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خالصه

قانون اساسى افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را براى شهروندان افغانستان تضمين كرده و زمينه تاسيس كميسيون مستقل 
انتخابات را به هدف اداره و نظارت از انتخابات در اين كشور، فراهم نموده است. اما اين درحالى است كه قانون اساسى هيچ صراحت و جزيياتى 
را در مورد چهارچوب و مسووليت هاى كميسيون مستقل انتخابات به شمول ميكانيزم يا شيوه هاى حل شكايات انتخاباتى، ارائه نكرده است. 

اين جزييات بايد جدا در قانون وضع شود. 
 در عدم موجوديت پارلمان، قوانين انتخاباتى سال هاى 2004 و 2005 با استفاده از فرامين رياست جمهورى تصويب شدند. حتى پس از آنكه 
پارلمان تاسيس شد، باز هم قوانين انتخاباتى سال هاى 2009 و 2010 ميالدى، بدون كوچكترين مشوره با جامعه مدنى، احزاب سياسى يا 

اعضاى پارلمان و ساير نهادهاى مرتبط، با استفاده از فرامين رياست جمهورى تصويب و مورد اجرا قرار مى گرفت. 
كميسيون شكايات انتخاباتى به هدف داورى يا قضاوت شكايات وابسته به جريان انتخابات، در سال 2005 براساس قانون انتخابات تاسيس 
گرديد. اما قانون انتخابات سال 2005 ميالدى و تغييراتى كه بعدا در آن به وجود آمد، داراى ابهامات و فاقد طرزالعمل هاى مشخص بود. در 
بعضى موارد، اين قانون باعث ايجاد صالحيت هاى موازى براى بررسى شكايات انتخاباتى در ميان كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون 
شكايات انتخاباتى گرديد. با وجود اين كه بيطرفى و تعهد كميسيون شكايات انتخاباتى مورد ستايش قرار گرفته بود، اما در عمل، اين كميسيون 

به خاطر عدم داشتن منابع و وقت، با چالش هاى جدى نيز رو به رو بود. 
كميسيون شكايات انتخاباتى به عالوه كمبوداتى كه در چهارچوب قانونى خود داشت و با كمبود نيروى فزيكى رو به رو بود، درعين حال 
از فشارهاى موجود كه توسط حكومت در جريان انتخابات سال هاى 2009 و 2010 اعمال مى شد، نيز متاثر بود. مداخله حكومت در كار 
كميسيون شكايات انتخاباتى در سال 2010 ميالدى فراگير بود. حكومت در تالش تغيير دادن نتايج انتخابات با استفاده از هر شيوه ممكن به 
شمول اقدامات فراتر از چهارچوب قانون اساسى بود. حكومت از لوى سارنوالى و همچنان محاكم براى وارد كردن فشار قوى به خاطر تغيير 

دادن تصاميم كميسيون انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى استفاده كرده بود. 
زمانى كه حكومت نتوانست اين كميسيون ها را وادار نمايد، محكمه اختصاصى انتخابات را به عنوان وزنه يى در برابر كميسيون انتخابات 
ايجاد كرد. داليل حقوقى كه به اساس آن اين دادگاه ايجاد شده بود، شديدا مورد انتقاد قرار گرفت، اما با وجود اين همه، اين محكمه تاسيس 

شد و كار آن نزديك به شش ماه ادامه يافت.  
پس از دستيابى به يك تفاهم سياسى، در نهايت اين محكمه ملغى گرديد. در نتيجه اين تفاهم سياسى، كميسيون مستقل انتخابات توافق كرد 
تا نتايج نهايى انتخابات را تغيير بدهد. اين رويداد باعث گرديد تا نُه تن از اعضاى پارلمان (كسانى كه اساسا در انتخابات برنده شده بودند) از 
فهرست برنده گان انتخابات حذف گرديده و به عوض آنان نُه تن ديگر جايگزين شوند. اين درحالى است كه نتايج انتخابات بدون توجيهى 

