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 در  در مشروعمشروع انتخابات  انتخابات ییچالش هاچالش ها: : آزاد و عادالنه و يا ناقصآزاد و عادالنه و يا ناقص
  افغانستانافغانستان

 
 فشرده

 

 اکتوبر مليون ها افغان به پای صنوق های رأی خواهند رفت تا رئيس مجهور آينـده شـان را                    ٩بتاريخ  
 و آن   آهنا اميدواری های زيادی دارند که ممکن است خيلی بيشتر از حد متوقعه باشـند              .  انتخاب منايند 

اينکه رأی ها جای مرمی ها را خواهند گرفت و منبع قدرت در افغـانستان خواهند گرديد و انتخابات                  
يک آينده صلح آميز و پرسعـادت را به ارمغـان خواهد آورد، زيرا آهنا طی جنگ های دو نيم دهـه                    

 رأی دهندگان، مشار     پروسه ثبت نام   حتی با وجود نواقص در    . مل منوده اند  گذشته مصائب فراوانی را حت    
ه بـا    مقابله با ختويف و خشونت و مواج       چشمگري افغاهنا اعـم از زنان و مردان با طی فواصل طوالنی،          

 ١٠,٥بيشتر از   .  سکتگی های اداری در قسمت ثبت نام آرأ، آرزومندی شانرا به رأی دهی نشان دادند              
ان افغان در پاکستان و ايران که قبل        مليون کارت رأی دهی صادر گرديده اند و با مشوليت رأی دهندگ           

 مليون خواهد گذشت که     ١١از انتخابات و در روز انتخابات ثبت نام خواهند شد، اين تعـداد از مرز               
 .تقريباً نصف نفوس ختمينی افغانستان را تشکيل ميدهد

 
واقعـی داده   چالش فعلی اينست که به شور و شوق و اميدواری افغاهنا ارج هناده شود و به آهنا فرصت                   

شود تا اراده شانرا در قدم خنست جهت انتخاب رئيس مجهور شان و بعداً اعضای پارملان و شورا هـای                    
آهنا شايسته چنان انتخابات اند که با مهارت و کاردانی برگزار گرديده،            .  واليتی و ولسوالی تبارز دهند    

آهنا شايسته چنان انتخابـات     .   آورند از نگاه لوژستيکی سامل بوده و ناظرين مستقل از آن نظارت بعمل           
اند که طی آن دسترسی مصئون به حمل رأی دهی داشته، از طرز رأی دهی خوب آگاه بوده و بتواننـد                     

 به صنوق آرأ بياندازند و مطمئن باشند که آرأ شان      ترس در فضای عاری از       سری آرای خويشرا بصورت  
 .بصورت قانونی حماسبه خواهند گرديد

 
 يوناما و مهکاران شان وظيفه تقريباً ناممکن سازماندهی         (JEMB) مشترک تنظيم انتخابات     ونکميسيبه  

و اجنام انتخابات رياست مجهوری و پارملانی سپرده شد تا آنرا مطابق به موافقتنامه بن حتت شرايط هنايت                  
" ز ناچي سهم"با  قرار گرديد که اينکار     .    براه اندازد   ٢٠٠٤مشکل در مدت واقعـاً کوتاه در ماه جون         

املللی اجنام يابد و آهنم در کشوری که هيچ جتربـه و شـاختی از                يعـنی با مشار اندکی از کارکنان بني      
.  سازماندهی و پيشربد انتخابات ندارد و اين امر رسالت اجنام انتخابات را هر چی بيشتر مشکل ميساخت            

که (ات و محالت عـليه پروسه انتخاباتی       عـلريغـم اوضاع امنيتی رو به وخامت در افغانستان و هتديد         
، کشـور   ) نفر شان جمروح گرديد    ٣٣ کارکن انتخاباتی کشته و      ١٢به اثر آن صرف از می الی اگست         

های عـضو ناتو ميل نداشتند تا جهت دفاع مناسب از پروسه انتخاباتی نريوی نظامی و منابع ضروری                 

 

 هـح ناموضيت
  ٢٠٠٤                  سپتمرب                                                              اندريو ويلدر                و اندريو رينولدز 

 چالش های انتخابات

 چالش ها و توصـيه هـایح نامه توضياين  
ــار و ــزايش اعتب ــور اف ــدی را مبنظ کلي

 انتخابات رياسـت مجهـوری وتمشروعي
 .پارملانی توضيح مينمايد

 
 حمتويات

 
 آيا اين: أی دهندگانرثبت نام  •

 پروسه ناقص بود؟
رياست مجهوری در انتخابات  •

  ٢٠٠٤اکتوبر 
  ٢٠٠٥بات پارملانی در هبار انتخا •
 راه بسوی انتخابات قانونی •
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ته شد که انتخابات رياست مجهوری از جـون بـه           خوشبختانه، تصميم گرف  .  را به اين کشور بفرستند    
 به تعـويق انداخته شود، که اين تصـميم وظيفـه اجنـام             ٢٠٠٥اکتوبر و انتخابات پارملانی الی اپريل       

ولی بايد ناگذير که حوايش قطع ميگرديد واينکـار کيفيـت      .  انتخابات را بيشتر قابل تعـميل ساخت     
 نتايج انتخابـات لطمـه      مشروعيتبه نوبه خويش ميتواند به      انتخابات را کاهش خواهد داد و اين امر         

 .رساند
 

باالخره، مؤفقيت و يا ناکامی انتخابات مربوط به اين خواهد بود که رأی دهندگان و کانديد ها تا چی                   
در حاليکـه   .   بودن نتايج انتخابات را می پذيرنـد       مشروعحد پروسه انتخابات را معـترب می مشرند و         

نی های لوژستيکی در چنني حميط پر از چالش قابل درک بوده و واقعاً حمتمل بنظر مريسند،                 وقوع نابساما 
هر حمل رأی دهی ايکـه      .  نواقص و تقلب يک فلسفه خطرناک ميباشد      " قابل پذيرش "جماز مشردن ميزان    

وق بسته مباند، هر مرکز انتخاباتی ايکه اوراق رأی در آن خالص ميشود، هر واقعه خشونت و هر صـند             
نـاممکن  .   اين پروسه سايه می افگند     مشروعيترأی دهی ايکه به آن دست درازی صورت ميگريد، بر           

است تا معـني منود که چی تعـداد نواقص درين پروسه موجب خواهند گرديد تا مرز نـامرئی ميـان                   
ـ           .  انتخابات قانونی و غـري قانونی نقض گردد       ای ولی در يک حميط سياسی ايکه در آن بـدگمانی ه

هنايت فراوان وجود دارند، بی اعـتمادی و پخش شايعات و بروز مشکالت لوژستيکی ميتواننـد بـه                 
آسانی موجب بروز تيوری های دسيسه سازی گردند که بنوبه خويش ميتوانند به قانونی بودن انتخابات                

 .لطمه رسانند
 

 مشوره ها
 

شنهادات مشورتی در عـرصه هائی    هدف ازين رساله اينست تا چالش های عـمده مشخص گردند و پي           
ارائه گردند که درين روز های اخري ميتوان در آن کار های بيشتری اجنام داد تا بر اعــتبار انتخابـات             

 .رياست مجهوری و پارملانی افزوده گردد و نتايج آن قانونی تلقی گردند
 

 :مشوره ها برای انتخابات رياست مجهوری قرار ذيل اند
 

فظت از پروسه انتخابات بايد کار های بيشتری اجنام يابند، بشمول حمفاظت رأی جهت حما  _امنيت •
دهندگان، کانديدان و اوراق نشانی شده رأی دهی؛ خلع سالح گروه های مسلح بايد تسريع يابد؛ و پس 

ا در از انتخابات رياست مجهوری ناتو بايد تعـداد نريو هايش را افزايش خبشد، نه اينکه آنرا تقليل دهد، ت
 .حمافظت از انتخابات پارملانی کمک منايند

 
در حاليکه .  بايد از جريان انتخابات مشاهدات و نظارت مستقالنه صورت گريد _نظارت و مشاهدات •

املللی در انتخابات رياست مجهوری خيلی  ممکن است اکنون برای افزايش قابل مالحظه مشار ناظرين بني
ن های داخلی ايکه قابليت نظارت از انتخابات را دارند، منابع اضافی دير شده باشد، ولی بايد به سازما

 .مالی و آموزش بر اساس يک اولويت تأمني گردند
 

مفامهه و اطالعات عامه ارگان مشترک تنظيم  ظرفيت  _مفامهه با رأی دهندگان و آموزش دهی آنان •
 منظم و شفاف با متام کانديدان، مراجع انتخابات بايد بصورت قابل مالحظه افزايش يابد و بايد به مفامهه

ناممکن است تا معـني منـود 
که چی تعـداد نواقص درين
پروسه موجب خواهند گرديد
تا مرز نامرئی ميان انتخابـات

نی نقـضقانونی و غري قـانو    
 .گردد
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حينيکه در مورد طرزالعـمل و تأمينات لوژستيکی .  ذيدخل و رأی دهندگان اولويت داده شود
مشکالت بروز مينمايد، کانديدان و رأی دهندگان بايد بزودی مطلع گردند تا از بروز حالت مغـشوش 

کراسی با مفهوم اصلی آن اعـمال گردد، بايد اگر قرار باشد که دمو.  و بدگمانی ها جلوگريی گردد
 .منابع بيشتری به هدف آگاهی رأی دهندگان اختصاص داده شوند

 
 کارکن مراکز ١٠٠٠٠٠ ارگان مشترک تنظيم انتخابات بايد به استخدام  _ضرورت به کارکنان •

 .انتخابات اولويت خاص بدهد که تا کنون استخدام و تربيه نگرديده اند
 

ام توجه بر وظيفه عـظيم تدوير انتخابات معـطوف گرديده است، مهم است تا خباطر در حاليکه مت
داشت که چالش های هنفته در انتخابات رياست مجهوری در مقايسه با چالش های انتخابات پارملانی که 

عـالوه بر مشوره های فوق که در .    پالن گرديده اند، کمرنگ جلوه مينمايند٢٠٠٥برای اپريل 
 : انتخابات پارملانی نيز صدق مينمايند، اين رساله مشوره های اضافی ذيل را نيز ارائه مينمايدخصوص

 
د معـينه فعـلی جهت تدوير انتخابات پارملانی موع  _انتخابات پارملانی به تعويق انداخته شوند •

ولسی جرگه، (ات واقعينانه منيباشد و عـلت آهنم چالش های لوژستيکی ناشی از تدوير مهزمان سه انتخاب
، سازماندهی امنيت کافی، تصفيه و بررسی سوابق هزاران کانديد )شوراهای واليتی و شوراهای ولسوالی

عـالوه بر آن، در اوضاع افغانستان .  و آگاهی رأی دهندگان در مورد سيستم مغـلق رأی دهی ميباشد
ن ارقام قابل اطمينان نفوس که که از حلاظ قومی مست گريی های معـني در آن وجود دارد و در فقدا

برای مهگان قابل قبول باشد، برای زمان بيشتری ضرورت است تا بر چنان مسايل حساس سياسی مانند 
اختصاص کرسی ها برای حوزه های انتخاباتی واليات، دستيابی به توافق در خصوص حدود ولسوالی ها 

پيامد های سياسی عـجله درين .  رت گريدو تعـلق دادن رأی دهندگان به اين ولسوالی ها توافق صو
پروسه بدون وقف زمان کافی برای مشاوره ها و نظر خواهی ها جهت اجياد توافق، ميتواند منجر به اين 

 .گردد که انتخابات بعـوض ثبات، موجب بی ثباتی گردد
 

 ايشان مصاحبه متام کارشناسان انتخابات که برای هتيه اين رساله با  _سيستم رأی دهی تغـيري يابد •
صورت گرفت درين مورد توافق داشتند که يک سيستم رأی دهی بنام منايندگی متناسب با لست 

(List Proportional Representation)نسبت به سيستم رأی واحد انتقال ناپذير  
(Single Non-Transferable Vote) که در دقايق اخري قبل از تکميل قانون انتخابات 

قانون انتخابات بايد تعـديل يابد تا در آن .  رای برای افغانستان مناسب تر می بودبرگزيده شد، ب
سيستم رأی واحد انتقال ناپذير با سيستم منايندگی متناسب با لست تعـويض گردد، زيرا امکان 

 .بيشتری وجود دارد که اين سيستم رهنمونی در مسري دموکراسی پارملانی باشد
 

به ) بشمول رئيس مجهور کرزی( بسياری افغاهنا  _گذاری صورت گريددر احزاب سياسی سرمايه  •
اين موضعـگريی موجب گرديد که چنان سيستم رأی دهی برای .  احزاب سياسی عـالقمند نيستند

ولی در حاليکه .  افغانستان انتخاب گردد که احزاب سياسی را ضعـيف و غـري مؤثر نگهدارد
 پارملانی قدم بر ميدارد، اين کشور به احزاب نريومند و مؤثر افغانستان بسوی يک سيستم دموکراسی

بايد از انکشاف احزاب سياسی محايت بعـمل آيد تا در آينده احزاب سياسی .  سياسی ضرورت دارد
 .در افغانستان هبتر از احزاب سابقه باشد
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 نتيجه گريی

 
انتخابات خيلی ناقص .   مطابقت داشته باشداملللی افغاهنا سزاوار چنان انتخابات اند که با معـيار های بني

 سياست مشروعيت نتايج آن، نه تنها از حلاظ سياسی بی ثبات کننده خواهند بود، بلکه تمشروعيبا ختريب 
شور و .  املدت خدشه دار خواهد ساخت انتخابات و حکومت دموکراتيک را در افغانستان در طويل

دهی و طيف وسيع کانديدان برای مقام رياست مجهوری هيجان افغاهنا جهت ثبت نام مبنظور رأی 
حفظ پروسه انتخابات درين جهت .  انکشافات مثبتی اند که قبالً به پروسه انتخابات اعـتبار خبشيده اند

، اختاذ تدابريی از قبيل ارتقای سطح امنيت، کاهش نواقص لوژستيکی، افزايش سطح آگاهی رأی روز ها
وسه های انتخاباتی و سرمايه گذاری بيشتر در نظارت مستقالنه، حايز امهيت دهندگان و کانديدان از پر

 .اساسی خواهند بود تا اين خنستني جتربه رأی دهی افغاهنا مصئون، مثبت و قانونی باشد
 

افغاهنا خيلی اميداور بودند که در ابتدأ موافقت نامه بن و پس از آن لويه جرگه حتوالت مثبت سياسی را ببار 
 می خبشند، نسبت تمشروعيمشاهده اينکه رويداد های مذکور بيشتر وضعـيت موجود را .  د آوردخواهن

بسياری شاکی از آن .  به اينکه کدام عـصر نوين سياسی را به ارمغان آورند، بسياری مأيوس گرديدند
ست کهنه بودند که در مشار بزرگی از پست های ارشد حکومت آنانی قرار گرفتند که منايندگی از سيا

