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 انتخابات ریاست جمهوری آینده ۀسنجی برگزاری موفقان امکان
 

افغانستان برگزار در سرتاسر  13۹8حمل  31اعالن تقویم برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در 
های رسد. زیرا نه کمیسیون انتخابات از نظر تواناییبینانه به نظر می گردد، ظاهراً جسورانه اما منطقاً غیر واقع

عملیاتی و مدیریتی آماده تدویر انتخابات به تاریخ اعالم شده است و نه هم حکومت توانسته تا بستر الزم امنیتی 
که بر عالوه تعلیق انتخابات والیت  ات بهتر در کشور به وجود بیاورد. چنانو سیاسی را برای تدویر انتخاب

غزنی عدم وضاحت در نتایج انتخابات پارلمانی بسیاری از والیات کشور، احتمال ابطال این انتخابات و برگزاری 
 ساخته است. بیشترمجدد آن با انتخابات ریاست جمهوری را 

ک که روی ی های سیاسی قبل از آنرسد که احزاب و جریان ب به نظر میاز کمیسیون که بگذریم، بسیار عجی
ای نظارتی هسلسله اصالحات انتخاباتی )تعدیل قانون انتخابات، تغییرات در ادارات انتخاباتی و ایجاد میکانیزم

ر نوع ه شفافیت و عادالنه بودن انتخابات باشد تاکید کنند، خود را آماده اشتراک در ۀکنند خاص( که تضمین
 کنند.دهند و حتا از احتمال تاخیر انتخابات ابراز نگرانی می انتخابات نشان می

های انجام شده سطح اعتماد عامه در رابطه به رعایت اصل یک فرد،  از جانبی هم با آن که بر اساس سروی 
ان کارساز نباشد، ش شان در تعیین سرنوشت ها مانند گذشته از این که راییک رای بسیار پایین است و آن

ی اندازاند. تا حال هیچ برنامه مشخص توسط ادارات انتخاباتی یا حکومت به هدف تقویت اعتماد عامه راهنگران
ه قضایای انتخاباتی از یک طرف و عدم بگی ست که پیچیده شدن روند رسیدهنگردیده است. این در حالی ا

یافته انتخابات گذشته از جانب دیگر، اعتماد  لبات سازمانموجودیت اراده حکومت برای برخورد با مرتکبان تق
 بیش از پیش کاهش داده است.،طرفی حکومت و ادارات انتخاباتی را حین روند انتخابات  مردم بر بی

گوید: سالی که نکوست از بهارش پیداست. در علوم المثلی در بین مردم عوام افغانستان وجود دارد که میضرب
های  ل است که پاسخ برای احمتال کامیابی یک برنامه را با تحلیل از عواملی که در درسانسانی نیز معمو

کنند. حال اگر بخواهیم که در مورد انتخابات آینده ریاست وجو می آموخته شده از گذشته نهفته است، جست
 موخته شده از انتخاباتهای آهایی که از درسبینانه و یا بدبینانه ارایه کنیم باید به شاخص جمهوری نظر خوش

 گذشته در این کشور رابطه دارد، رجوع کنیم.
 شامل را انتخاباتی اصالحات دوباره 201۶ سال اخیر در جهانی جامعه فشار زیر ملی وحدت حکومت
 پیشنهادی های طرح خالف بر را انتخابات قانون ملی وحدت حکومت بار این .ساخت خودش کاری هایاولویت

 هایجریان و مدنی ۀجامع نظریات که آن بدون دموکراتیک غیر روند یک در انتخاباتی، اصالحات کمیسیون
  .کرد تعدیل حکومت کابینه مجلس در آرد، دست به مورد در را سیاسی

 را انتخاباتی هایکمیسیون کمیشنران گزینش کمیته ترکیب جدید قانون اساس بر همچنان ملی وحدت حکومت
 بود، هکرد پیشنهاد انتخاباتی اصالحات کمیسیون که پذیر مسوولیت و خبره ترکیب یک جای به و داد تغییر نیز