كه بر مبناى قانون اساسى و قوانين انتخابات صورت بگيرد، تغيير يافت.
آنچه در جريان انتخابات سال 2010 ميالدى رخداد، نشاندهنده ضعف در تقسيم قدرت در افغانستان بود كه قانون اساسى و حاكميت قانون را 
در موجوديت حكومت قانونى، به مخاطره مى اندازد. عدم موثريت پارلمان به عنوان قوى ترين ارگان نظارت كننده، وابسته بودن قوه قضاييه 
به حكومت و تفويض بيش از حد قدرت به قوه اجراييه در قانون اساسى، همه دست به دست هم داده و براى قوه اجراييه زمينه اقدامات فراتر 

از قانون را در موارد زيادى فراهم كرد. 
براى موثريت انتخابات در افغانستان، نياز است تا اين كشور به قانونيت و حاكميت قانون احترام بگذارد، تفكيك واقعى و با مفهوم قدرت كه 
انعكاس دهنده قوه اجراييه مهار شده، پارلمان قوى، قوه قضايى بيطرف و مستقل، نهادهاى غيرجانبدار انتخابات و در نهايت، نهادهاى قدرتمند 

نظارت از انتخابات را كه بتوانند به مردم اگاهى بدهند، ايجاد نمايد. 
تفكيك قوا در افغانستان در آستانه ناكامى قرار دارد. از اين ناكامى بيشتر در يك قوه، صاحبان منافع سود مى برند. به همين دليل ايجاد 
اصالحات در قانون اساسى براى تامين مجدد توازن قدرت در بين اركان سه گانه دولت، ضرورى است. اما براى آن كه اين اصالحات 
مجال عملى شدن بيابد، نخست بايد اراده سياسى به ميان بيايد. در صورتى كه عدم موثريت ادارات دولتى به شمول نهادهاى برگزار كننده 
كنونى  وضعيت  ادامه  سرانجام  داد.  خواهند  دست  از  ادارات  اين  به  نسبت  را  شان  اعتماد  افغانستان  مردم  بيابد،  ادامه  همچنان  انتخابات، 
منجر خواهد شد تا دستاوردهاى يك دهه گذشته در افغانستان به خصوص پذيرفتن قانون اساسى جديد و ايجاد اداراتى كه نمايندگى از 

مردم بكند، به مخاطره بيفتد.
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مقدمه . 1
اگر تاريخ انتخابات افغانستان پديده قرن بيست و يكم خوانده شود، حرف نادرستى نيست. با آنكه افغانستان تجربه چندين انتخابات را در 
جريان يك قرن گذشته داشته است، اما اين تجربه ها با روش هاى پذيرفته شده بين المللى جهت برگزارى انتخابات دموكراتيك، همخوانى 