اکنون .   قانون شکنی معروف بودند، نه خباطر قانون سازیهافغانستان مينمودند و برخی از آنان بيشتر ب
انتخابات رياست مجهوری و انتخابات پارملانی آنچه را فراهم ميسازند که ممکن است برای ساهلای متمادی 

ت کهنه افغانستان باشد که به اثر آينده فرصت هنائی جهت غـري قانونی ساخنت وضعـيت موجود و سياس
 خبشيدن بيک فرهنگ تمشروعيهرگاه اين فرصت جهت .  آن اين کشور رنج و آالم بيشماری ديده است

بگفته يکی از مقامات ارشد .  و رهربی جديد سياسی از دست برود، نتايج آن تراژيک خواهند بود
 افغاهنا بدين باور باشند که هيچ چيزی اگر"حکومت که برای اين رساله با وی مصاحبه صورت گرفت، 

 ."                          مردم خواهان تغـيريات اند-تغـيري خنواهد يافت، اينکار ضربه شديدی به دموکراسی خواهد بود
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I. يک پروسه ناقص؟: ثبت نام رأی دهندگان 
 

 مشـترک   ن کميسيو پروسه ثبت نام رأی دهندگان توسط     
ز نگاه بسياری معـيار ها يک مؤفقيت        ا ١تنظيم انتخابات 

مرحله خنست اين پروسه که بتـاريخ اول   .  العاده بود  فوق
 در هشت مرکز منطقوی آغاز گرديد، پس از       ٢٠٠٣دمسرب  

 مليون رأی دهنـده خـتم       ١,٩پنج ماه با ثبت نام صرف       
 ،  ٢٠٠٤پس از آغاز مرحله دوم بتاريخ اول می         .  گرديد

أی دهندگان به سـاحات     که هدف آن گسترش ثبت نام ر      
 بود، تعـداد ثبت شوندگان بسرعـت باال رفت        یروستاي

 مليون رأی دهنده    ١٠,٥که هنايتاً منتج به ثبت نام بيش از         
.   فيصـد انـاث    ٤١,٣ فيصد ذکـور و      ٥٨,٧ -٢گرديد

فيصدی چشمگري رأی دهندگان اناث که در يک جامعـه          
تـرين  خيلی حمافظه کار ثبت نام منوده اند، يکـی از بزرگ          

 .دست آورد های پروسه ثبت نام بود
 

ولی نگرانی هائی نيز وجود دارند و آن اينکه تالش هـای            
ثبت نام شايد خيلی مؤفقانه بوده است، زيرا رقم هنائی از           

 ٩,٨رقم ختمينی ملل متحد نيز بيشتر ميباشد که گفته بود           
مليون افغان واجد شرايط رأی دهـی در روز انتخابـات           

 رقمی بود که بعـد ها بر آن جتديد نظر شد           ميباشند و اين  
 مليون رأی دهنده باال برده شد، زيرا آشـکار          ١٠,٥و به   

.   فيصد بيشتر خواهند بود    ١٠٠گرديد که ارقام ثبت نام از       
واقعاً، تعـداد بزرگی که در مرحله کوتاه در برخـی از           
دور افتاده ترين و يا خطرناکترين مناطق کشور ثبت نـام           

جب نگرانی در مورد اعـتبار ايـن پروسـه         گرديدند مو 
 .وارقام حاصله گرديد

 
در حاليکه در افغانستان هيچگاه سرمشاری مناسب وجود        
نداشته است و ارقام در مورد نفوس خيلی متضاد اند، ارقام           

بـر   (٢٠٠٤ -٢٠٠٣اداره مرکزی احصائيه برای ساهلای      
اساس يک پروسه نامکمل ولی خيلـی وسـيع قبـل از            

                                                 
درين رساله اصطالح ارگان مشترک تنظيم انتخابات هـم ارگـان تنظـيم              ١

 . شای آنرا در بر ميگريدانتخابات و هم داراالن
به اثر  .  تعـداد ثبت شوندگان ممکن است حني نشر اين رساله تغـيري منايد           ٢

اشتباهات اداری يکی از ولسوالی ها در واليت جديدالتشکيل دای کنـدی از             
نظر انداخته شده است و هنوز معـلوم نيست که آيا ثبت رأی دهندگان درين              

ثبت رأی دهندگان در خارج از کشور اين        . ساحه اجنام خواهد يافت و يا خري      
 .  رقم را بيشتر افزايش خواهد داد

نشان ميدهد که در برخی واليات به ميزان قابل         ) سرمشاری
يک حتليـل   .  مالحظه ثبت نام اضافی صورت گرفته است      

 واليت ثبت نام    ١٣واليت به واليت نشان ميدهد که در        
  که از مجلـه آهنـا چهـار          ٣اضافی صورت گرفته است،   

 ١٤٠ نورستان، پکتيا، پکتيکا و خوست بيش از         -واليت
 ايـن مسـئله را      ١جدول مشاره   .  فيصد ثبت نام منوده اند    

واضح تر ساخته و نشان ميدهد که چگونـه در منـاطقی            
مانند جنوب شرق، شرق و ارتفاعات مرکزی، تعــداد         
رأی دهندگان ثبت شده خيلی بيشتر از تعـداد ختمينـی          

هر چند در منـاطق     (رأی دهندگان واجد شرايط ميباشد      

                                                 
لغـمان، ننگرهار، کنـر، نورسـتان، بلـخ،        : اين واليات عـبارت اند از     ٣

 .خوست، پکتيا، پکتيکا، غـزنی، هلمند، قندهار، بادغـيس و هرات

 نفوس در مقايسه با ثبت نام. ١جدول مشاره 

نفوس نظر بـه اداره      مناطق
 مرکزی احصائيه

تعـداد ثبت نـام توسـط      
ارگــان مشــترک تنظــيم 

 انتخابات

ــدی رأی  فيصــ
ــدگان واجــد  دهن
شرايط که ثبت نام    

 **گرديده اند
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رکزی احصائيه ممکن است مبتنـی بـر عــني          ارقام ارگان مشترک تنظيم انتخابات و اداره م       * 

 .تعـريف ها برای ولسوالی های مربوط نباشد
نفوس اين   % ٤٥حماسبات بر مبنای ختمني های اداره مرکزی احصائيه بوده که نظر به آن تقريباً               ** 

 . سالگی قرار دارند که واجد شرايط رأی دهی نيستند١٨کشور در سن کمتر از 
 دهندگان ممکن است بعـلت ارقام نامکمـل سـرمشاری اداره مرکـزی             ثبت نام اضافی رأی   *** 

     .احصائيه باشد
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  ثبت نام رأي دهندگان زن نظر به مناطق   :2جدول شماره 

 زنان

 مردان

کمـل  جنوب شرق اين امر ممکن است بعـلت ارقـام نام         
 ).سرمشاری اداره مرکزی احصائيه باشد

 
عـالوه بر آن، با استفاده از ارقام اداره مرکزی احصـائيه        

 فيصد نفوس حتت سـن      ٤٥که تصور مينمايد که تقريباً      (
، و با تصور تقسيم مساويانه ميان تعـداد        ) قرار دارند  ١٨

 مليون  ٦,٢مردان و زنان واجد شرايط رأی دهی، تعـداد         
 فيصد مشار مردان واجد شرايط      ١٢٠ تقريباً   مرد ثبت شده  

 .رأی دهی را تشکيل ميدهد
 

نگرانی ها در مورد ثبت نام اضافی به اثر پرابلم ثبت نـام             
ناکافی در ساحات مشخص کشور و باخلصوص زنان، دو         

از مجله سه واليتی که مشـار ثبـت         .  چندان گرديده اند  
ند که  شدگان در آن کم است زابل، کابل و پروان ميباش         

در حاليکـه   .   فيصد داشـته انـد     ٦٠هر کدام کمتر از     
فيصدی عـمومی زنانيکه برای رأی دهی ثبت نام منودند         

 فيصـد رأی    ٢١خيلی چشمگري بود، در جنوب صـرف        
در واليـات زابـل و      .  دهندگان ثبت شده اناث بودنـد     

در .   دهندگان اناث بودند   ای فيصد ر  ١٠ارزگان کمتر از    
اليت غـزنی حتی يک زن هم بـرای        ولسوالی اجرستان و  

 .رأی دهی ثبت نام ننمود
 

مشاری از نگرانی های ديگری نيز در مورد نواقص پروسه          
برخی ازين نگرانی ها از شيوه اجنام       .  ثبت نام وجود دارند   

افرادی که برای رأی دهی ثبت نام       : ثبت نام نشئت منودند   
د اقل  مينمودند صرف اظهار مينمودند که افغان بوده و ح        

 ساله اند و قبالً غـرض دريافت کارت رأی دهی ثبت           ١٨
در اثنای پروسه ثبت نام جهت جلوگريی       .  نام ننموده اند  

از دريافت چندين کارت رأی گريی توسط يک شخص از          
حمالت خمتلف در زمان های خمتلف، تدابري خيلی انـدکی          

موارد ثبت نام مکرر توسط يوناما و       .  اختاذ گرديده بودند  
ميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تأئيد گرديده اند و         ک

مهچنان ثبت نام اطفال نيز تأئيد گرديده است، هر چنـد           
 .ختمني مقياس و ميزان وقوع آن ناممکن است

 
در حاليکه واضح است که در برخی ساحات ثبـت نـام            
اضافی و در ساحات ديگری ميزان کمتر ثبت نام وجـود           

 واضح است ميزان شـدت      داشته است، چيزی که کمتر    
نواقص ثبـت نـام     .  پيامد های آن برای انتخابات ميباشد     

 :ممکن است حد اقل منجر به پيامد های ذيل گردند
 
ميزان کمتر اشـتراک رأی دهنـدگان در انتخابـات،           •

خصوصاً در ساحاتيکه در آن ثبت نام مکرر به مقيـاس           
هر گاه اين واليات برای     .  بزرگ صورت گرفته است   
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دان بازنده رأی دهند، اينکار بنوبه خويش ممکـن         کاندي
است موجب اهتامات در مورد عادالنه بودن انتخابـات         

 .گردد
 مشترک تنظيم انتخابات    ونکميسيبروز مشکالت برای     •

در ارزيابی اينکه در روز انتخابات حمالت رأی دهی در          
 .کجا بيشتر از مهه ضروری خواهند بود

 
شنت چندين کارت رأی    دا.  افزايش در رأی دهی مکرر     •

دهی يکی از موانعی را که در مقابل رأی دهی مکـرر            
وجود دارد بر طرف منوده و بدين ترتيب صرف رنگـی          
که در حمل رأی دهی مورد استفاده قرار ميگريد منحيث          

 .آخرين خط دفاعی در مقابل تقلب باقی ميماند
 
سياسی ساخنت ارقام ثبت نام در ساحاتيکه در آن ثبت           •

افه از ارقام احصائيوی صورت گرفتـه و تـالش          نام اض 
های استفاده از ارقام ثبت نام جهت توجيه منودن کرسی          
های اضافی در پارملان و اجياد واليات و ولسوالی هـای           

 .جديد
 
تقاضا جهت اجنام جمدد عـمليه ثبت نام رأی دهندگان          •

در انتخابات پارملانی بعلت ترديد و اختالف در مـورد          
 .م موجود ثبت ناماعـتبار ارقا

 

 ثبت نام و رأی دهی در خارج از کشور
 

 مشترک تنظيم انتخابات با پالن های فراهم منودن   کميسيون
زمينه رأی دهی برای مهاجرين افغان در ايران و پاکسـتان           

ثبت نـام رأی دهنـدگان در       .  بکار خويش ادامه ميدهد   
پاکستان در طی چند روز اول اکتوبر در پشاور، کويتـه و            

افغاهنـا در   .  کمپ های مهاجرين صورت خواهد پذيرفت     
سند، پنجاب و مناطق قبايلی بايد به حمالت رأی دهـی در            

 مشـترک   ونکميسيقرار معـلومات   .  حمالت ديگر بروند  
تنظيم انتخابات، اين ظرفيت وجود دارد که تعـداد متوقعه         

 مليون  ١,٤  رأی دهنده از ميان تعـداد ختمينی         ٦٠٠،٠٠٠
.  اجد شرايط در پاکستان در انتخابات تنظيم گردند       افغان و 

 کـارکن   ٢٠،٠٠٠پالن هائی وجود دارند که بيشـتر از         
 مرکـز رأی   ٣٠٠  حمل رأی دهی در       ٢،٤٠٠انتخابات در   

باخلصوص امنيت اين حمـالت     .  دهی بکار گماشته شوند   

رأی دهی و صداقت آهنا در اجرای وظايف مورد آزمـايش           
اً در ساحات حتت نفوذ نريومند    قرار خواهد گرفت، خصوص   

 .طالبان، مانند کمپ های مهاجرين در بلوچستان
 

در ايران، رأی دهندگان از کارت های هؤيـت مهـايش           
در .  استفاده خواهند منود و ثبت نام صورت خنواهد گرفت        

  مرکـز رأی دهـی       ٢٢٠روز انتخابات رياست مجهوری     
ن ذکور و حمل رأی دهی برای رأی دهندگا ١،٧٦٠مهراه با 

 ١٠،٠٠٠اناث گشوده خواهند شد که در آن بيشـتر از           
کارکن انتخابات جهت خدمت به تعـداد اعـظمی يک        
 .مليون رأی دهنده واجد شرايط بکار گماشته خواهند شد

 
هرگاه مشکالت موجود در قسـمت سـازماندهی رأی         
دهی در خارج از کشور مستلزم فسـخ رأی دهـی در            

، مهم خواهد بود تا رأی دهـی        پاکستان و يا ايران باشد    
زيرا رأی دهنـدگان در     .  در هر دو کشور فسخ گردد     

پاکستان بيشتر پشتون ها اند، در حاليکه رأی دهندگان         
الغــای  .  در ايران بيشتر هزاره ها و يا تاجک ها انـد        

رأی دهی در يک کشور و اجنام آن در کشور ديگر بـه             
شخاصـی  ا.  نفع برخی کانديدان تلقی خواهد گرديـد      

وجود دارند که شک دارند که هدف از عــمليه رأی           
 مليـون دالـر     ٣٠دهی در خارج از کشور با مصارف        

امريکائی در قدم اول مبنظور افزايش مشار رأی دهنـدگان       
پشتون ميباشد تا به انتخاب جمدد رئيس مجهور کـرزی          

اين حقيقت که درين مقطع زمانی پـالن        .  کمک گردد 
أی دهی برای انتخابات پارملانی     هائی جهت سازماندهی ر   

 زدن بـه     از کشور وجود ندارند، موجب دامن      در خارج 
جهـت جلـوگريی از بـروز       .  اين شک ها ميگـردد    

اختالفات و مطمئن ساخنت رأی دهندگان و کانديدان از         
عادالنه بودن اين پروسه، رأی دهی بايد يـا در هـر دو             