  .گماشت کار به را بودند پذیر مسولیت تر کم و نداشتند آشنایی انتخابات مبحث با که افرادی
 :نگرانی از موجودیت پتانسیل مداخله حکومت در امور ادارات انتخاباتی کشور

های مهم که بعد چندین دور انتخابات در افغانستان تکرار شد اما هم سیاسیون داخل قدرت و هم یکی از درس
 باشد.های ناگوار ناشی از مداخله در امور ادارات انتخاباتی کشور میآمدبیرون قدرت از آن نیاموختند، پی

 201۴انتخابات ریاست جمهوری سال  بحران ای ناظران همین مسأله را عامل عمدهگران و  اکثریت تحلیل 
نامه سیاسی تعهد  های آن سبب شد تا رهبران حکومت وحدت ملی در ضمن توافق آمدکه پی اند. چنانتلقی کرده

اولویت درجه اول مد نظر گرفته و برای اصالح نظام انتخاباتی تالش  منحیثکنند که اصالحات انتخاباتی را 
 ۹این توافق روند اصالحات انتخاباتی با تاخیر  الرغم  در عمل دیده شد علی الزم به خرج دهند. اما طوری که

تحت نام کمیسیون اصالحات انتخاباتی تشکیل شد  یماهه بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی آغاز گردید، کمیسیون
بطه های پیشنهادی را در را های مدنی طرحبه کمک تخنیکی سازمان ملل و در مشورت با نهاد یکه بعد از مدت
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 های انتخاباتی به شیوه درست و شفاف، تهیه لیست رای به اصالح قوانین انتخاباتی، تعیین کمیشنران کمیسیون
های مختلف چون ه کرد. اما حکومت وحدت ملی به بهانهئکل معیاری به حکومت وحدت ملی اراگان به شدهنده

تخاباتی را که وعده داد بود از اولویت بیرون وضعیت امنیتی، اصالحات اقتصادی و مبارزه با فساد، اصالحات ان
 کرد.

 دوباره اصالحات انتخاباتی را شامل اولویت 201۶حکومت وحدت ملی زیر فشار جامعه جهانی در اخیر سال 
های پیشنهادی کمیسیون های کاری خودش ساخت. این بار حکومت وحدت ملی قانون انتخابات را بر خالف طرح

های سیاسی  ی مدنی و جریانا یک روند غیر دموکراتیک بدون آن که نظریات جامعه اصالحات انتخاباتی، در
 را در مورد به دست آرد، در مجلس کابینه حکومت تعدیل کرد.

کرد، نیز در یک روند غیر شفاف و سمبولیک که با گزینش که تحت نظر اداره امور دولت کار میۀ کمیت
کمیشنران جدید به رییس  منحیثو بود، تعدادی از افراد را روبرمدنی و احزاب سیاسی  ایاعتراضات جامعه

 یسئیس جمهور، رئرتبه که در ترکیب آن ر جمهور معرفی کرد. باالخره در یک اقدام سمبولیک هیات بلند
ادی کمیشنران های انفرستره محکمه نیز شامل بودند، طی مصاحبه رئیساجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری و 

های ناگوار این کار آشکار گردید، اختالفات داخلی آمد جدید کمیسیون را تعیین کرد. اما چندی نگذشت که پی
 داراالنشای کمیسیون رئیسو  رئیسبین کمیشنران و کارمندان ارشد در هر دو کمیسیون منتج به استعفای 

 مندان ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز شد.از کار یانتخابات و به تعلیق در آورده شدن وظایف تعداد
 ناتوانی مدیریتی و عملیاتی ادارات انتخاباتی در برگزاری انتخابات:

مدنی کشور را  اینیکی سازمان ملل و همکاری جامعههای مالی و تخ کمیسیون انتخابات با وجود آن که حمایت
ها، جایی که آن که اکثریت نفوس کشور در شهر دهندهگان موفق نبود. با در تهیه لیست رأی ،با خود داشت

با آن هم تعداد افراد  ،دهی اندها واجد شرایط رأی کنند که تعداد زیادی آنگی میزنده ،امنیت نسبی وجود دارد
 ی کمیسیون انتخابات بسیار پایین بوده است.اثبت شده طی برنامه

ها تنها ریشه در مسایل امنیتی نداشته بلکه عدم توانایی الیاز والیات و ولسو یبه همین منوال تعویق انتخابات تعدا
 مدیریتی کمیسیون انتخابات نیز در این تعویق و تأخیرها نقش داشته است.

