال شتا. استخبارات خارجی کامآل محسوس استتقلب در انتخابات نقش 

  .  تصادفی نيست، اتحاديه اروپا و بازيگر اخير معرکه يعنی روسيه با آگهی از تقلب در آنامريکا
آورد کم ستراتژيک داشته است، بايد با کار   ستاتژيست های ناتو به اين باور شده اند که جنگ ده ساله که دست 

ح و تدوير انتخابات در فضای ناامنی و کار سياسی عبارت است از نفی مذاکره با مخالفين مسل. سياسی اکمال شود
  .وجود اختالفات بالقوه قومی

، دست آورد های دهه جنگ را اکمال ميکند و کشور را سر ستان را بر ظوابط قومی تقسيم کندانتخاباتی که بتواند افغان
  . راست به سوی تجزيه ميبرد

*    *   *                                                 
در کشور های پيشرفته غربی پا به پای تحکيم موازين ديموکراسی برای دفع تخلفات انتخاباتی قوانين متنوعی وضع   

زير پوشش ) ، پوهنتونی و غيره ت جمهوری، پارلمانی، شاروالیرياس( که انتخابات را در سطوح مختلف شده است
  . خلف مجازات جداگانه تعيين ميکندميگيرد و برای هر مورد ت

  . د  به تعبير ديگر به موازات ظرافت کاری ها در تقلب در عرصه انتخابات قوانين به دقت وارد جزئيات ميشون
  :  وجود دارد  دو طرزالعمل برای حل منازعه انتخاباتی

الف ـــ  طرزالعمل سياسی که طی آن پارلمان جديد التشکيل که در مورد اصولی بودن انتخاب اعضای آن نبايد شک 
  .  انتخاب برخی کانديد ها، قرار صادر ميکندديد وجود داشته باشد، روی موارد ادعا شده تقلب درو تر
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يزم مورد   اين طرزالعمل به موازات انتقال قدرت از سالطين خود کامه اروپا به پارلمان ها و انکشاف پارلمانتر
  . استفاده قرار گرفته است

  .  رسيدگی به تخلفات استفاده ميشودشيوه،هاليند و غيره ازين   در بلژيک، ايتاليا
  : ل داده شود  دو عامل سبب گرديد تا در برخی کشور ها صالحيت بررسی تخلفات انتخاباتی به مراجع قضايی انتقا

در جمهوريت سوم و چارم : مان برحال به نفع وابستگان سياسی ــ اعمال نفوذ گروه های برنده انتخابات در پارل
 نمايندگان ١٩٨٩در : سی خود را از صحنه بيرون ميکردندبهانه تقلب در انتخابات رقبای سيافرانسه وکآل به 

  . پوجاديست از حق وکالت محروم شدند
  .اــ تقابل طرزالعمل سياسی با اصل تفکيک قو

 ، موجب انتقال صالحيت بررسینميتواند هم قاضی و هم مدعی باشد  ازين گذشته تبعيت ازين منطق که پارلمان 
  .جرايم انتخاباتی به قضات شده است

ئيد اصل أ در واقع تامنطق انتقال صالحيت حل منازعه انتخابات به اورگان مستقل قض: ب  ــ  طرزالعمل قضائی 
  .  جلوگيری از سياسی شدن مسآله است و در عين حال تجويزاتفکيک قو

  .  رسيدگی به منازعه را بدوش دارندوظيفه) قضات انتخاباتی (   در برخی کشور های اروپائی قضات خاص 
 بيان آزاد اراده   قاضی انتخاباتی در صورتی با مداخله خود آرآ را باطل اعالم ميکند که تخلفات شديد مانع

ک بصورت اتوماتيک باطل اما قبل از مداخله قاضی مواردی ميتواند عرض وجود کند که آرآ مشکو. رايدهندگان شود
 بودن رای و غيره ، نقص اصل سریولی دفتر رايگيری، ترکيب غير اصاشتباه در محاسبه کرسی ها. اعالم شود

  .ازين موارد است
، قاضی انتخابات جانشين دفتر رايگيری برای از سرگيری شمارش آرآ  گاه تقلب در شمار آرآ مطرح باشد  هر
، برنده اعالم ابکام به جای کانديد يا کانديد های کامي درين حال در صورت اثبات تقلب کانديد يا کانديد های نا.ميشود
  . دميگرد