 .کشور برگذار گردد و يا هيچ برگذار نگردد
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II . ٢٠٠٤انتخابات رياست مجهوری، اکتوبر  
 

 مشترک تنظيم انتخابات رياسـت مجهـوری        ونکميسي
شاخص های عـمومی مؤفقيت را برای يک انتخابـات         

  ولی مهمترين شاخص مؤفقيت      ٤.قابل قبول ارائه منينمايد   
اين خواهد بود که انتخابات تا چی حد با اعـتبار تلقی           

 نتايج را   مشروعيت دهندگان   گرديده و کانديدان و رأی    
املللـی   در حاليکه ممکن است جامعـه بـني       .  ميپذيرند

انتخابات خيلی ناقص را بنا بر شرايط جاری در افغانستان   
 .بپذيرد، مردم افغانستان ممکن است آنرا نپذيرند

 
يکی از راه های انتخابات سـامل و قـانونی رياسـت            

آنـرا  مجهوری که هم کانديدان و هم رأی دهنـدگان          
ميپذيرند اينست که نواقص در حد اقل باشد و به کـدام            

ولی چالش هائيکه   .  کانديد صدمه قابل مالحظه نرسانند    
درين رساله مشخص گرديده اند، نشان ميدهنـد کـه          
نواقص درين پروسه ميتوانند نقشی را در تعـيني نتيجـه          
هنائی داشته باشند و يا حد اقل طرز تصور مـردم را در             

 . نتيجه متأثر سازدعيتمشرومورد 
 

بطور مثال، توقع بروز مشکالت ناشی از تعـداد کـم          
ثبت نام، خشـونت در انتخابـات و نارسـائی هـای            
لوژستيکی ايکه در برخی ساحات کشور رأی دهـی را          

مهچنان امکان دارد   .  خمتل سازد، يک امر منطقی ميباشد     
که ثبت نام اضافی و توامنندی قومانـدانان در بسـيج و            

عاب مجعـيت های حملی توأم با تعـداد حمدود ناظرين         ار
خارجی در ساحه نيز نتيجه عـمومی را متأثر خواهـد          

 .ساخت
 

 يابند، بـه    شدتبه هر اندازه که رقابت ها درين پروسه         
مهان اندازه نواقص در انتخابات ميتواند نتيجـه هنـائی          

هر گاه يـک    .  انتخابات رياست مجهوری را متأثر سازد     
بتواند که در دور اول انتخابات پريوزی قاطع را         کانديد  

                                                 
 گرديده  شاخص های مؤفقيت برای کمپاين امنيتی انتخابات قرار ذيل تعـيني          ٤
 : اند
a ( مطابق به قانون اساسی انتخابات آزاد و عادالنه مشرده ميشود؛ 
b ( تعـداد رأی دهندگان ثبت شده قابل قبول ميباشد؛ 
c (توازن مشال و جنوب در تعـداد ثبت شوندگان قابل قبول ميباشد   . 

از آن خود سازد، درينصورت حتی نواقص جـدی نيـز           
ولی هرگاه رقابت ها    .  منيتوانند که نتيجه را تغـيري دهند     

شديد تر باشند و يا اينکه ضرورت برگـذاری دور دوم           
مبيان آيد و موقف های کانديـدان دوم و سـوم بـاهم             

 نواقص انتخابات برجسـتگی     نزديک باشند، درينصورت  
خيلی بيشتری پيدا خواهد منود و موجـب شـکايات و           

 . بر اين پروسه خواهند گرديداعتراضات
 

تأثري يک پروسه ناقص زمانی حاد تر ميگردد که هـيچ           
املللی اعالم ننمايد که نتايج غــري        سازمان نظارت بني  

قانونی اند، حتی اگر شواهد قاطع هم درين زمينه وجود          
 .ته باشندداش
 

در زمان کوتاهی که الی انتخابات رياسـت مجهـوری          
باقيمانده است، هنـوز فرصـت تشـخيص و اصـالح         

جهت تقليل نـواقص در     .  مشکالت بالقوه وجود دارد   
انتخابات بايد از هيچ نوع سعی دريغ نگردد تا اعــتبار     

جهـت  .   نتيجه آن افزايش يابند    مشروعيتاين پروسه و    
 است تا ارگان مشترک تنظـيم       تقليل مشکالت، ضرور  

انتخابات با کانديدان و رأی دهندگان ارتبـاط و متـاس           
 و شفافيت ايـن     مشروعيتمؤثر داشته باشد و به آنان از        

 .پروسه اطمينان دهند
 

 امنيت قبل از انتخابات و در روز تدوير آن 
 

جلوگريی ازينکه اوضاع رو به وخامت امنيتی موجـب         
 رياست مجهوری گردد، يک     اختالل کامل در انتخابات   

چالش خيلی مهم قبل از انتخابات و در روز برگذاری آن           
خشونت در مقابـل کارکنـان ثبـت نـام و           .  ميباشد

انتخابات يک مشکل مهم در بسياری منـاطق کشـور          
در جريان مرحله دوم پروسه ثبت نام از اول می          .  ميباشد

 کارکن ثبت نام کشـته      ١٢ اگست به تعـداد     ٢٠الی  
صـرف در   .   تن از آنان جمروح گرديدنـد      ٣٣د و شدن

 واقعه جداگانه امنيتـی در      ٢١ به تعـداد    ٢٠٠٤اگست  
 .  ارتباط با انتخابات بوقوع پيوست
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اين واقعات شامل شش واقعه ميگردد که در آن وسـايل           
منفجره و يا ماين ها در نزديکی حمالت ثبـت نـام رأی             

 گذاشته شده   دهندگان و يا منازل کارکنان انتخابات کار      
 کميسـيون بودند، سه هتديد و عـمل ختويف عــليه         

مشترک تنظيم انتخابات و ديگر کارکنـان انتخابـات         
فري تفنگ، راکت   (صورت گرفت و چهار محله مستقيم       

بر حمالت رأی دهی و کارکنان انتخابات       ) ها و سنگ ها   
 .اجنام يافت
 مشترک تنظيم انتخابات يک پالن امنيتـی را         کميسيون

ی انتخابات رويدست گرفته است که بر مبنای يـک          برا
امنيـت در   .  سلسله دايره های مهاهنگ استوار ميباشـد      

  مرکز رأی دهی توسط پوليس افغان تأمني         ٥٠٠٠تقريباً  
در جاهائيکه تعـداد کافی پوليس وجود      .  خواهد گرديد 

ندارد، قوماندانان پوليس در واليات صالحيت دارند که        
ا های حملی معـرفی مينماينـد بـه        اشخاصی را که شور   

 .منايندگی از پوليس به امنيت مراکز رأی دهی بگمارند
 

امنيت مراکز منطقوی مشارش آرأ و امنيت ساحه بعـهده         
امنيت عـمومی ساحه و    .  اردوی ملی افغان خواهد بود    

يا دايره خارجی امنيت توسط ايساف و نريو های ائتالف          
و های ائتالف در حمالت     ايساف و نري  .  تأمني خواهد شد  

 .رأی دهی حضور خنواهند داشت

 افسر پوليس وجود دارند که از       ٤٥،٠٠٠بصورت رمسی   
  نفر شان الی تاريخ انتخابات آمـوزش         ٢٠،٠٠٠آجنمله  

ولی بصورت عـموم اعـتماد مردم بـر       .  خواهند ديد 
صداقت آهنا کم است، خصوصاً در خـارج از مراکـز           

ی افغان اعـتماد بيشتری    بر اردوی مل  .  عـمده شهری 
وجود دارد، ولی بعـلت کمبود تعـداد افراد مـانع از          

.  توظيف شان جهت حمافظت مراکز رأی دهی ميگـردد        
کـه اکثـراً    (پوليس حملی و خصوصاً افراد قامي مقام آهنا         
هم از حلاظ   ) اعـضای مليشيا و يا مليشيای قبلی ميباشند      

 قوماندانان  دست کاری در رأی دهی و هم از حلاظ نفوذ         
نريومند حملی و منطقوی که عــده از آنـان کانديـد            

در بسـياری   .  رياست مجهوری اند، رخنه پذير ميباشند     
ساحات ممکن است کارکنان حمالت رأی دهی کـه بـا           
شتاب از قريه های حملی استخدام گرديده انـد، توسـط          

که بسياری آنـان    (پوليس حملی حمافظت خواهند گرديد      
و از  )  فعـلی و يا سـابقه ميباشـند       اعـضای مليشيای 

جانب ناظرين حملی داخلی و جنگ ساالران بيدار نظارت         
در صورتيکه چنني ناظرين اصالً حضور      (خواهند گرديد   

چنني وضع زمينـه سـاخته کـاری در         ).  داشته باشند 
 .انتخابات را ميسر ميسازد

نگرانی ديگر اينست که درين روز ها که مدت کمی به           
بات باقيمانده است، پـالن امنيتـی بـرای         تدوير انتخا 

حفاظت اوراق رأی نشانی شده و انتقال آن از حمـالت           

  ٢٠٠٤ اگست ٢٩ساحات نا امنی که توسط ملل متحد نشانی شده اند، 
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.  رأی دهی به مراکز منطقوی مشارش آرأ واضح منيباشـد         
انتقال مصئون و با امن اوراق رأی نشانی شده و تـدابري            
امنيتی شديد در اثنای مشارش آرأ، بايد يکی از اولويـت           

 .های درجه اول باشد
 

در راستای انتخابات رياست مجهوری، يوناما از ضرورت        
خلع سالح و ملکی سازی منحيث يـک پـيش شـرط           

در .  انتخابات آزاد و عادالنه صرحياً ياد آوری مينمـود        
حاليکه درين زمينه پيشرفتی حاصل گرديده است، بايـد         

اين مسئله حايز امهيت اساسـی      .  کار بيشتری اجنام يابد   
ستان، ناتو، ائتالف و يوناما قبل      است که حکومت افغان   

از انتخابات و پس از آن در جهت خلع سالح و ملکـی             
خلـع  .  سازی بکار خويش با شدت بيشتر ادامه دهنـد        

سالح و ملکی سازی بصورت جدی از پالن طرح شده          
عـقب مانده است و ادامه اين پروسه حايز امهيت است          

 و حملـی    تا از اعـمال نفوذ و تسلط قوماندانان منطقوی       
 .در انتخابات پارملانی جلوگريی گردد

 
املللی افغانستان را تشويق منـوده اسـت تـا           جامعه بني 

انتخابات را در چنان فضا برگذار منايد که امنيت در آن           
املللی مايل نيسـت     رو به وخامت است، ولی جامعه بني      

که خود را متعـهد به تأمني منابع الزم امنيت سازد تا از            
تـاکنون پاسـخ    .  خابات حمافظت بعـمل آيد   پروسه انت 

کشور های عـضو ناتو در قسمت ضرورت تأمني امنيت         
 گزارشمهچنان  .  در افغانستان هنايت ناکافی بوده است     

های نگران کننده ای وجود دارند که تعـداد ناچيز نريو          
های اضافی ناتو که برای انتخابات تعـهد شده بودنـد،   

ـ      وری از کشـور خـارج      پس از انتخابات رياست مجه
چنني اقدام جدی بودن ناتو را در قبال        .  خواهند گرديد 

امنيت افغانستان مورد سوال قرار خواهد داد، حاالنکـه         
اولويـت درجـه    "افغانستان کشوری است که ناتو آنرا       

 اکتوبر نـاتو بايـد      ٩پس از   .  خويش ناميده است  " اول
بعـوض کاهش تعـداد نريو، حضور خويشرا افـزايش        

هد تا وقفه ميان انتخابات رياست مجهوری و پارملانی را          د
 .حتت پوشش قرار دهد
 نظارت بر انتخابات

 

در حاليکه امنيت حايز امهيت اساسی است، يکی از طرق       
مهم جلوگريی از بدترين وقـايع تقلـب و ارعـاب در            

انتخابات و تثبيت قانونی بودن نتيجه آن اينست که مشار          
ملللی و داخلـی در جريـان دوره        ا زيادی از ناظرين بني   

 در  کمپاين، رأی دهی و مشارش آرأ به پروسه انتخابـات         
اين ستراتيژی  .   پس از جنگ گسيل گردند     یک کشور 

ای بود که در انتخابات پس از جنـگ در کمبوديـا،            
افريقای جنوبی، تيمور شرقی، هايتی، بوسنيا، موزمبيق و        

ر حـاالت   ناميبيا و در بسياری انتخابات ديگری کـه د        
حساس سياسی برگذار گرديده اند، مورد استفاده قـرار         
گرفته است، زيرا در چنني حـاالت تقويـت فضـای           

 . اعـتماد در صدر قرار دارد
  و مسـايل مشـکوک اراده        ٥بنا بر ملحوظات امنيتی،   

سياسی، بر انتخابات رياست مجهوری در مـاه اکتـوبر          
 آنچنانيکه الزم است از جانب گـروپ هـای مسـتقل    

فقدان نظارت معــترب و     .  نظارت بعـمل خنواهد آمد   
جامع يک هتديد جدی برای پروسه قانونی انتخابـات در          

اين امر زمينه را برای دست کاری در        .  افغانستان ميباشد 
 .اوراق رأی و ارعاب رأی دهندگان مساعـد ميسازد

                                                 
 اين نگرانی های امنيتی اين سوال را مطرح مينمايند که آيـا نظـارت بـر                  ٥

 . انتخابات خيلی خطرناکتر از رأی دادن در انتخابات است و يا خري

رأی دهی در انتخابات يک     : "درين پوستر انتخابات نوشته شده است     
 ." امر مهگانی ميباشد
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شک و ترديد در مورد تطـابق پروسـه انتخابـات در            

 های بني املللی برای آن سازمان های        افغانستان با معـيار  
ت ااملللی که معـموالً جهت نظارت بر انتخابات هي        بني

های معـتربی را اعـزام مينمايند، يک معـضله را اجياد         
بطور مثال، سازمان امنيت و مهکـاری در        .  منوده است 

  دفتـر    ٢٠٠٤ارش ماه جوالی    زدر گ ) OSCE(اروپا  
 اظهار منود که پروسه     هناد های دموکراتيک و حقوق بشر     

تدقيق و جتسس   " انتخابات ميتواند چنان ناقص باشد که       
در انتخابات ممکن است اعـتماد مردم کشور و جهان را          
به اين پروسه به چالش بگريد، البته در صورتيکه نظارت          
نارسائی های مهمی را تشخيص دهد و در شرايط توضيح     

ـ       گزارششده در    ...."  د، چنني نارسائی ها متصـور ان
نظارت بر  "  ادامه داده و خاطرنشان ميسازد که        گزارش

انتخابات صرف به چنان پروسه انتخابات اعـتبار مـی         
 ."خبشد که واقعاً يک پروسه با اعـتبار باشد

بر مبنای چنني نگرانی ها، سازمان امنيت و مهکاری در          
را خنواهـد   " نظارت و مشاهدات  " تيم  ) OSCE(اروپا  