ها در این نظمی مشکالت کمیسیون در برگزاری انتخابات و خالهای مدیریتی که سبب مشکالت زیاد و بی
ها نظمی این بی ،المللی که از این روند نظارت کردنداظر ملی و بینهای نکه اکثریت نهاد انتخابات گردید، چنان

 را ناشی از عدم توانایی ظرفیت مدیریتی کمیسیون دانستند.
یسیون شکایات انتخاباتی در و عجز و ناتوانایی کم ،طرف چنان حجم شکایات و قضایای انتخاباتی از یکهم      

ی ناظران اکه به گفته سازد. چنانتخاباتی را کامالً آشکار میمشکالت ادارات ان ،این قضایا از جانب دیگر تعقیب
 ربیشتآهنگی دو کمیسیون حین بررسی قضایای انتخاباتی، وضعیت را  عدم هم ،گران امور انتخابات و تحلیل

  های این انتخابات به وجود آورده است.آمد پیچیده کرده و نگرانی زیادی را در مورد پی
 های سیاسی برای وارد کردن اصالحات الزم قبل از تدویر انتخابات:نناتوانی احزاب و جریا

بر بنیاد نظریات اکثریت ناظرین و کارشناسان امور انتخابات، نبود اپوزسیون سیاسی تاثیرگذار یکی از  
ترین عوامل بوده است که روند اصالحات انتخاباتی در افغانستان را با چالش مواجه کرده است. کمبود  عمده

های  گذاری قانون ها نتوانند نقش اساسی را در روند قانونهای سیاسی سبب شده تا آن رفیت در احزاب و جریانظ
انتخاباتی، جلوگیری از مداخله و نفوذ حکومت در ادارات انتخاباتی و جلب مشارکت مردم و یا تحریم انتخابات 

 های پیشنهادیهای سیاسی از طرححزاب و جریانکه در گذشته دیده شد، با آن که اکثریت ا داشته باشند. چنان
ها توسط حکومت دور زده شد و قانون  اما زمانی که این طرح ،ندکردصالحات انتخاباتی حمایت میکمیسیون ا

های  جدید انتخابات بدون در نظر داشت آن در یک روند غیر دموکراتیک تعدیل گردید، هیچ کدام از این جریان
 ردن فشار بر حکومت را انجام ندادند.سیاسی تالشی برای آو

های  های انتخاباتی با آن که اکثریت احزاب و جریان به همین منوال حین روند گزینش کمیشنران کمیسیون
ی گی مدنخواندند، هیچ ایستادهسیاسی از این روند ناراضی بودند و آن را غیر شفاف و تحت نفوذ حکومت می

 خودشان نشان ندادند.را در مورد این اقدام حکومت از 
های سیاسی نتوانستند تا حکومت وحدت ملی  چنان حین روند انتخابات پارلمانی دیده شد که احزاب و جریانهم

شان برای تغییر سیستم )رأی واحد غیر  که پیشنهادهایشان سازند، چنان های اصلی را آماده پذیرش خواست
 ط حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته نشدند. و حتا پیشنهادی خاص نظارتی توساقابل انتقال( و ایجاد کمیته

ملی ی عهای مختلف جنبهگان با آن که ظاهراً پذیرفته شده بود، اما به بهانهدهندهشان برای بایومتریک تمام رأی
  پیدا نکرد.