 يا تقلب اه  نکته مهم اينست که قاضی انتخابات در صورتيکه حال و احوال طوری باشد که بررسی دقيق شواهد اشتب
ابات را از سر انتخدرين حال مرجع اداری انتخابات بايد .  انتخابات را باطل اعالم مينمايد، مجموعامکان پذير نشود
  . سازماندهی کند

شورای قانون اساسی : اباتی به مراجع قضائی انتقال کرد م صالحيت وارسی تخلفات انتخ١٩٥٨  در فرانسه بعد از 
در حاليکه شورای دولت موظف به .  جمهوری و پارلمانی را بدوش گرفتحل منازعات مربوط انتخابات رياست

  .  اروپائی شدلفات انتحابات محلی ورسيدگی به تخ
 در عرصه دفع تقلبات انتخاباتی نظر مختصری به انتخابات شاروالی در فرانسه ا  برای درک حدود صالحيت قض

  :می اندازيم 
نه ( اداری  فرانسه در صورت وجود شواهد قوی تقلب در انتخابات شاروالی به قاضی ١٩٧٥ دسامبر ٣١     قانون 

اين مجازات ميتواند بازپس گيری کرسی .  استين مجازات را به متخلفين دادهصالحيت تعي) به شورای قانون اساسی
 درين حال رئيس دفتر انتخابات که طبق قانون ميبايد يکی از اعضای شورای. وکالت از وکيل برنده انتخابات باشد

  . شاروالی باشد، از وظيفه سبکدوش ميشود
  . مجازات ميدهدی را تعيين و به متخلفين   رئيس محکمه استيناف به جای شخص عزل شده کس ديگر

  :تی به محاکم عادی سپرده شده است  صالحيت رسيدگی به جرايم انتخابا١٨٦٨  در انگلستان بعد از 
. به قصد اعالم بطالن مينمايد) رکسپي(زه معينی را به رئيس مجلس عوام   محاکم عادی پيشنهاد بطالن انتخابات حو

 ميتوان استنباط کرد که در واقع اين قاضی اً  بن. موافقت کرده است پيشنهاد قاضی ابرازطبق تعامل سپيگر هميشه با
  . ت و مجازات متخلفين تصميم ميگيرداست که در مورد بطالن انتخابا

  .اباتی مسمی شده است پنج عضو دارد  در افغانستان آنچه بنام کمسيون شکايات انتخ
فوذ خارجی در پروسه کار نقص حاکميت ملی افغانستان و اعمال نحضور دو تبعه خارجی در کمسيون ممثل آش

ات اعالم شتابزده استقبال از نتايج انتخابات از جانب قوت های خارجی مظهر استفاده افزاری از انتخاب. انتخابات است
  . به مقاصد مشکوک ستراتتزيک است

قانون اساسی : نتخابات نشده استد تنظيم جزئيات ا  در افغانستان به دليل تجربه کم در عرصه ديموکراسی قوانين وار
  . حکام عمومی و مبهم در زمينه دارد اأو قوانين انتخابات و جز

   .تقلب در انتخابات نقص اين اصل است. سيله تمثيل اراده مردم ياد ميکند قانون اساسی از انتخابات منحيث و٨١  ماده 
 .صحبت مينمايد) ، سری و مستقيم ی آزاد، عمومیأر(  يت انتخاباتدر مورد سالمت و اصول قانون اساسی ٨٣  ماده 

  . بات اين اصل را نيز نقص کرده استتخلف در انتخا
سمی يا کلی به   کمسيون سمع شکايات انتخابات افغانستان مرجع قضائی نيست و صالحيت دادن مشروعيت ق

  . کردن شکايات به مراجع ذيصالح استدر کاناليزه اين کمسيون به نحوی دارای صالحيت اداری . انتخابات را ندارد
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 شورای  به مراجع قضائی از جمله ستره محکمه و ياارنوالی  کمسيون بايد شکايات و عرايض وارده را از طريق 
، مرجع نهائی اعالم بطالن و صدور حکم در تجديد انتخابات عمومی يا اين دو اورگان. قانون اساسی ارجاع نمايد

  .                                         يين مجازات متخلفين استقسمی و تع
  »پايان «  

       
                                                  

                                            
                              

                                                                  
  

                                                    
  
   
  
    

         
 

   
 

  