 -٣٥ک تيم کوچک محايت را با ترکيب        فرستاد، بلکه ي  
به عــني ترتيـب، احتاديـه       .    نفر خواهد فرستاد    ٤٥

را " هيئت محايت از دموکراسی و انتخابات     "اروپائی يک   
 نـاظر از    ٣٦مهچنان  .   نفر خواهد فرستاد   ٢٥با ترکيب   

حضـور  ) ANFREL(سازمان آسيائی انتخابات آزاد     
ر آسـيای   اين سازمان که مقـر آن د      .  خواهند داشت 

جنوب شرقی ميباشد توسط ايشـيا فاونديشـن متويـل          
درين اواخر ملل متحد فراخوانی را صادر منود        .  ميگردد

و از رضاکاران خواست تا در نظارت از انتخابـات در           
سراسر کشور کمک منايند، ولی حمتمل بنظر منريسد کـه          

املللی  درين مرحله ناوقت تعـداد زيادی از کارکنان بني       
اين بدان مفهوم است که با      .  گیرندرزار سهم   درين کا 

کارکنان سفارختانه های خمتلف، حضور جمموعی ناظرين       
املللی در انتخابات رياست مجهوری افغانستان کمتر        بني
 . نفر خواهد بود١٥٠از 
 

املللی نظارت که متام آهنا واضـح        موقف هيئت های بني   
بات و يا   ساخته اند که آهنا در مورد کيفيت پروسه انتخا        

 نتايج هنائی بياناتی ابراز خنواهند منود، به مفهوم         مشروعيت
ولی از  .  رأی عـدم اعـتماد بر پروسه انتخابات ميباشد      

قرار معـلوم مهه اين موضعـگريی را اختيار منوده انـد          
که اگر مشا منيتوانيد که از چيزی توصيف منائيد، اصـالً           

 .خاموش باشيد
ظهار نظر در مورد انتخابات     طبعاً يکی از عـلل عـدم ا     

ميتواند اين باشد که اينکار حکومات و هناد های غـربی          
را درموقف ناراحت کننده ای قرار خواهد داد، زيرا آهنا          
جمبور خواهند بود که اعـتبار چنان پروسه انتخابـات را       
حتت سوال قرار دهند که خود به آن تأکيد ورزيده اند و            

که آهنا ميخواهند برنده باشد،     اينکار به پريوزی کانديدی     
فقدان آشکار عالقمندی و امهيتـی      .  لطمه وارد مينمايد  

اندکی که به نظارت از انتخابات داده شده است مؤيـد           
املللی در واقـع بـه اصـل         اين پيام است که جامعه بني     

تساوی درين انتخابات عالقمند نبوده، بلکه هـدف آن         
اه اينکـار در    هر گ .  صرف حصول نتايج هنائی ميباشد    

بينی در مورد اعــتبار سياسـت        درازمدت موجب بد  
انتخابات در افغانستان گردد، پس يک برخورد خيلـی         

 .ناعاقبت انديشانه خواهد بود
 

مهچنان در داخل کشور، بنياد انتخابات آزاد و عادالنـه          
 سازمان جامعه   ١٣که متشکل از    ) FEFA(افغانستان  

ر جريـان انتخابـات   مدنی ميباشد و سه عـضو منفرد ب      
کميسيون مستقل حقوق بشر که     .  نظارت خواهند منود  

مسئوليت تنظيم مسايل ناظرين انتخابات را بعـهده دارد،        
يک عـضو فعال بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان         
ميباشد و در هر مرکز منطقوی مشـارش آرأ، خـدمات           

للـی  امل مؤسسه انکشاف بـني   .  اداری را تأمني مينمايد   
از طريق انسـتيتوت    ) USAID(اياالت متحده امريکا    

بـه بنيـاد انتخابـات آزاد و       ) NDI(دموکراتيک ملی   
 دالر امريکائی را خباطر     ٣٥٠،٠٠٠عادالنه افغانستان مبلغ    

نظارت آن در انتخابات رياست مجهـوری و پارملـانی          
 .اعـطأ منوده است

 
بتـدأ پـالن    بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان در ا       

  فيصد حمالت رأی دهی را نظارت منايد،         ٦٠داشت که   
ولی با با در نظرداشت منابع و ظرفيت حمدود، اکنـون           

 فيصد را   ١٢ختمني مينمايد که صرف توامنندی نظارت بر        
اين حمالت صرف در شـهر کابـل و         .  خواهد داشت 

  ٣٣ولسوالی های واليت کابل و مهچنـان در مراکـز           
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بدين ترتيب خبـش اعــظم      .  ند بود واليت ديگر خواه  
.    ولسوالی بدون ناظرين مستقل خواهند بود       ٤٠٠تقريباً  

بنياد انتخابات آزاد و عادالته افغانستان پالن دارد که دو          
هفته پس از روز انتخابات در مورد آزاد بودن و عادالنه           

 .ی نشر منايدگزارشبودن انتخابات 
 

ايندگان کانديدان  يگانه مرجع مهم ديگر نظارت داخلی من      
و احزاب سياسی در حمالت رأی دهی و مراکز مشارش ارأ        

) NDI(انسـتيتوت دموکراتيـک ملـی      .  خواهند بود 
 الـی   ٧٠٠٠اميدوار است که الی روز انتخابات بـرای         

 منايندگان کانديدان خمتلف آمـوزش دهـد، در         ٨٠٠٠
 حزب سياسی جماز يافته اند کـه بـر          ٢٨حاليکه تقريباً   

 . نظارت منايندانتخابات
 

 دالر امريکائی اعانه به     ٣٥٠،٠٠٠الی اوايل سپتمرب مبلغ     
بنياد انتخابات آزاد و عادالته افغانستان يگانـه کمـک          

بـا  .  املللی برای نظارت داخلی بر انتخابات ميباشد       بني
درنظرداشت غـيابت مشـار قابـل مالحظـه نـاظرين          

للی بـرای  امل املللی، فند و محايت از جانب جامعه بني  بني
ناظرين داخلی هنايت ناکافی ميباشد، خصوصاً در مقايسه        

 مليون دالر امريکائی که در پروسه ثبت نام         ٢٠٠با تقريباً   
فرصت استخدام و آموزش    .  و انتخابات مصرف گرديد   

دهی برای ناظرين و مشاهده کنندگان داخلـی بـزودی          
) ومسـئوليت (املللی هنوز وقت     ميگذرد، ولی جامعه بني   

ارد تا کمک های خيلی بيشتری را به آن سازمان هائی           د
اعـطأ منايند که مايل اند و ميتوانند که ناظران مسـتقل           

 .وبيطرف داخلی را در سراسر کشور توظيف منايند
 

 ٦مشکالت بالقوه روز انتخابات
 

در روز انتخابات ناگذير مسايلی وجود خواهند داشـت         
مراکز رأی دهی که منجر به آن خواهند گرديد که برخی   

ناوقت گشوده شوند و يا اينکه اصالً گشوده نشوند و يا           
اينکه واضح نباشد کـه چگونـه رأی داده شـود و در             

                                                 
 ارقامی که درين خبش ذکر گرديده اند بر اساس اطالعات ارگان مشـترک               ٦

طرح پالن عـملياتی انتخابات رياست مجهـوری       .  تنظيم انتخابات استوار اند   
گست  ا ٣کابل، ارگان مشترک تنظيم انتخابات،      .  ٢٠٠٤افغانستان در سال    

٢٠٠٤      . 

صورت خالص شدن اوراق رأی و يا وقـوع حـوادث           
اين مشکالت بصـورت    .  امنيتی چی بايد کرد و غـريه     

ولی نارسـائی   .  منفردانه ممکن است قابل امهيت نباشند     
ی در يک فضای شک و بی اعــتمادی         های لوژستيک 

ميتوانند موجب بدگمانی ها در خصوص دسيسه سـازی        
 نتايج  تمشروعيگردند و در جمموع مهه اينها ميتوانند به         

 .انتخابات لطمه زنند
 

کليد حمدود منودن زمينه های بدگمانی هـای در مـورد           
دسيسه سازی اينست که بايد هر گونـه تـالش ممکنـه      

 حوادث نگران کننده به نـدرت       صورت گريد تا وقوع   
صورت گريد، نه اينکه اين حوادث يک امر عادی تلقـی           
گردند و مهچنان کوشش گردد که چنني حـوادث بـه           

.  کانديد و يا کانديدان خاص صدمه و يا نفع نرسـانند           
 مشترک  ونکميسيمهانند بسياری مسايل ديگر، شفافيت      

ن و  تنظيم انتخابات در اجياد مفامهـه بـا رأی دهنـدگا          
کانديدان حايز امهيت اساسی خواهد بود تا از افواهـات          

، زيرا با بروز هر     دجلوگیری به عمل اي   در مورد تقلب    
سکتگی لوژستيکی و سازمانی چنني افواهـات ناگـذير         

 .شايع ميگردند
 

با در نظرداشت رسالت خطري سـازماندهی انتخابـات         
 مشترک تنظيم   کميسيونرياست مجهوری در افغانستان،   

خابات، يوناما و ساير سـازمان هائيکـه از پروسـه           انت
انتخابات محايت بعـمل می آورند، با ظرفيـت هـای          
حمدود تا کنون با کار در يک حميط خطرناک و متخاصم           

ولـی در   .  وظايف شانرا بصورت عالی اجنام داده انـد       
فاصله زمانی کوتاهی که باقيمانده اسـت هنـوز کـار           

وز نارسـائی هـای     سنگني در پيش است تا زمينه بـر       
 مشـروعيت لوژستيکی مرفوع گردد و چانس مؤفقيت و        

 .انتخابات افزايش يابد
 

 کارکنان فوراً استخدام گردند
 

چون به انتخابات زمان کمی باقيمانده است، استخدام و         
 نفر کارکن حمـالت رأی      ١٢٥،٠٠٠آموزش دهی تقريباً    

 نفر کارکن مراکز رأی دهی قبـل از روز  ٥٠٠٠دهی و   
 کميسـيون خابات يکی از چالش های جدی بـرای         انت



 انتخابات آزاد ، عادالنه و يا ناقص؟  توضيح نامه

 ١٣  (AREU)اداره حتقيق و ارزيابی افغانستان 

اکنـون کـه بـرای      .  مشترک تنظيم انتخابات ميباشد   
انتخابات کمتر از يکماه باقی مانده است هنوز هم واضح          
نيست که آيا استخدام کارکنان روز انتخابات به مقياس         

 .وسيع حتی آغاز گرديده است و يا خري
 

  کارکن ثبت    ٣٠،٠٠٠ الی   ١٥،٠٠٠احتماالً به تعـداد    
نام رأی دهندگان نگهداشته خواهنـد شـد و منحيـث     
کارکنان روز انتخابات برای آهنا آموزش داده خواهـد          

 نفر کارکن ديگر نيز ضـرورت       ١٠٠،٠٠٠شد، ولی به    
  ٥٠،٠٠٠ولی مسئله پيچيده اينست که حد اقل        .  است

در متام حمالت رأی دهی     (نفر کارکن بايد با سواد باشند       
  مريسد، از هر پنج نفـر        ٢٥،٠٠٠ا تقريباً به    که مشار آهن  

کارکن دونفر آن بايد باسواد باشند که يکی آن آمر حمل           
 ).و ديگر آن مأمور هؤيت ميباشند

 

چيزيکه امر استخدام و آموزش دهی را بيشتر توان فرسا          
 نفـر  ١٢٥،٠٠٠ميسازد اين ضرورت است که تقريباً از       

 ٢٥،٠٠٠ آجنمله    باشند و از    زنان کارکن بايد نصف آن   
 مشـترک   کميسيون هر گاه .  نفر آن بايد باسواد باشند    

 را  زنتنظيم انتخابات نتواند که تعـداد زياد کارکنـان         
استخدام منايد، اين امر ميتواند تعـداد حمالت رأی دهی          

 را کاهش دهد و اينکار ميتواند امکانات رأی دهی          زنان
  ٧.برخی از زنان را حمدود سازد

 

  های مشارش آرأطرزالعـمل
 

.  پس از رأی دهی مشارش آرأ کار ساده ای خنواهد بـود           
امکانات مغـشوش گرديدن مشارش آرأ خيلی زياد است،        
خصوصاً با در نظرداشت اينکه طرزالعـمل مشارش آرأ تا         

.  هنوز واضح نيست و احتماالً پيچيـده خواهنـد بـود          
 ٥٠٠٠عـالوه بر آن، انتقال صندوق های رأی دهی از          

رکز رأی دهی به مراکز منطقوی مشارش آرأ يک وظيفه          م
  صـندوق    ٣٠٠٠تقريباً  .  مهم لوژستيکی و امنيتی است    

رأی به هر مرکز مشارش آرأ مواصلت خواهد منـود و در            
آجنا حمتويات آن خالی گرديده و نظر به هر واليت ثبت،           

 .تنظيم و حماسبه خواهند گرديد
 

                                                 
در برخی مناطق بزرگان مجعـيت های حملی با موافقه شورای حملی ميتوانند             ٧

 .   توظيف منايندزنانکه مردان را در حمالت رأی دهی 

ار بزرگی از کارکنان    برای تنظيم پروسه مشارش آرأ به مش      
هشت .  آموزش ديده و با اعـتبار ضرورت خواهد بود       

و يا نه مرکز منطقوی مشارش آرأ وجود خواهند داشـت           
که هر کدام آهنا تقريباً يک مليون رأی را مشار خواهـد            

مرکز مشارش آرأ در کابل خيلی بيشتر ازين رقم را          (منود  
 منتشـر   نتايج مشارش هـر جمموعـه     ).  مشار خواهد منود  

خواهد شد و پروسه مشارش ميتواند برای مدت زيـادی          
 مشترک تنظيم   کميسيون(پس از روز انتخابات ادامه يابد       

 هفته  ٣ الی   ٢انتخابات ختمني مينمايد که اينکار ميتواند       
 ).را در بر گريد

 
پالن های عاجل برای کمبود اوراق رأی انکشاف داده         

 شوند
 

گان به ولسوالی ها و يا      از آجنائيکه لست های رأی دهند     
واليات مشخص تعـلق داده نشـده اسـت، مقامـات          
مسئول انتخابات کدام ميکانيزم مشخص جهت ختصيص       

ارقام ثبت نام   .  اوراق رأی برای حمالت رأی دهی ندارند      
در ولسوالی وجود دارند، ولی اين ارقام متکی بر آن رأی           

دهی دهندگانی ميباشد که در حمل ثبت نام شان به رأی           
هر چند اين امر را منيتوان تضمني منود،        .  حاضر ميگردند 

زيرا مردم آزادند که در هر جائيکه خواسته باشـند رأی           
.  دهند، صرف نظر ازينکه در کجا ثبت نام منـوده انـد           

 مشترک تنظيم انتخابات در نظر دارد که هـر          ونکميسي
 ورقه رأی اضافی اکمال منايد،      ١٠٠حمل رأی دهی را با      