نداشته است.
افغانستان در سال 2001 ميالدى پس از سقوط رژيم طالبان روند دموكراسى را در پيش گرفت كه منتج به تصويب قانون اساسى جديد در 
سال 2004  گرديد. برگزارى انتخابات بخشى از نقشه راه يا خط مشى است كه در بُن مورد تاييد قرار گرفت و به عنوان بخش قابل مالحظه 
در قانون اساسى سال 2004 ميالدى، جا داده شد. قانون اساسى حق انتخاب كردن و انتخاب شدن شهروندان افغان را به رسميت شناخته و 
ايجاد نهادهاى اجرايى و قانونگذار را كه افراد با استفاده از آنها از طريق انتخابات آزاد و منصفانه برگزيده شوند، فراهم نموده است. از زمان 
تصويب قانون اساسى تاكنون، افغانستان شش انتخابات را برگزار كرده است. در اين جريان دو مرتبه انتخابات رياست جمهورى، دو مرتبه 
انتخابات پارلمانى و دو مرتبه انتخابات شوراهاى واليتى راه اندازى گرديده است. در وهله نخست، آنطورى كه در قانون اساسى ذكر شده 
است، تالش صورت گرفت تا سه انتخابات به طور قطعى در سال 2004 ميالدى برگزار شود. با وجود پيچيدگى در مسئله برگزارى همزمان 
انتخابات پارلمانى و شوراهاى واليتى، توافق صورت گرفت كه اين دو، پس از انتخابات رياست جمهورى برگزار شود. براى برگزارى نخستين 
انتخابات 10,5 ميليون نفر كارت راى دهى به دست آوردند كه از اين ميان 80 درصد در انتخابات رياست جمهورى سال 2004 شركت كردند. 
سه  افغانستان بود،  در  ملل  سازمان  معاونت  يا هيئت  يوناما  حمايت  به  انتخابات  مستقل  كميسيون  همانا  كه  انتخابات  تنظيم  مشترك  دفتر 
انتخابات نخست را كه عبارت بودند از انتخابات رياست جمهورى، پارلمانى و شوراهاى واليتى در سال هاى 2004 و 2005 ميالدى، برگزار 
كميسيون  گرديد.  انتخابات  تنظيم  مشترك  دفتر  جايگزين  بعدى،  انتخابات  سه  برگزارى  انتخابات براى  مستقل  كميسيون  آن  از  پس  كرد. 
شكايات انتخاباتى براى بار نخست در سال 2005 ميالدى تاسيس شد و روند نظارت از انتخاباتى را كه پس از آن برگزار شد، به عهده داشت. 
برگزارى انتخابات، چه در دموكراسى هاى نوپا و يا كهن، يگانه راه دستيابى به قدرت مشروع است، با اين حال، اين روند با يك سرى جنجال 
ها همراه است. با وجوديكه شيوه هاى متفاوت براى رسيدگى به منازعات و شكايات انتخاباتى ايجاد گرديده، اما براى كشورهاى در حال گذار 

به دموكراسى، ايجاد رويكرد  يا ميكانيزمى كه به دور از مداخله و نفوذ حكومت و ساير شركاى قدرت باشد، ضرورى است.
به مثابه اصل محورى، به هدف تامين مطابقت كامل با قوانين و حفظ و احياى قوانين انتخاباتى و استفاده از حقوق انتخاباتى، ميكانيزم حل 
منازعات انتخاباتى بايد مبدل به عدالت انتخاباتى گردد.1 نبود و يا ضعف مديريت در رسيدگى به شكايات انتخاباتى، نه تنها تهديدهاى جدى 
را متوجه انتخابات آزاد و شفاف مى سازد، بلكه باعث ايجاد وضعيتى نيز شده مى تواند كه فرصت مداخله از سوى افراد و گروه هاى متعدد در 

پروسه انتخابات فراهم شود و حاكميت قانون و طرفدارى از حكومت قانونى را به مخاطره بيندازد. 
بنا به منظور رسيدگى به شكايات انتخاباتى، بدون به مخاطره انداختن پروسه سياسى، نياز مبرم احساس مى شود كه حكومت در يك چهارچوب 
قانونى و روشن و در مشوره با نهادهاى ذيدخل، كميسيون ها و يا نهادهاى تنظيم كننده انتخابات و رسيدگى به شكايات انتخاباتى را ايجاد 

نمايد و به تصاميم قانونى اين نهادها احترام بگذارد تا سرانجام اين نهادها حقوق اتباع را براى راى دادن محفوظ نگهدارند. 
اين موضوع نيز با اهميت است كه اين چهارچوب قانونى، تعريف مشخصى ميان تخطى هاى انتخاباتى و جرايم انتخاباتى ارائه نمايد تا بر 
اساس آن مسووليت هاى مقامات بررسى كننده شكايات انتخاباتى و همچنان نهادهاى مجرى قانون، روشن باشد. در عين حال بسيار مهم 
است كه مقامات رسيدگى به شكايات انتخاباتى مقررات، طرز العمل ها و رهنمودهاى واضحى را براى رسيدگى به منازعات انتخاباتى ايجاد 
نمايند. اين نهادها بايد قبل از برگزارى انتخابات تماس هاى وسيعى با مردم، كانديداها، احزاب سياسى، نمايندگان احزاب و نهادهاى نظارت 