 در انتخابات:« یک فرد یک رأی»اعتمادی موجود در رابطه به رعایت اصل بی
ته و عدم های گذشطرفی کارمندان کمیسیون انتخابات در دوره لبات سازمان یافته به دلیل عدم بیسطح بلند از تق

ها، سبب شده تا اکثریت مردم افغانستان باورشان را به طور روز افزون به رعایت برخورد قانونی با مرتکبین آن
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بوده که  یاین مسأله یکی از عوامل گران امور انتخابات، ی تحلیلااصل یک فرد یک رأی از دست دهند. به گفته
 به طور روزافزون کاهش داشته است.  های انتخاباتی مشارکت مردم در پروسه

 یندر انتخابات اخیر بر سطح ا گان و نادیده گرفتن سیستم بایومتریکدهنده بر عالوه نبود لیست معیاری رأی
 اعتمادی افزوده است. بی

ده در باال، سوالی که باید مطرح باشد این است که چرا با نادیده گرفتن تمام حاال با در نظر داشت مسایل ذکر ش
بازهم تاکید بر برگزاری انتخابات به موقع صورت  ،های آموخته و نقایص موجود در نظام کلی انتخاباتاین درس

 گیرد؟می
ینانه ب م شده یک تاریخ واقعدهند، شاید تاریخ اعال در پاسخ باید گفت: اوالً، نظریاتی وجود دارد که نشان می 

گی خود را به تدویر انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت با احکام نباشد و حکومت وحدت ملی ظاهرآ آماده
 31قانون اساسی نشان داده و کمیسیون انتخابات را تشویق به اعالم تاریخ و تقویم انتخابات ریاست جمهوری در 

طریق پوتانسیلی برای انتقادات رقیبان سیاسی علیه خودش را در داخل  کرده است. تا باشد از این 13۹8حمل 
 و بیرون کشور کاهش دهد.

برگزاری  قمندای عالهرسد که بدون هیچ دغدغ های حکومت نیز طوری به نظر میگیریثانیاً: از موضع
هایی را که  فرصت باشد. زیرا در وضعیت موجود امتیازات، وسایل، امکانات ومی 13۹8حمل  31انتخابات 

ین بهره را به نفع نامزد بیشتراندازی انتخابات غیر شفاف و ناعادالنه  تواند از راهاین گروه در اختیار دارد، می
 خود ببرد.

حمل، باید گفت که  31های سیاسی در برگزاری انتخابات ثالثاً: در مورد چرایی رضایت دادن احزاب و جریان
های سیاسی تنها به دنبال گرفتن امتیازات سیاسی از هایی وجود دارد که گویا بعضی از احزاب و جریان تحلیل

 اند تا هاییوجوی فرصت ین دلیل در جستگیر در انتخابات، به هم اند، نه رقابت نفسهای مصون و آسانراه
ی که احتمال بحران یدر کنار نامزدان برنده به امتیازات سیاسی برسند. به همین دلیل هم از یک روند انتخابات

ها بحرانی شدن انتخابات با که بهترین فرصت به این گونه گروه چنان کنندحمایت می ،است بیشترشدن آن 
ی جهانی اگری جامعه خواهد بود تا به آسانی بتوانند در حکومتی که به میانجی 201۴وضعیت مشابه انتخابات 

 گردد به امتیازات خاص سیاسی دست پیدا کنند.تشکیل می
شود که با سرعت گرفتن روند صلح ساحه را چنان گفته می های سیاسی هم در رابطه به بعضی دیگر از جریان

های صلح وگو فت در گفتپیشراند تا قبل از عالقمند بینند و  می تر شان در کشور محدود برای رقابت سیاسی
 باشند.از پیش در میدان سیاست افغانستان تثبیت کنند. بناً خواهان انتخابات زودهنگام می بیشتررا  انش جایگاه

گیری  موضعچرایی در رابطه به نامشخص بودن  ،توان پاسخ احتمالی ارایه کرد ای را که نمیرابعاً: تنها مسأله
ی جهانی پیرامون تقویم اعالم شده انتخابات ریاست جمهوری است. اما به هر حال قسمی که در گذشته جامعه

تجربه نشان داده است، با وجود آن که هیچ تضمین برای تدویر یک انتخابات شفاف و حد اقل متناسب با 
 شرطی جهانی باز هم بدون کدام پیشجامعهاستندردهای کشورهای جهان سوم در افغانستان وجود نداشته است، 

 آماده همکاری با دولت افغانستان در تدویر انتخابات گردیده است.
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 با تشکر از روزنامۀ هشت صبح 
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