ممکن است اين تعـداد در برخی مراکز رأی دهـی          ولی  
خصوصاً در ساحات شهری کـه در آن        .  کافی نباشد 

ميزان بلند تر حترک وجود دارد، مشکل است که ختمني          
گردد که هر حمل رأی دهی به چی تعــداد اوراق رأی            

  بناً بايد حد اقل در شهر هـا          ٨.ضرورت خواهد داشت  
در روز انتخابـات در  پالن هائی وجود داشته باشند تـا        

 .حمالتيکه اوراق رأی کمبود باشند به آجنا انتقال يابند

                                                 
 ١٩٩٤ در خنستني انتخابات دموکراتيـک در افريقـای جنـوبی در سـال               ٨

مشکالت عـظيمی در قسمت کمبود اوراق رأی وجود داشـت، زيـرا رأی             
دگان در حمالت رأی دهی حاضر ميگرديدند ولی درين حمـالت اوراق رأی         دهن

انتقال مصئون و سريع اوراق رأی خيلی مشکل بود و در .  کافی وجود نداشتند
نتيجه بايد ساعات و روز های کار حمالت رأی دهی در بعـضی ساحات متديد       

ـل کاری در   اينکار بنوبه خويش منجر به بروز ادعا ها مبنی بر جع          .  ميگرديد
 .     انتخابات در ساحات معـني گرديد
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 معـيار ها برای روز دوم انتخابات اعـالم گردند
 

توقع مريود که بعضی رأی دهندگان نتوانند که رأی های          
 اکتـوبر   ٩خويش را در اوقات معـينه رأی دهی بتاريخ         

 بـروز   در صندوق ها بياندازند و علت آهنـم ميتوانـد         
 کميسـيون .  خشونت و يا نارسائی های اداری باشـد       

مشترک تنظيم انتخابات در نظر دارد که در صـورتيکه          
  بعـد از ظهـر      ٤حني ختم رمسی رأی دهی بساعـت       

هنوز هم رأی دهندگان منتظر رأی دهی باشند، حمـالت          
تعـدادی از مقامات ارشـد     .  رأی دهی را باز نگهدارد    

د که در ساحاتيکه حمالت رأی دهی       انتخابات نيز متوقع ان   
باز نگردند، اوراق رأی در آن خالص شود و يا اينکه در            
مورد نادرستی آن مسايلی وجود داشته باشند، بـه روز          

 .دوم رأی دهی نيز ضرورت خواهد بود
 

جهت جلوگريی از بی اعـتمادی الزم اسـت کـه در           
مورد روز دوم انتخابات که مشـروط بـه وضعــيت           

الً اعـالم صورت گريد زيرا هـر گـاه رأی          ميباشد قب 
دهندگان و کانديدان ببينند که برای برخـی سـاحات          
کشور زمان اضافی رأی دهی داده شده اسـت، ممکـن           

.  است در آهنا احساس بی اعــتمادی اجيـاد گـردد          
کانديدان بايد از امکان متديد زمان انتخابات به روز دوم          

جـب اينکـار     اکتوبر و معـيار هائيکه مو     ١٠يعـنی  
جلـوگريی از اهبـام در      .  ميگردند کامالً آگاه باشـند    

خصوص روز دوم انتخابات مستلزم مفامهه و متاس هـای          
 .سامل قبلی ميباشد

 
  گرددابالغميکانيزم شکايات اجياد و

اين امر حايز امهيت است که در جريـان انتخابـات و            
مشارش آرأ و پـس از آن رأی دهنـدگان و کانديـدان             

 هایی جهت ارائه شکايات شـان در اختيـار          ميکانيزم
ارگان مشترک تنظـيم انتخابـات بايـد        .  داشته باشند 

طرزالعـمل ارائه شکايات را هر چی زود تر تکميل منوده     
و اطالعات مربـوط را بـه اطـالع رأی دهنـدگان و             
کانديدان برساند و توضيح منايد که چگونه بايد شکايات         

 . منايندممکنه را در مورد انتخابات ثبت
 

 پيامد های لزوم دور دوم رأی دهی

 
هرگاه هيچ کانديدی نتواند که اکثريت قـاطع آرأ را در           
دور اول انتخابات رياسـت مجهـوری بدسـت آورد،          
درينصورت مطابق به قانون اساسی الزم اسـت تـا دو           
کانديدی که بلند ترين موقف را حايز گرديده انـد وارد           

 مشترک  کميسيون باشد   هرگاه الزم .  دور هنائی گردند  
 نومرب  ٢٠تنظيم انتخابات دور دوم انتخابات را در ميان         

اين امر يک سلسـله پيامـد    .   دمسرب برگذار مينمايد   ٤و  
های لوژستيکی و سياسی را در قبال دارند که عـبارت          

 :اند از
 

حينيکه دور هنائی انتخابات الزم افتـد، معــموالً          •
و سـوم در دور اول      تقسيم آرأ در ميان کانديدان دوم       

اين امر ميتواند خصوصـاً     .  خيلی باهم نزديک ميباشد   
زمانی اختالف انگيز گردد که نارسائی ها و يا سـاخته        
کاری ها در پايگاه اصلی قدرت کانديد سوم وجـود          

 .داشته باشند
 

شرايط جوی در اواخر نومرب ممکن است انتخابات را          •
 در قسمت های مرکزی و کوهستانی کشور مشـکل        

 .سازد
 
آموزش دهی برای رأی دهندگان تـا کنـون بـه            •

ضرورت و ماهيت دور دوم توجه ننموده است و برخی          
رأی دهندگان ممکن است ازين امر آگاهی نداشته باشند         
که آهنا بايد بار ديگر به حمالت رأی دهی حاضر گردند           
و يا اينکه ماهيت رأی گـريی دور هنـائی برايشـان            

ل، آهنا ممکن است آگـاهی      بطور مثا .  مغـشوش باشد 
نداشته باشند که ميتوانند به شخص خمتلف از آن کسی          

 .که در دور اول برگزيده بودند، رأی دهند
 

مفامهه و متاس های شفاف و کمپاين آموزش دهـی رأی           
 دهندگان و کانديدان

 
شواهد از انتخابات ديگر در اوضاع پس از جنگ نشـان           

 با کانديدان، احزاب،    ميدهند که هر گاه مقامات انتخابات     
اعـضای جامعه مدنی و رأی دهندگان مفامهه و متاس های          
مؤثر داشته باشند، آهنا ميتوانند از اجياد فاصله های ناشی از           
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حالت مغـشوش، بی اعـتمادی و بی جتربگی جلوگريی        
 .منايند

 
جهت تنظيم مؤفقانه انتخابات مهم است تا ارگان مشترک         

يدان و ساير مراجع ذيدخل بصورت      تنظيم انتخابات با کاند   
در حال حاضر برخی حمافل به      .  مؤثر و شفاف مفامهه منايد    

اين نظر اند که ارگان مشترک تنظيم انتخابات بـه نفـع            
بعـضی کانديـدان در    .  حکومت انتقالی عـمل مينمايد   

مورد برخی طرزالعـمل های انتخابات آگاهی نداشـته و         
ممکن است  .  گمان هستند نسبت به آزاد بودن انتخابات بد     

يک تصميم ارگان مشترک تنظيم انتخابات کامالً جبا باشد،         
ولی هر گاه جوانب ديگر درين مورد در جريان قـرار داده            
نشوند، درينصورت زمانيکه انتخابات در اوج خود قـرار         

داشته باشد، تصاميم کوچک پرابلم های بزرگی را ببـار           
 .آورده ميتوانند

 
ين وسيع اطالعـات عامـه در مـورد         برگذاری يک کمپا  

 صـورت   کندی  به طرزالعـمل ها و پروسه های انتخابات     
بسياری رأی دهندگان و کانديدان تا هنوز نيـز         .  ميگريد

فاقد درک ابتدائی ازين امر اند که انتخابات چگونه پـيش           
برده خواهند شد و رأی دهی چگونـه صـورت خواهـد            

أی برای آنان بايـد      بطور مثال، آهنا منيدانند که ر      -گرفت
اين ضرورت اساسی وجود    .  بصورت حمرمانه انداخته شود   

دارد که در زمان باقيمانده کمپـاين آمـوزش دهـی رأی            
دهندگان، به آنان در مورد طرزالعـمل های ابتـدائی رأی          

د که بـا آگـاهی      دهی معـلومات داده شود تا آهنا بتوانن      
 .کامل تصميم بگريند

 

III.؟٢٠٠٥ی، هبار انتخابات پارملان 

 
 انتخابات پارملانی به تعـويق انداخته شود

 

بر مبنای درس هائيکـه از پروسـه ثبـت نـام و             
سازماندهی انتخابات رياست مجهوری آموخته شده،      
مهم است تا جهت برگذاری مؤفقانـه انتخابـات         

واليتی و ولسوالی زمان بيشتری اختصـاص       پارملانی،  
موعـد معـينه فعـلی بـرای انتخابـات در        .  يابد

 غـري واقعـبينانه بـوده و عــملی        ٢٠٠٥اپريل  
مهچنان اين امر حايز امهيت اساسی اسـت        .  منيباشد

که زمانيکه انتخابات پارملانی تدوير مييابند، نه تنـها         
فايـت  منتج به انتخاب مشار زيادی از رجال بـا ک         

ميگردد، بلکه موجب رونق احزاب سياسـی نيـز         
اين نظر وسيعاً وجود دارد کـه احـزاب         .  ميگردد

سياسی برای اجياد دموکراسی های مؤفقانه پارملـانی        
ولی در حال حاضـر سيسـتم       .  نقش حياتی دارند  

انتخابات پارملانی که در قانون انتخابات درج گرديده        
اسـی ملـی    است، مايه تشويق احزاب نريومنـد سي      

 .منيباشد
 

در حاليکه تعـويق انتخابات ولسی جرگـه طبعـاً         
 موجب بروز مشکالت سياسی و قانونی خواهد 

 جدول زمانی انتخابات پارلمانی : ٣ماره جدول ش
روز های قبل از 

 رويداد ماه انتخابات

ط       ٢٠٠٤دسمبر  )حد اقل( روز ١٢٠ ا توس والی ه دود ولس ـيين ح ان تع فرم
 رئيس جمهور امضأ گردد

ـتراض در     ٢٠٠٤دسمبر   روز١١٠ ه اع رای ارائ ل ب ضرب االج
 مورد حدود حوزه های انتخاباتی

  ٢٠٠٥جنوری   روز٩٠

وس را   ام نف ائيه ارق زی احص اداره مرک
 برای هر والیت و ولسوالی ارائه نماید

يون اریخ کميس ات ت يم انتخاب ترک تنظ  مش
اتی را           ویم انتخاب د و تق انتخابات را اعـالم نمای

 نشر نماید
 معـرفی کاندیدان آغاز گردد

  ٢٠٠٥جنوری   روز٧٥

دان در  ـرفی کاندی رای مع ضرب االجل ب
  تنظيم انتخابات ثبت گرددارگان مشترک

ه تصميم         قاضيان، سارنواالن و مقاماتی ک
 کاندید شدن را دارند، باید استعفأ دهند

 ٢٠٠٥فبروری   روز٦٨
 مشترک تنظيم انتخابات تصاميم      کميسيون

ل     دی تکمي رایط کاندی ورد ش را در م خویش
 نماید

 نواقص در معـرفی کاندیدان اصالح گردد ٢٠٠٥فبروری   روز٦١
ا ط  ت ه توس ریخی ک

يون ترک کميس  مش
ـيين  ات تع يم انتخاب تنظ

 . گردیده است

ردم      ٢٠٠٥فبروری  راض م رای اعت ل ب رب االج در ض
  کاندیدانمورد

 ٢٠٠٥فبروری  )حد اقل( روز ٦٠

يون ات  کميس يم انتخاب ترک تنظ  مش
 کميسيون مطبوعات را مجددًا ایجاد نماید

يون ت   کميس ات لس يم انتخاب ترک تنظ  مش
 کاندیدان را اعالم نمایداحزاب و 

مارچ الی اپریل     روز٣ الی ٣٢
 مرحله کمپاین ٢٠٠٥

مارچ الی اپریل     روز١٥
٢٠٠٥ 

ات لست های          ارگان مشترک تنظيم انتخاب
 رأی دهندگان را تصدیق و اعالم مينماید

 روز انتخابات ٢٠٠٥اپریل  
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گرديد، ولی جتسم انتخابات بی نظم که موجب نتايج متضاد و           
يکی از طرق   .   از آنست  گوارتربی ثبات کننده گردد خيلی نا     

رئـيس  رفع اين نگرانی ها که تعـويق انتخابات پارملانی بـه           
مجهور منتخب قدرت بی حد و حصر خواهد داد، اين خواهـد       
بود که برخی از اعـضای منتخب لويه جرگه تصويب قـانون           
اساسی دو باره به عـرصه آورده شوند تا در يک هناد مشابه به             
پارملان خدمت منايند تا زمانيکه يک پارملان جديـد انتخـاب           

 .گردد
 

وعـد تعـيني شـده    يک تعـداد عـواملی وجود دارند که م      
فعـلی را برای انتخابـات پارملـانی نامعــقول و غــري            

 :اين عـوامل عـبارت اند.  واقعـبينانه ميسازد
 
  فرمـان    .تعـداد و حدود واليات و ولسوالی ها       •

 رياست مجهوری در مورد حوزه      ٢٠٠٤ جون   ٥مؤرخ  
های انتخاباتی در افغانستان در مـورد اينکـه کـدام           

 جديد را تشکيل ميدهند نامکمل و       ولسوالی ها واليات  
مبهم است و بر اساس يک لست نادرست برای لويـه           

حصول توافق در   .  جرگه اضطراری ارائه گرديده است    
مورد اختالفات بر تعـداد و حدود واليات و ولسوالی         

 .ها مستلزم زمان کافی ميباشد
 
  تعـيني تعـداد کرسـی      .ارقام نفوس ولسوالی ها    •

ولسی جرگه و مشار اعـضای شورا      های هر واليت در     
 های واليت و ولسوالی مستلزم 

 
  ٣٤ ولسـوالی و   ٤٠٠ارقام نفوس برای هر يک از تقريباً        

 مشترک تنظيم انتخابات بايـد      کميسيون. واليت ميباشد 
 روز قبـل از انتخابـات بپايـان         ٩٠اينکار را در ظرف     

تا کنون کدام سرمشاری قابل اطمينان و يا توافق         .  رساند
سياسی در مورد نفوس و سن رأی دهی در هر واليت و            

اختصاص کرسی ها برای آنـان      .  ولسوالی وجود ندارد  
 :ميتواند با استفاده از يکی از منابع ذيل صورت گريد