كننده انتخابات داشته باشند و به آنان در مورد تخطى ها و يا جرايم انتخاباتى براساس آنچه در قانون ذكر گرديده است، معلومات بدهند. 
اين گزارش تحقيقى، انتخابات پارلمانى سال 2010 ميالدى را به عنوان يك قضيه تحقيقى، مورد بحث قرار مى دهد تا  شيوه كنونى و وضعيت 
رسيدگى به شكايات و منازعات انتخاباتى را در افغانستان مورد مطالعه قرار بدهد. اين گزارش چهارچوب قانونى، صالحيت نهادهاى برگزار 
كننده انتخابات و شيوه هاى رسيدگى به شكايات انتخاباتى را تشريح ميكند و همچنان تحليل منتقدانه يى از اقدام رئيس جمهورى براى ايجاد 
محكمه اختصاصى انتخابات (كه منبعد در اين گزارش بنام محكمه ياد ميگردد) پس از انتخابات را ارائه مى نمايد. اين گزارش به اين نتيجه 
رسيده است كه تاسيس اين محكمه هيچ مبنا و بنياد قانونى و حقوقى نداشت. بنا اين موضوع به اثبات مى رسد كه قوه اجراييه از قدرت خود 

براى نفوذ بى مورد در كار قوه قضاييه دولت، سو استفاده كرده است. 
اين گزارش همچنان صالحيتهاى موازى ستره محكمه و كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى جهت تفسير قانون اساسى را تحليل نموده  
و به اين نتيجه دست يافته است كه بازيگران قدرت در خصوص مسايلى كه با آن رو به رو شده بودند، براى اتخاذ تصميم دلخواه خودشان 
از اين نهادها، به اين دو نهاد به صورت متبادل مراجعه نموده اند. نبود چنين وضاحت منجر به تحت شعاع قرار گرفتن صالحيت هاى قضايى 

گرديده و حالت سردرگمى يا ابهام را به وجود آورده است كه ميتواند زمينه مداخله آسان قوه اجراييه و ساير نهادها را فراهم سازد. 

1 هوزى دو جى سوزاندهينريگوز و ايمان ايوب، عدالت انتخاباتى، رساله IDEA بين المللى( ستكهلم ، ايدياى بين المللى ، 2010.)
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اين گزارش نتيجه ميگيرد كه پس از گذشت يك دهه از ايجاد دولت برمبناى قانون اساسى در افغانستان، تفكيك قوا، استقالليت قوه قضاييه، 
حاكميت قانون و همچنان قانونمدارى در معرض خطر قرار دارد. در حالى كه بسيارى از بازيگران و صاحبان قدرت، هنوز هم به خاطر عاليق 
شان چنين وضعيتى را حفظ كرده اند. اگر به اين وضعيت پايان داده نشود، دستاوردهاى يك دهه گذشته در افغانستان، به ويژه روند پذيرفته 

شدن قانون اساسى و تاسيس نهادهاى نمايندگى را به مخاطره مى اندازد.
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روش تحقيق . 2
 براى انجام اين تحقيق از شيوه كاربرد معلومات كتابخانه يى و جمع آورى معلومات ابتدايى از طريق مصاحبه شوندگان كليدى و نظريات 
سهم گيرندگان، استفاده شده است. در اين تحقيق با افراد متعدد ذيدخل در روند انتخابات مصاحبه صورت گرفته است. به اين مسئله نيز توجه 
صورت گرفته است تا مصاحبه شونده ها داراى معلومات و نقطه نظرات گوناگون باشند، تا در ابراز نظرها پيرامون موضوعات مورد تحقيق 

توازن وجود داشته باشد. 
مصاحبه شوندگان كليدى در اين گزارش تحقيقى عبارت بودند از كميشنران سابق و كنونى كميسيون مستقل انتخابات (IEC) و كميسيون 
مستقل شكايات انتخاباتى (IECC)، اعضاى خارجى اسبق كميسيون شكايات انتخاباتى، قانوندانان و حقوقدانان، كانديداهاى انتخابات 2010 ، 
اعضاى شوراى ملى، اعضاى هيئت قضايى و ساير مسوولين انتخاباتى و حقوقى و كارشناسان سياسى و انتخاباتى. در اين جريان تالش شده 