 
سرمشاری نامکمل اداره مرکزی احصائيه برای سـاهلای         ♦

٢٠٠٤ -٢٠٠٣. 
 .١٩٧٩حتليل ارقام قبل از سرمشاری سال  ♦

ان مشترک تنظيم انتخابات نظر بـه       ارقام ثبت نام ارگ    ♦
 .واليت

 .اشتراک مردم در انتخابات رياست مجهوری ♦
 

متام اين منابع پرابلم های ميتودولوژيک و سياسی را در قبال           
دارند که بايد قبل از استفاده ازين منابع جهت اختصـاص           

 .کرسی های پارملان بايد اين پرابلم ها حل گردند
 
 تنظـيم   ونکميسـي  .واجد شرايط بودن کانديدان    •

انتخابات هفت روز را جهت ارزيابی اين امر اختصاص         
داده اند که آيا کانديدان ولسی جرگه واجـد شـرايط           

ايـن شـرايط مسـايل      .  قانون انتخابات اند و يا خري     
تابعـيت، سن، عـدم سوابق جنائی، ارائه کارت های        

 ٢٤٩برای  .  ثبت کانديد و پرداخت مبلغ امانت ميباشد      
لسی جرگه هزاران نفر در سراسـر کشـور         کرسی و 

کانديد خواهند شد که بايد هر يک مورد بررسی قـرار        
 کانديـد   ٨٩با در نظرداشت اينکـه بررسـی        .  گريد

رياست مجهوری و معاونيت رياست مجهوری توسـط        
 مشترک تنظيم انتخابات زمان خيلی زيادی را        کميسيون

نديدان در بر گرفت، بناً هفت روز برای بررسی متام کا         
 .ولسی جرگه يک موعـد خيلی کوتاه بنظر مريسد

 
مرتبط ساخنت رأی دهندگان با واليات و ولسوالی         •

ها و چالش ها برای انتخابات شورا های واليـت و           
برای انتخابات ولسی جرگه و شورا هـای        .  ولسوالی

واليت بايد رأی دهندگان مبنظور رأی دهی به واليـت          
برای انتخابات شـورا    .  مربوطه شان تعـلق داده شوند    

های ولسوالی، رأی دهندگان بايد نظر به ولسوالی ثبت         
 است در مـورد     ٢٠٠٤ولی اکنون که سپتمرب     .  گردند

يـک  .  حدود ولسوالی ها اهبامات زيادی وجود دارند      
 ولسوالی را ارائـه     ٣٦١حکم وزارت امور داخله لست      

 ولسـوالی را    ٣٨٨مينمايد، اداره مرکزی احصائيه رقم      
 ولسـوالی   ٤٠٠نشان ميدهد، در حاليکـه بيشـتر از         

 .منايندگان شانرا به لويه جرگه اضطراری فرستادند
 

تعـلق دادن رأی دهندگان به ولسوالی هـا ابعـاد          
کامالً تازه ای به پروسه ثبت نام ميدهد و ممکن است   

.  مستلزم دور ديگر ثبت نام رأی دهنـدگان باشـد         
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ص جغرافيائی  هرگاه رأی دهندگان به ساحات مشخ     
تعلق داده نشوند، پالنگذاری انتخابات مشـکلتر و        

 .زمينه جعل کاری خيلی افزايش مييابد
 

عـالوه بر آن، در مورد تدوير انتخابات شورا هـای          
واليت و ولسوالی مهزمان با انتخابات ملی برای پارملان         
آنچنانيکه فعالً پالن گرديده اند، دو مسـئله کليـدی          

 مشترک تنظـيم انتخابـات      ونيسيکمآيا.  وجود دارد 
ظرفيت کافی لوژستيکی دارد تا کانديدان را در متـام          
سطوح بررسی منـوده، انتخابـات را دايـر و آرأ را            
بشمارد؟  در حاليکه برگذاری مهزمان انتخابات ممکن        
است نتيجه هبتری بدهد، ولی درينصورت خيلی ضرور        
خواهد بود تا مشارش آرأ بصورت جداگانـه صـورت          

تا (د و به رأی دهندگان آموزش بيشتری داده شود          گري
رأی دهندگان آگاه باشند که برای چی منظوری رأی         

 ).ميدهند
مطابق به پالن عـملياتی ارگـان مشـترک تـدوير          
انتخابات، هرگاه انتخابات شـورا هـای واليـت و          

ولسوالی از انتخابات پارملانی جمزا گردند، درينصورت       
 افغانستان وظيفـه دارد تـا       کميسيون تدوير انتخابات  

کمک اصغـری و يا خيلی قليل      "چنني انتخابات را با     
آيا کميسيون تدوير انتخابات    ."  املللی برگذار منايد   بني

افغانستان اين ظرفيت را دارد که اينکار را بدون کمک          
 اجنـام   ٢٠٠٦ و يـا     ٢٠٠٥املللی در اواخر سال      بني

 دهد؟
 

ــات ــال سيســتم رأی واحــ: سيســتم انتخاب د انتق
 ، برای افغانستان نامناسب است)SNTV(ناپذير

 
 توشيح گرديد اعالم    ٢٠٠٤قانون انتخابات که در سال      

مينمايد که سيستم رأی دهی برای انتخابـات پارملـانی          
اين سيستم  .  سيستم رأی واحد انتقال ناپذير خواهد بود      

 در جاپان مورد استفاده بـود       ١٩٩٣ الی   ١٩٤٨از سال   
ـلت يک سلسله پيامد های نامطلوب ملغـی        تا اينکه بع  

امروز سيستم رأی واحد انتقـال ناپـذير        .  قرار داده شد  
صرف در اردن، وانواتو، جزاير پيتکرين و قسماً در تايوان          

 .مورد استفاده قرار دارد

 يرتمثيل نتايج در سيستم رأی واحد انتقال ناپذ : ٤جدول شماره 
 مجموع ولسوالی ها
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فيصدی رنگ سرخ   (ای جنوب شرق، مشال غـرب و مرکزی، ستون چپ فيصدی آرأ را برای هر کانديد منفرد نشان ميدهد                   در ستون ه  : يادداشت

 .   و ستون راست فيصدی عـمومی آرأ را برای هر حزب و کانديدان مستقل منحيث يک گروپ نشان ميدهد) مربوط به کانديدان برنده ميباشد



 انتخابات آزاد ، عادالنه و يا ناقص؟  توضيح نامه

 ١٨  (AREU)اداره حتقيق و ارزيابی افغانستان 

مطابق قانون رأی واحد انتقال ناپذير در افغانسـتان، رأی          
احـزاب  دهندگان برای اشخاص رأی ميدهند، نه بـرای         

در هر منطقه يک تعـداد مشخص کرسی های        .  سياسی
خالی وجود دارد که مشاری معـينی از آن برای کانديدان       

اين بدان مفهوم است که     .   اختصاص داده شده است    زن
هر گاه يک حزب بصورت مجعی اکثريت آرأ را بدست          
می آورد، الزاماً اکثريت کرسی ها را بدسـت نيـاورده           

رسی های حاصله مربوط به کاردانی و       است، زيرا مشار ک   
جدول مشاره  .  اجراأت کانديدان منفرد در حزب ميباشد     

 اين مسئله را توضيح بيشتری ميدهد و نشان ميدهد که           ٤
يک حزب چگونه ميتواند از طريق حمدود ساخنت تعـداد         
کانديدان خويش در هر ولسوالی تعـداد کرسی هـای         

حزبی که  ).  C و حزب    Aحزب  (خويشرا افزايش دهد    
کانديدان زيـادی را وارد مبـارزه مينمايـد، فيصـدی           
عـمومی آرأ را برای کانديدان خويش کاهش ميدهد و         
در نتيجه با در نظرداشت فيصدی آرأ، کرسـی هـا ی            
کمتری را نسبت به آنچه که توقع دارد بدست می آورد           

 ).D و حزب Bحزب (
 

پذير يک  به مهني ترتيب، چون سيستم رأی واحد انتقال نا        
 تضمني مينمايد،    زنان فيصدی معـني کرسی ها را برای     

 ميتوانند حتی در صورت بدست آوردن آرأ        زنکانديدان  
.  کم عـمومی و بدون کسب اکثريت آرأ انتخاب گردند        

 نشان ميدهد که يک زن ميتواند با کسب         ٥جدول مشاره   
فيصدی کوچک آرأ، در صـورتيکه در ميـان ديگـر           

ز باشد، حايز کرسی در پارملان گردد،        پيشتا زنکانديدان  
در حاليکه مردان حتی با آرأ بيشتری به پارملان راه يافتـه            

 .منيتوانند
 

برتری سيستم رأی واحد انتقال ناپذير اينست کـه رأی          
دهی و مشارش آرأ در آن ساده بوده و منايندگی کانديدان           

.  مستقل را در يک سيستم نوبنياد حزبی تضمني مينمايـد         
اين سيستم برای اجياد هناد های با ثبـات و قـانونی            ولی  

حکومت، خصوصاً در يک دموکراسـی نـو ظهـور و           
 .ضعـيف مانند افغانستان، دارای نواقص جدی ميباشد

 
 

ارتباط ميان مشار آرأ و تعــداد کرسـی هـا در       •
 .پارملان

اولني انتخابات در دموکراسی های پس از جنگ بايـد       
سی ها در پارملان مطابق     باخلصوص تضمني منايد که کر    

به آرائيکه برای کانديدان حزب اکثريت، کانديـدان        
حزب اقليت و کانديدان مستقل داده شده است تقسيم         

نتايج انتخابات خصوصاً در مقابل اين چالش       .  گردند
احساس مناينـد کـه    " بازندگان"آسيب پذير است که     

نتيجه انتخابات غـري منصفانه است و يا در آن جعـل          
اری صورت گرفته و يا هم اينکه سيستم رأی دهـی           ک

در مقابل حوزه اصلی انتخاباتی آهنا از تبعـيض کـار          
 .گرفته است

جبا خواهد بود که بازيگران سياسی نيز توقـع داشـته           
باشند که هرگاه آهنا در رأی دهی نتايج نسبتاً هبتـری           
بدست آورند، منايندگی بيشـتری از مـردم خواهنـد         

ک حزب نوبنياد آرأ خيلی بيشـتری       هرگاه ي .  داشت
نسبت به حزب ديگری بدست می آورد، آهنـا توقـع           
خواهند داشت که کرسی های بيشتری را نسبت به آن          

هرگاه يک حزب و يـا جنـبش      .  حزب بدست آورد  
واحد و يا ائتالف احزاب اکثريـت آرأ را در کشـور            
بدست می آورد، آهنا توقع خواهند داشـت کـه در           

 .کثريت را بدست آورندپارملان نيز ا
 

احتماالً در افغانسـتان    (سيستم رأی واحد انتقال ناپذير      
دارای اين امکانات بالقوه ميباشد که متـام ايـن          ) نيز

عـلت آن اينست که ارتباط     .  فرضيه ها را نقض منايد    
.  ميان مشار آرأ و تعـداد کرسی ها قابل پيشبينی نيست         

ـ        ه سيسـتم رأی    طوريکه قبالً نشان داده شد، مطابق ب
واحد انتقال ناپذير هرگاه يک حزب ثلث کرسی ها را          
با ثلت آرأ بدست آورد، احتمال دارد که مهان حـزب      
با مهان فيصدی آرأ اصالً هيچ کرسـی ايـرا بدسـت            
نياورد، زيرا مهه مربوط به اينست که چـی تعــداد           
کانديدان هر حزب در يـک واليـت وارد مبـارزه           

ميان اين کانديدان تقسـيم     ميگردند و آرأ چگونه در      
 ). ديده شود٤جدول مشاره (ميگردد 

 



 انتخابات آزاد ، عادالنه و يا ناقص؟  توضيح نامه

 ١٩  (AREU)اداره حتقيق و ارزيابی افغانستان 

 ١٠در ولسوالی های بزرگ يعـنی آهنائيکـه دارای         
کرسی پارملانی و يا بيشتر از آن باشند، نتايج انتخابات          
برای کانديدان مستقل و احزاب اقليت ميتواند ماننـد         

بطور مثال، اولني شخص انتخـاب      .  يک التری باشد  
 فيصـد آرأ کرسـی      ٥٠ ممکن است با بيشتر از       شده

خويشرا بدست آورد، در حاليکه دمهني شخص انتخاب  
شده ممکن است صرف برنده سه يا چهار فيصـد آرأ           
گردد که فقط چند رأی از کانديد بد چـانس مقـام            

 .يازدهم بيشتر داشته باشد
 

امهيت يک سيستم با ثبات حزبی و ارتباط ميـان           •
 . مقننه حکومتجناح های اجرائيه و

 
جتربه افغانستان از احزاب سياسی در گذشته عمومـاً         

بشمول رئيس  (منفی بوده و در نتيجه بسياری از افغاهنا         
چـون  .  به احزاب عالقمند نيسـتند    ) مجهور کرزی 

افغانستان وارد يک دوره جديد سياسـت انتخابـات         

ميگردد، بايد کوشش نگردد کـه احـزاب سياسـی          
ه بايد احزاب سياسی هببود و      ضعـيف تر گردند، بلک   

تقويت يابند تا آهنا بتوانند که در آينده نقش مثبتـی را            
 .نسبت به گذشته بازی منايند

جتربه بسياری کشور هائيکه از حالت جنـگ بـريون          
آمده و راه دموکراسی را در پيش گرفته اند اينست که           
تقويت و تشويق سيستم با ثبات حزبی يکی از پـيش           

ايـن امـر از     .  اسی و ثبات ميباشد   شرط های دموکر  
چندين نگاه صرف يک شعار سياسی نبوده بلکه مظهر         

وحدت منافع مهيشه موجب مترکز     .  واقعـيت ميباشد 
نريو ها گرديده و در نتيجه جهت رهربی آهنا، جنـبش        

حتی .  ها، بالک ها، و يا ائتالف ها تشکيل ميگردند        
 احزاب  در سيستم های غـري حزبی و آهنائيکه فعاليت       

، واقعــيت   )مانند يوگندا و اردن   (را تشويق منينمايند    
اينست که سازمان های حزب منا بر چنني سيستم هـا           

استفاده از سيستم انتخابات بـه نفـع        .  تسلط دارند 
خويش و کوشش در جهت از بني بردن احزاب صرف          
موجب ميگردد که چنني بالک ها پاسخگوی اعـمال        

ک باشند و به منـافع رأی       شان نبوده، کمتر دموکراتي   
 .دهندگان کمتر توجه منايند

 
در حاليکه قانون انتخابات در افغانستان بـه احـزاب          
سياسی اجازه ميدهد که کانديدان شان بـه رقابـت          
بپردازند، سيستم رأی واحد انتقال ناپذير امکانات بـر         
قراری يک سيستم فعال و حسابده حزبی را کـاهش          

ی آيند ممکن است انشـعاب      احزابيکه مبيان م  .  ميدهد
ايـن  .  منايند و درگري کيش شخصيت پرستی گردنـد       

احزاب ممکن است به پايگاه های منطقـوی قـدرت          
وابستگی پيدا منايند و منافع ملـی را کمتـر در نظـر             

در سيستم های ثابت حزبـی، سيسـتم رأی         .  گريند
واحد انتقال ناپذير به نفع آن احزابی است که بتواننـد           