است تا به نظرات افراد موافق و مخالف در مورد ايجاد محكمه گوش داده شود. در مجموع  27 مصاحبه در اين مورد صورت گرفته است. 
معيارهاى انتخاب افراد براى مصاحبه قرار ذيل بوده است : 1) اشتراك مستقيم مصاحبه شونده به عنوان يك مقام در جريان انتخابات و يا 
هم كانديداى انتخابات. 2) كارشناس حقوقى. 3) كارشناس سياسى و 4) شخص داراى معلومات كافى در مورد پروسه انتخابات و بررسى  

شكايات انتخاباتى. 
اگرچه در اين تحقيق از پرسشنامه هاى از قبل ترتيب شده استفاده نشده است تا مصاحبه شونده ها بتوانند نظرات خود را به صورت آزادانه 
ابراز كنند ولى بعضى سوال هاى كه طرح شده بود تا از اشتراك كننده ها پرسيده شود ، قرار ذيل است  : 1) آگاهى در مورد رسيدگى به 
شكايات انتخاباتى (ECC) از سال 2005 ميالدى به اين طرف. 2) موثريت كميسيون شكايات انتخاباتى در جريان برگزارى سه انتخابات گذشته 
در افغانستان. 3) نظر آنان در مورد ايجاد محكمه اختصاصى انتخابات. 4) مشروعيت و مبناى قانونى بودن ايجاد محكمه. 5) خاليگاه هاى 
چهارچوب قانونى انتخابات. 6) جنجال هاى برخاسته از ابهامات قانونى و 7)  نظرات آنان در مورد اقدامات براى تقويت اين پروسه در آينده. 
عوامل مشخصى به صورت مستقيم و غيرمستقيم باالى اين مطالعه تحقيقى تاثير داشته است، منجمله دسترسى به اطالعات با چالش هاى 
همراه بود. اين تحقيق واقعه يى را مورد بررسى قرار مى دهد كه سه سال قبل رخداده بود. كميسيون شكايات انتخاباتى يك نهاد دايمى نبود، 
و تا همين چندى قبل نيز اين نهاد داراى دفتر داراالنشا نبود و يا هم بايگانى يا آرشيوى كه فعاليت هاى آن در آن ثبت باشد، وجود نداشت. 
كدام هسته مركزى هم براى نگهدارى معلومات آن وجود نداشته است، در نتيجه تحقيق كننده منابع متعدد را به هدف دسترسى به معلومات 
مرتبط، مورد استفاده قرار داده است. اين تحقيق همچنان متكى به معلوماتى است كه از طريق مصاحبه ها به دست آمده است، به خصوص 
مصاحبه شوندگانى كه به صورت مستقيم در پروسه انتخابات سهم داشتند. بايد خاطر نشان بسازيم كه برخى معلومات از سوى مسوولين و يا 
هم مصاحبه شونده ها در اختيار ما قرار نگرفته است، زيرا از آن به نام «سرى» ياد گرديده و الزم ديده نشده است تا از آن در تحقيق استفاده 
شود. به صورت مشخص اسنادى كه از طرف اين نهادها شريك ساخته نشدند نامه ها و مكاتيب بودند كه در جريان انتخابات بين اين نهاد 

ها تبادله شده بود. 
در ضمن، تعدادى از مصاحبه شونده ها كه همين اكنون در پست هاى كه رئيس جمهور آن را تصويب كرده است كار مى كنند، در جريان 
مصاحبه احساس راحتى نمى كردند تا در مورد تجربه هاى خود آزادانه صحبت نمايند. در عين حال، مصاحبه شوندگانى كه از قوه قضاييه 
بودند در مورد قضا و ناتوانى هاى آن به راحتى ابراز نظر نمى كردند. با آنكه چندين بار با رئيس محكمه اختصاصى از سوى تيم تحقيق كننده 
تماس برقرار گرديده بود، اما وى از مصاحبه خوددارى كرد. تحقيق كننده به هدف ايجاد توازن و رسيدگى به كمبودات، با چهره ها يا افراد 
متعددى كه به صورت مستقيم در پروسه انتخابات سهم داشتند، مصاحبه انجام داده و همچنان از مواد نشر شده ستره محكمه SC، كميسيون 
مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى (ICOIC)، كميسيون مستقل انتخابات (IEC) و ساير نهادها كه معلومات انتقادى وابسته به رويدادها و 