 تعـداد کانديدان را حماسبه و معـرفی منوده        مناسبترين
و به رأی دهندگان خويش تفهيم منايند که آرأ خويشرا          

.  بصورت مساويانه بر متام کانديدان حزب تقسيم منايند       
مشکل است که تصور منود که در آينده قابل پيشـبينی   
در افغانستان کدام حزبی چنني توامنندی سازمانی داشته        

سيستم رأی واحد انتقال ناپذير بگمان      درنتيجه،  .  باشد
اغلب در افغانستان منجر به انتخاب مشـار زيـادی از           

متثيل نتايج سيستم رأی واحد انتقال ناپذير       : ٥جدول مشاره   
 در لوگر   

 اطالعات در مورد واليت
 لوگر واليت

 پنج تعـداد اعـضأ
  ١٦٦،٠٠٠ رأی دهندگان ثبت شده

فيصدی زنانيکـه غــرض رأی      
 %٤٥ دهی ثبت نام منوده اند

ــوره رأی  ــابی متص ــور ي حض
 %٥٠ دهندگان

 نتايج

 فيصدی آرأ آرأ کانديدان
ــاب  انتخـ

 شدگان
  ٤٠ ٣٣،٢٠٠ ١کانديد مرد
  ٢٠ ١٦،٦٠٠ ٢کانديد مرد
  ١٠ ٨،٣٠٠ ٣کانديد مرد
  ٩ ٧٤٧٠ ٤کانديد مرد
  ٦ ٤٩٨٠ ٥کانديد مرد
  ٥ ٤١٥٠ ٦کانديد مرد
  ٣ ٢٤٩٠ ٧کانديد مرد
  ٢ ١٦٦٠ ٨کانديد مرد
  ٢ ١٦٦٠ ٩کانديد مرد
  ٢ ١٦٦٠ ١کانديد زن
  ١ ١٨٠ ٢کانديد زن



 انتخابات آزاد ، عادالنه و يا ناقص؟  توضيح نامه

 ٢٠  (AREU)اداره حتقيق و ارزيابی افغانستان 

اشخاص مستقل و گروه بندی های کوچک سياسـی         
گردد که هر کدام خبش خيلی کوچک آرأ عمومی را          

ولسـی  .  بدست آورنـد  ) و کشور (در سطح واليت    
جرگه يکپارچه خنواهد بود و سياست تشکيل حکومت        

 .العاده مشکل خواهد بود ننه فوقو قوه مق
 

دموکراسی های نوظهور صالحيت تقنينی را ميان قوه        
های اجرائيه و مقننه که مستقيماً انتخاب گرديده انـد          

در چنني دموکراسی   .  بصورت متوازن تقسيم مينمايند   
ها داشنت چنان پارملانی مهم است که با رئيس مجهـور    

در چنني  .  نگرددکار منايد و در هر مورد سد راه وی          
زمانيکه به طرح پاليسی های مؤثر اشد ضرورت وجود         
دارد، اجياد بن بست در حکومت خيلـی خطرنـاک          

رئيس مجهور کرزی ممکن است از احـزاب        .  ميباشد
سياسی بيزار باشد، ولی هر گاه انتخابات پارملانی حتت         
سيستم رأی واحد انتقال ناپذير اجنام يابند و هر گـاه           

يس مجهور انتخاب گردد، ممکن است وی       وی حبيث رئ  
بعـوض رهربی کشور مهيشه در تالش اجياد ائتالف ها         

 .باشد
 

  ايـن امـر      .تعـميل اراده سياسی رأی دهندگان      •
حايز امهيت اساسی است که مردم افغانستان بتوانند که         
به آسانی رأی بدهند و اراده سياسی شـانرا بصـورت           

با چنني سطح بلنـد     .  واضح بر اوراق رأی تبارز دهند     
بيسوادی و نا آشنائی با دموکراسی چندين حزبی، رأی         
دهندگان به يک سيستم ساده بـا رأی دهـی سـاده            

، هر گاه رأی دهی خيلی پيچيده باشد      .  ضرورت دارند 
مهچنان .  ممکن است مليون ها رأی دهنده مأيوس گردند  

رأی دهندگان بايد ارتباط ميان رأی شان و چگـونگی          
 .مت را درک منايندتشکل حکو

 
در سيستم رأی واحد انتقال ناپذير، ممکـن اسـت در           

در .  اکثر واليات اوراق رأی طويل و مغـشوش باشند       
 عـضو ولسـی جرگـه را انتخـاب         ١٥واليتی که   

 ١٠٠مينمايد، ممکن است ورقه رأی دارای بيشـتر از          
عـلت آن اينست کـه بـرای بـردن        .  کانديد باشد 

ت به مشار خيلی اندکی از آرأ       کرسی پانزدهم ممکن اس   
 ٤  در جدول مشاره      - فيصد ٥کمتر از   (ضرورت باشد   

 عـضو پارملان ديده شود     ١١متثيل نتايج برای انتخاب     
که در آن پنج کانديد صرف با چهار فيصد آرأ پـريوز          

اين مسئله موجب دلگرمـی بسـياری       ).  گرديده اند 
 .اشخاص ميگردد تا خود را کانديد منايند

 
 عـضو پارملـان ماننـد      ٤٠زه انتخاباتی دارای    در حو 

کابل، ورقه رأی خيلی طويلتر خواهد بود و ممکن است          
ورقه طويل  .   کانديد در آن درج باشد     ٤٠٠ الی   ٣٠٠

رأی که در آن کانديدان منفرد و مسبول هايشان لست          
گرديده اند، نه احزاب سياسی،  برای رأی دهنـدگان          

ممکـن  .  هد بـود  بيسواد خيلی مغـشوش کننده خوا    
يک مسبول برای (است در آن صد ها نام و مسبول باشد    

، و بدين   )هر کانديد صرف نظر از تعـلقات حزبی اش       
ترتيب برای کانديدان مشکل است تا مسبول مشـخص         

 .خود را تشهري منايند
 

عـدم تطابق و احنراف ميان آرأ و کرسی ها در سيستم         
عـب که در نتيجه    رأی واحد انتقال ناپذير، پارملان منش     

آن بوجود می آيد و فقدان شفافيت در تشکل حکومت         
مهه موجب خواهد گرديد کـه رأی دهنـدگان درک          
اندکی ازين امر داشته باشند که رأی منفرد آهنا چـی           

 .نقشی در تشکيل حکومت موجود داشته است
 
  سيستم رأی واحد انتقـال       .زنانافزايش منايندگی    •

م قانون انتخابـات در مـورد       ناپذير در توأميت با احکا    
جنسيت، ممکن است زمينه اجياد نارضايتی ها در مقابل         

 گردد، زيرا آهنا در مقايسـه بـا         زنانتخاب کانديدان   
 با کسب آرأ خيلی ناچيز انتخاب خواهند        مردکانديدان  

اين امر ممکن است به مسئله تساوی جنسيت نيـز          .  شد
متياز به زنـان    در انتخابات آينده لطمه زند، زيرا حکم ا       
 .صرف درين انتخابات اول مورد اجراست

تعـيني نصاب های امتيازی برای زنان معـموالً زمانی 
 :باعـث پيشرفت زنان ميشود که

 
a(  اين نصاب ها مردسياستمداران و رأی دهندگان 

 را وسيله آشکار اعـمال نفوذ تلقی ننمايند،
b(  اين نصاب ها در زمينه انتخاب زنان غـري وابسته

 ه جريانات سياسی تسهيالت فراهم منايند،ب
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c(  زنان انتخاب شده دارای مشی معـني انتخاباتی و
 داعـيه قانونی باشند،

d(  خواهد بود تا چنان " مرد"اين امر به نفع احزاب
 را معـرفی منايند که برای رأی زنکانديدان 
 . هر دو جذابيت داشته باشندزن و مرددهندگان 

 
گان و ديـزاين ورقـه رأی       آموزش دهی برای رأی دهند    

 برای انتخابات پارملانی
 

هرگاه قرار باشد که انتخابات پارملانی حتت سيسـتم رأی          
واحد انتقال ناپذير برگذار گردد، درينصورت سطح آموزش        
رأی دهندگان بايد خيلی افزايش يابد تا به افغاهنا فرصـت           
 منصفانه و مساويانه داده شود تا بر نتايج هنائی نفـوذ وارد           

 .منايند
ورقه رأی بگمان اغـلب دارای نام ها و مسبول ها و            •

بايد شيوه  .  يا فوتو های بسياری کانديدان خواهد بود      
 وسيع اين مسبول ها و فوتو ها وضع          اشتهار هائی جهت 

داشنت مسبول های کانديدان و حـزب کـار         .  گردند
مفيدی خواهد بود، البته برای کانديدانی که آرزوی آنرا         

 .اشندداشته ب
 

ترتيب درج امسـای کانديـدان در ورقـه رأی در            •
انتخابات پارملانی نيز بر نتايج تأثري خواهد داشت، بنـاً          
ميتود تعـيني ترتيب امسأ در ورقه رأی بايد عادالنه بوده          

 .و دامياً از آن استفاده شود
 

بايد رأی دهندگان آگاه ساخته شوند که هر گاه آهنا           •
 محايـت مينماينـد،     از يک حزب و يا بالک مشخص      

درينصورت افزايش خبشيدن به آرأ آن گروپ از طريـق          
 .يک کانديد منفرد نتيجه منفی خواهد داشت

 

رأی دهندگان بايد در مورد نصاب هـای امتيـازی          •
زنان در انتخابات آگاه باشند و بدانند که اين مسئله بر           
تقسيم کرسی ها در واليت آهنا چی تـأثريی خواهـد           

 .داشت
 

بزرگترين درس های انتخابـات رياسـت       يکی از    •
مجهوری ممکن است اين باشد که انتخابات پارملانی بايد         
از قبل حبيث يک رويدادی که چندين روز دوام مينمايد،          

پالنگذاری لوژستيکی آسانتر خواهد بـود      .  پالن گردد 

ولی اين امر بايد مدت هـا قبـل بـه احـزاب و رأی            
 .دهندگان اطالع داده شود

 

 ی افغانستان سيستم هبتر انتخابات وجود دارد؟آيا برا
 

حکومتی "  افعانستان را به      ٢٠٠١موافقت نامه بن در سال      
با پايه های وسيع، حساس در مـورد مسـايل جنسـيت،            

متعــهد  " متشکل ار اقوام خمتلف و دارای منايندگی کامل       
سيستم رأی واحد انتقال ناپذير منيتواند که ايـن         .  ساخت

سيستم انتخاباتی که بگمـان     .  ورده سازد تعـهد را بر آ   
اغـلب اين اهداف را بر آورده ميسازد، سيستم مناينـدگی          
متناسب به لست ميباشد که بر اساس واليت بنا يافته و بـه     
کانديدان وابسته به احزاب و کانديدان مستقل  زمينه احراز          
کرسی را مساعـد ميسازد و نيز متضمن متام شرايطی است          

ساسی برای اشتراک مردان و زنان در پارملان در         که قانون ا  
مباحثات اوليه در افغانسـتان در مـورد      .  نظر گرفته است  

سيستم های رأی دهی برای پارملان بر استفاده از سيسـتم           
.  منايندگی متناسب به لست بر اساس واليت متمرکز بودند        

چنني سيستم هنوز هم بر سيستم رأی واحد انتقال ناپـذير           
.  اده ميشود و بايد جمدداً مورد غـور قرار گـريد         ترجيح د 

در اکثر انتخابات پس از جنگ در دموکراسی هـای نـو            
.  ظهور سيستم منايندگی متناسب به لست پذيرفته شده است        

اليربيا، سرياليون، موزمبيق، بوسنيا هرزی گووينيا، ناميبيـا،    
کمبوديا و تيمور شرقی مهه از اشـکال متنـوع سيسـتم            

 متناسب به لست اسـتفاده مينماينـد و مهچنـان        منايندگی
سيستم مناينـدگی   .  عـراق نيز از آن استفاده خواهد منود      

متناسب به لست در دموکراسی هایيکه استحکام نسـبی         
يافته اند و مهچنان در دموکراسی هـای نوظهـور مـورد            
استفاده بيشتری است نسبت بـه سيسـتم هـای ديگـر            

تم منايندگی متناسب بـه     از حلاظ سياسی سيس   .  انتخابات
لست خباطری هبتر است که دارای چنان قواعـد ابتـدائی          
ميباشد که به تأمني ثبات در يک فضای سياسی حسـاس،           

 .کثريالقومی و مغـشوش کمک مينمايد
 

مطابق به سيستم منايندگی متناسب به لسـت، ختصـيص          
کرسی ها بر اساس واليات صورت خواهد گرفت، ولـی          

ی احزاب و يا کانديـدان مسـتقل رأی         رأی دهندگان برا  
اين بدان مفهوم خواهد    .  ميدهند، نه صرف برای اشخاص    

ويـا فهرسـت    (بود که بطور مثال، هر گاه يک حـزب          
نصـف آرأ را در هـرات       ) کانديدان، بالک و يا ائتالف    
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بدست آورد، آهنا نصف چهارده کرسی را بدست خواهند         
ـ         .  آورد ب شـده   اين کرسی ها يا از يک فهرسـت ترتي

کانديدان که قبل از انتخابات منتشر گرديده اسـت پـر           
ميگردند و يا اينکه رأی دهندگان در واقع اين امکـان را             
خواهند داشت تا حني انتخاب حزب، در ورقه رأی انتخاب 

 .شانرا در مورد کانديدان تبارز دهند
 

چرا سيستم منايندگی متناسب با لست بـر سيسـتم رأی           
  ترجيح داده ميشود؟واحد انتقال ناپذير

 

پنج عـلت کليدی وجود دارد که چرا سيستم مناينـدگی          
پارملـانی   متناسب با لست، انتخاب هبتری برای انتخابات      

 .افغانستان خواهد بود
اين سيستم مشار کرسی های برده شده را مطلبق بـه      •

آرأ انداخته شده بصورت شفاف و يا بگفته بعـضی ها          
بالکی کـه   .   ساخت بصورت منصفانه عـيار خواهد   

 ٣٠ فيصد آرأ را در سطح ملی بدست آورد، ختميناً           ٣٠
بـه مهـني    .  فيصد کرسی ها را بدست خواهـد آورد       

ترتيب، احزاب کوچکتر نيز کرسـی هـائريا بدسـت          
خواهند آورد، حتی اگر آرأ آهنا از حلاظ جغــرافيائی          

مهم اينکه، يک حزب و يا گروپ قومی        .  پراگنده باشد 
أ، اکثريت را در پارملان بدست آورده خنواهند  با اقليت آر  
 .توانست

 

سيستم منايندگی متناسب با لست ظهـور احـزاب          •
کثريالقومی ملی را تشويق مينمايد که متـام منـاطق و           

ايـن  .  گروپ های مجعـيت های حملی را در بر گريد        
سيستم زمينه استفاده اعـظمی از هـر رأی را فـرهم           