موضوع را نشر كرده بودند، استفاده كرده است. 
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زمينه: چهارچوب حقوقى انتخابات در افغانستان و وضعيت قانونمدارى . 3
قانون اساسى افغانستان  3 .1

موافقتنامه بُن براى افغانستان پس از طالبان، يك آينده دموكراتيك را ترسيم كرد و تصويب قانون اساسى جديد را نيز تجويز نمود. اين 
موافقتنامه همچنان چهارچوب كارى  براى يك حكومت نماينده را كه از طريق انتخابات آزاد و عادالنه برگزيده شده باشد، فراهم كرد.2 
زمانى كه قانون اساسى افغانستان در سال 2004 ميالدى به تصويب رسيد، اين قانون پيوستن افغانستان را به اعالميه جهانى حقوق بشر 
(UDHR)  و ساير پيمان هاى بين المللى تسجيل نمود.3 اعالميه حقوق بشر اراده مردم را كه از طريق انتخابات واقعى بيان شده باشد، 
به عنوان اساس اقتدار حكومت ها، به رسميت مى شناسد.4 عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR) حقوق اتباع را به هدف 
دادن راى و انتخاب شدن از طريق راى عمومى و مساوى، تضمين مى كند.5 قانون اساسى سال 2004 بعدا اين مسئله را مشخص ساخت 
كه راى دادن و اشتراك در انتخابات، يك حق جهانى همه اتباع كشور است. بخش بعدى اين گزارش مفاد قانون اساسى را در رابطه به 

انتخابات در افغانستان ارائه مى كند.  
قانون اساسى افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را براى اتباع افغانستان تضمين كرده و زمينه تاسيس كميسيون مستقل انتخابات 
را به هدف اداره و نظارت از انتخابات در اين كشور، فراهم نموده است.6 كميسيون مستقل انتخابات برگزار كننده انتخابات رياست جمهورى، 
پارلمانى، شوراى واليتى، شوراى ولسوالى، شوراى شهردارى، شوراى قريه يا محل و انتخابات شهردار ها مى باشد.7 اين درحالى است كه قانون 
اساسى هيچ صراحت و جزيياتى را در مورد چهارچوب اجراات و مسووليت هاى كميسيون مستقل انتخابات ارائه نكرده است. قانون اساسى 
صرف بيان داشته است كه كميسيون مستقل انتخابات مسوول تدقيق وثايق انتخاباتى اعضاى شوراى ملى است.8 درحالى كه قانون اساسى  

جزييات اضافى به شمول ايجاد شيوه هاى حل شكايات انتخاباتى را ارائه نكرده است كه نياز است بعدا طى قانون جداگانه تصويب گردد.9
قانون اساسى فاصله زمانى ميان تصويب قانون اساسى و تاريخ افتتاح نخستين شوراى ملى را به عنوان "دوره انتقالى" ياد كرده است. طى 
اين دوره دولت موقت مسووليت دارد تا كميسيون مستقل انتخابات را به هدف تنظيم انتخابات، تاسيس نمايد. قانون اساسى همچنان صراحت 
دارد كه در جريان دوره موقت، قوانين وابسته به انتخابات توسط فرمان هاى رئيس جمهورى نافذ  شده مى توانند. اين قوانين بايد به نخستين 
مجلس شوراى ملى ارائه ميشد و الى تعديل و تصويب آن توسط قانونگذاران شوراى ملى كماكان نافذ محسوب ميشد.10 اين درحالى است 
كه در عمل، حتى پس از دوره انتقالى نيز قوانين انتخاباتى به عوض اين كه از سوى پارلمان به تصويب برسد، همچنان با استفاده از فرامين 