به ساحاتی باشد که يک     حتی اگر آرأ مربوط     (ميسازد  
و بدين ترتيـب    ) حزب در آن قوت کمتری داشته باشد      

موجب تشويق کمپاين های وسيع انتخاباتی در اطراف        
و کنار کشور ميگردد، نه اينکه در قدم اول بر بستگی           

 .های قومی اتکأ گردد
 

سيستم منايندگی متناسب با لست از انشعاب هنايت         •
هر گاه در   .  هد منود اشديد در قوه مقننه جلوگريی خو     

 بيش از حد بوجود آيد، اجياد يـک         ولسی جرگه تعدد  
طوريکه قبالً  .  حکومت مؤثر خيلی مشکل خواهد بود     

ذکر گرديد، سيستم منايندگی متناسب با لست موجب        
خواهد گرديد تا بالک های ضد رئيس مجهور بـدون          

بدست آوردن يک اکثريت مطلق آرأ در سطح ملـی،          
 .را در دست گرفته نتوانندکنترول پارملان 

 

سيستم رأی واحد انتقال ناپذير موجب مبيان آمـدن          •
ورقه های طويل رأی با انواع خمتلف مسبول ها خواهـد           
گرديد که برای رأی دهندگان منفرد مغـشوش کننده        

ورقه رأی در سيستم منايندگی متناسب با       .  خواهد بود 
لست، عـمدتاً متشکل از مسبول های احـزاب ملـی          

در جوامعی کـه مشـار کـثريی از رأی          .  واهد بود خ
دهندگان بيسواد اند، در صورتيکه از سيستم مناينـدگی         
متناسب با لست استفاده گردد، ميزان اوراق رأی کـه          
نادرست نشانی شده اند، کم ميگردد، ولی هر گـاه از           
اوراق رأی پيچيده تر استفاده گردد، درينصورت مشـار         

 .ندآن خيلی بيشتر شده ميتوا
 

شرط تعـيني شده در قانون اساسی مبنی بر اينکه از           •
در موارديکـه   (هر واليت دو زن منايندگی داشته باشند        

قرار باشد چهار عـضو پارملان و يا بيشتر از آن انتخاب           
از طريق سيستم منايندگی متناسب با لست بـه         ) گردند

از مجله بيست پارملانی    .  بسيار آسانی حتقق يافته ميتواند    
ه در جهان دارای بلند ترين تعـداد اعـضای زن اند،          ک

نزده پارملان از يکنوع شکل منايندگی متناسب اسـتفاده         
مينمايند و ده ها کشور که دارای نصاب هائی به نفـع            
زنان اند سيستم منايندگی متناسب با لسـت را بکـار           

مطابق به سيستم منايندگی متناسب با لسـت،        .  ميربند
حزاب را تشويق مينمايـد تـا در    نصاب های جنسيت ا   

فهرست هايشان مشار بيشتر کانديدان زن را پيشـنهاد          
منايند تا چانس آهنا در بدست آوردن متام کرسی هـای           

هرگـاه پـس از     .  تعـيني شده در نصاب بيشتر باشد     
مشارش آرأ، در ميان چهار کانديدی که بيشترين مشـار          

باشـند   شـامل ن   زنآرأ را بدست آورده اند، کانديدان       
برای واليتی که بايد برای چهـار کرسـی دو زن را            (

، درينصورت سيسـتم چنـان عــمل        )انتخاب منايند 
 که بيشترين مشار آرأ را بدست       زنمينمايد که آن کانديد   

آورده باشد و متعـلق به حزبی باشد که اين کرسی را           
بدست آورده است، نصاب را پر منـوده و کرسـی را            

 کرسـی را     زن ن رتيب، کانديدا بدين ت .  احراز مينمايد 
مينمايد، " پر"که برای يک حزب اختصاص يافته است        

آنچنانيکه در سيستم رأی واحد انتقال ناپذير واقع        (ولی  
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 با آرأ خيلی کم کرسـی را از         زناين کانديد   ) ميگردد
 ."منی ربايد"حزب برنده 

طوريکه نشان داده شد، سيستم رأی واحد انتقال ناپذير در          
شاف بازو های اساسی حکومت موانـع اجيـاد         جهت انک 

مينمايد و مهچنان بر حتقق نصاب های جنسيت در پارملـان           
.  که در قانون اساسی درج اند، تأثري منفـی وارد مينمايـد           

جهت تغـيري دادن سيستم رأی واحد انتقال ناپـذير بـه           
سيستم منايندگی متناسب با لست، الزم خواهد بود تا قانون          

اً مورد غـور قرار گريد، و اينکار از حلـاظ          انتخابات جمدد 
قانونی امکان پذير است و پـس از انتخابـات رياسـت            

مجهوری بايد فوراً بيکی از اولويت های حکومت مبـدل          
در غـري اينصورت، اين خطر واقعی وجـود دارد         .  گردد

که سيستم رأی واحد انتقال ناپذير موجب بی ثباتی سياسی          
خبه منشعـب ميباشـد و احـزاب       گردد، زيرا پارملان منت   

سياسی ملی منحيث منايندگان حوزه های اصلی انتخابـاتی         
چنني وضعـيت هـم موجـب اجيـاد        .  ظهور منی منايند  

نارضايتی مردم در مقابل رئيس مجهور منتخب و حکومت         
 و ثبات سيستم انتخابات را در       مشروعيتميگردد و هم به     

 .املدت لطمه وارد مينمايد طويل

IV. وی انتخابات قانونیراه بس 

افغاهنا خيلی اميدوارند که انتخابات رياسـت مجهـوری و          
پارملانی نه تنها برای آنان اولني فرصت انتخاب رهربان شانرا          
مهيأ خواهد منود، بلکه يک دوره نوين سياسی صلح و ثبات         

اينکه چنني اميدواری ها حتقـق      .  را به ارمغان خواهد آورد    
 نتايج انتخابات   مشروعيتاً مربوط به    مييابند و يا خري، قسم    

 نتايج انتخابات بنوبه خـويش تـا        مشروعيت.  خواهد بود 
حدود زيادی توسط اعـتبار پروسه انتخابـاتی تعــيني         

چنان انتخابات رياست مجهوری و پارملانی که       .  خواهد شد 
به افغاهنا فرصت دهند که بصورت آزادانه و عادالنـه رأی           

آرای منفرد آهنا چگونه در اجيـاد       دهند و درک منايند که      
 سياسـت   مشـروعيت حکومت نقش بازی مينمايد، برای      

انتخابــات و حکومــت دموکراتيــک در افغانســتان در 
 .املدت امهيت قاطع خواهند داشت طويل

املللی افغانستان را خيلی تشويق منوده است تـا          جامعه بني 
ز ا.  انتخابات را در شرايط غـري آيده آل برگـذار منايـد          

املللی مسئوليت دارد که جهت تطابق       مهني سبب جامعه بني   
املللی از هر گونه تالش دريغ       انتخابات با معـيار های بني    

در حاليکه الی انتخابات زمان اندکی باقیسـت،        .  ننمايد
هنوز هم ميتوان کار های بيشتری اجنـام داد تـا نـواقص             

ـ           ات کاهش يابند و اين فرصت مهيأ گردد که نتايج انتخاب
 داده  به مسايل ذيل بايد حق  اولیت      .  رده شوند قانونی مش 

 :شود
امنيت در روز رأی دهی و در جريان آمادگی برای           •

با در نظرداشت اوضـاع رو بـه        .  انتخابات پارملانی 
وخامت امنيتی در سراسر افغانستان، خطـر محـالت         
خشونت بار عــليه رأی دهنـدگان، کانديـدان و          

ات کننده ترين چـالش بـرای     کارکنان انتخابات بی ثب   
ضرورت حفاظت از   .  انتخابات مؤفقانه باقيمانده است   

اوراق رأی نشانی شده در اثنای انتقال و مشارش يـک           
آسيب پذيری ديگری است که بايد بصورت عاجل بـه          

 .آن توجه گردد
برای انتخابات رياست مجهوری و پارملانی اين امر حايز         

ستان، ناتو، ائتالف   امهيت قاطع است که حکومت افغان     
و يوناما پروگرام خلع سالح و ملکی سازی را ادامـه           

 .دهند
مهچنان ناتو نبايد با کاهش نريو های خويش پـس از           
انتخابات رياست مجهوری موجب وخامـت بيشـتر        

در عـوض، ناتو بايد مشار نريو      .  اوضاع امنيتی گردد  
های خويشرا افزايش دهد تا امنيت الزم را برای وظيفه          
مشکل سازماندهی و تدوير انتخابات پارملانی فـراهم        

 .منايد
به مشاهدات و نظارت اولويت داده شده و از آن           •

  افغانستان سزاوار انتخاباتی اسـت       .محايت بعـمل آيد  
که بر آن نظارت هبتر نسبت به آنچه که اکنون در نظر            

املللی هنوز هـم     برای جامعه بني  .  است، صورت گريد  
تا در محايت از اسـتخدام و آمـوزش         زمان باقی است    

ناظرين بيطرف و مستقل داخلی در انتخابات رياسـت         
بايـد بـرای    .  مجهوری سرمايه گذاری بيشتری منايند    

انتخابات پارملانی در قسـمت سـازماندهی نـاظرين         
املللی و داخلی نسبت به آنچه که برای انتخابـات           بني

صورت رياست مجهوری اجنام يافته است، توجه بيشتری        
 .گريد و منابع بيشتری به آن اختصاص داده شود
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بايد در قدم   . اطالعات عامه و آگاهی رأی دهندگان      •
اول ظرفيت ارگان مشترک تنظيم انتخابات در خصوص        

بايد مقياس  .  ارتباطات و اطالعات عامه ارتقأ داده شود      
و ابعاد کمپاين های اطالعات عامه افزايش داده شوند تا          

 کانديدان طرزالعـمل هـا و پروسـه        رأی دهندگان و  
هائی را درک منايند که انتخابات بر بنيـاد آن اسـتوار            

اينکار بايد شامل پخش اطالعـات در مـورد         .  است
.  امکانات روز دوم رأی دهی و دور دوم انتخابات باشد         

مهچنان ضرور است تا يک ميکانيزم رمسی جهت ثبـت          
انند کـه  شکايات طرح ريزی گردد تا رأی دهندگان بد   

.   داشته باشند، چی کار کننـد      نگرانیدر صورتيکه آهنا    
 انتخابات مستلزم آنست که مقامات مسئول       مشروعيت

تدوير انتخابات در ارتباطات شان شـفاف و عــلنی          
باشند تا از بروز افواهات و بـدگمانی هـا در مـورد             
دسيسه بازی ها جلوگريی گردد، زيرا اينکار متام پروسه         

عـالوه بر آن، جهـت برقـرای       .  مايدرا ختريب مين  
ارتباطات مؤثر اين امر حايز امهيـت اسـت کـه رأی            
دهندگان و کانديدان بر استقالل ارگان مشترک تنظيم        
انتخابات از حکومت، يوناما و ديگران اعـتماد داشته        

 .باشند
  درين مرحله هنائی     .ضرورت به استخدام کارکنان    •

 مشترک تنظيم   نوکميسياين امر قابل تشويش است که       
انتخابات بايد قبل از انتخابات رياست مجهوری مشـا ر          

 کارکن انتخابات را استخدام منوده      ١٠٠،٠٠٠ختمينی  
به اينکار بايد توجـه عاجـل       .  و آهنا را آموزش دهد    

پرابلم های بـالقوه ناشـی از عــدم         .  مبذول گردد 
توامنندی در استخدام و آموزش دهی مناسب کارکنـان         

 و اناث برای انتخابات، ميتواند بر کيفيـت         کافی ذکور 
پروسه رأی دهی تأثري خيلی منفـی وارد منـوده و در            

.  قسمت انداخنت اوراق رأی دهی موانع اجيـاد منايـد         
 متام اين پروسه را     مشروعيتاينکار بنوبه خويش ميتواند     

 .مورد سوال قرار دهد
  .انتخابات پارملانی به تعــويق انداختـه شـوند         •

 پارملانی بايد به تعـويق انداخته شوند تا کـار          انتخابات
هائی از قبيل امور بررسی کانديدان، تعــيني حـدود          
ولسوالی ها، تعـيني تعـداد کرسی ها برای هر حوزه         
انتخاباتی، آموزش دهی برای کانديدان و رأی دهندگان        

انتخابات پارملـانی عجوالنـه و      .  و غـريه اجنام يابند   

يد که مشـکالت بيشـتری      ناقص موجب خواهد گرد   
جهت تضمني  .  نسبت به تعـويق انتخابات اجياد گردند     

اين امر که رئيس مجهور منتخب در مرحله زمانی ميـان      
انتخابات رياست مجهوری و انتخابات پارملـانی دارای        
قدرت بی حد و حصر نيست، ميتوان به کدام شـکلی           
لويه جرگه تصويب قانون اساسی را فراخواند تا حبيـث          

 .ک پارملان مؤقت الی تدوير انتخابات کار منايدي
  سيستم .قانون وسيستم انتخابات تغـيري داده شود    •

رأی واحد انتقال ناپذير بايد به سيستم منايندگی متناسب         
سيستم منايندگی متناسب با    .  به لست تغـيري داده شود    

لست به احتمال بيشتری موجب تشکل يک پارملان بـا          
 آن احزاب پر حترک سياسی کشور       ثبات ميگردد که در   

منايندگی داشته و زمينه مهکاری ميان قوه های اجرائيه و          
.  مقننه را مساعـد ميسازد، نه اينکه بن بست اجياد منايد         

برای حتقق اين امر بايد قانون انتخابات مورد جتديد نظر          
 .قرار گريد

  .در احزاب سياسـی سـرمايه گـذاری گـردد          •
ملانی به احزاب نريومند و مؤثر      دموکراسی های فعال پار   

افغانستان حتت سيستم رأی واحـد      .  سياسی نياز دارند  
انتقال ناپذير بسوی يک پارملان منشعـب بـا احـزاب         
کوچکی که از متام حوزه هـای انتخابـاتی کشـور           

شـهرت بـد    .  منايندگی کرده منيتوانند، گام بر ميدارد     
 نتيجـه   احزاب سياسی در افغانستان نبايد منجر به اين       

گريی گردد که بايد اين احزاب ضعــيف و نـامؤثر           
نگهداشته شوند، بلکه بايد از آهنا محايت بعـمل آمده و  
تقويت گردند تا در آينده کار های هبتری نسـبت بـه            

بايد درين قسمت سرمايه گذاری و      .  گذشته اجنام دهند  
محايت خيلی بيشری از جانب حکومـت افغانسـتان و     

 صورت گريد تا زمينـه رشـد چنـان          املللی جامعه بني 
احزاب سياسی ميسر گردد که بتوانند کشور را متحـد          
سازند و ستون فقرات دموکراسی قانونی پارملانی را در         

 .افغانستان تشکيل دهند
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