تقنينى رئيس جمهور مرعى االجرا باقى ماند.
قانون اساسى افغانستان همچو ساير قوانين اساسى، در مورد نظام انتخاباتى صراحت ندارد. قانون اساسى صرفا حق تاسيس احزاب سياسى را 
مشخص ساخته است.11 در حالى كه سوال در مورد تصميم گيرى پيرامون ايجاد يك سيستم مقتضى انتخاباتى كه در قانون گنجانده شود، 
بالتكليف مانده و به آينده ماكول گرديده است. موجوديت چنين انعطاف پذيرى به خصوص در جوامع پس از بحران، به قوه مقننه اجازه ميدهد 
كه سيستم انتخاباتى را براساس كارايى سيستم و واقعيت ها، اصالح نمايد. در وهله نخست انتظار مى رفت كه پروسه طرح و تصويب سيستم 

انتخاباتى مبتنى بر اشتراك طيف وسيعى از افراد و گروه ها، و از همه مهمتر، احزاب سياسى باشد.  
درحالى كه حكومت در عمل، به طور يك جانبه اقدام نموده و يك سرى از  قوانين انتخاباتى را بدون مشوره با طرف هاى مختلف، در سال 
هاى 2004 و 2010 ميالدى وضع كرد. به صورت مشخص حكومت تصميم گرفت تا سيستم راى واحد غير قابل انتقال12(SNTV) را با وجود 

مخالفت هاى وسيع از سوى احزاب سياسى و جامعه مدنى در برابر اين سيستم، در كشور مورد اجرا قرار بدهد.13

2 موافقتنامه در باره تشكيالت موقتى در افغانستان تا زمان تاسيس مجدد نهادهاى دايمى دولتى ( كنفرانس بُن) شرط عمومى 4. 2001.
3 ماده 7 قانون اساسى افغانستان 

4 ماده 21 اعالميه جهانى حقوق بشر، ماده 21، 1948
5 ماده 25، عهدنامه بين المللى در مورد حقوق مدنى و سياسى، سال 1966 

6 قانون اساسى افغانستان، ماده 33 و 156 ، 2004
7 درحالى كه در قانون اساسى افغانستان از برگزارى هفت انتخابات ياد اورى گرديده است، اما تاكنون انتخابات شوراى ولسوالى، شوراى قريه يا محل و انتخابات شوراى شاروالى ها برگزار نشده است. 
گزارش شده است كه اين انتخابات به دليل هزينه هاى گزاف كه هريكى ان زمان جداگانه دارند، تاكنون برگزار نگرديده است. به طورمثال مقاله ذكريا باركزى را كه در مورد انتخابات رياست جمهورى و 

شورا هاى واليتى در افغانستان در سال 2014 است، و از سوى انستيتوت صلح اياالت متحده در سال 2013 در واشنگتن دى سى، منتشر گرديده است، مطالعه كنيد. 
8 ماده 86 قانون اساسى افغانستان ، سال 2004
9 ماده 157 قانون اساسى افغانستان، سال 2004

10 ماده 159 قانون اساسى افغانستان، سال 2004
11 ماده 35 قانون اساسى افغانستان، سال 2004

12 بر اساس اين سيستم، راى دهنده  يك راى دارد كه براى كانديد مورد عالقه خود در يك ناحيه كثيرالعضو استفاده مى كند. كانديد يا نامزدى كه داراى بيشترين راى باشد برنده اعالن مى شود. 
درميان ساير عدم مزيت هاى كه  دارد، اين سيستم به عنوان چالش در برابر احزاب سياسى واقع گرديده است زيرا چندين عضو يك حزب براى به دست اوردن يك راى رقابت مى كنند، يعنى كه ارا  در 
يك حوزه انتخاباتى تقسيم مى گردد. اين روش باعث ايجاد پراگنده گى و ناسازگارى در حزب مى گردد. اين سيستم نياز به طرح استراتيژى از سوى احزاب در زمينه ارائه كانديداها و تنظيم ارا دارد ، كه 
با توجه به ضعيف بودن احزاب سياسى، اين كاركمتر متصور است. براى مطالعه بيشتر به رساله چاپ شده رينولد، بن ريلى و اندريو اليس در خصوص طرح سيستم انتخاباتى، رساله " مفكوره هاى جديد 

جهانى " چاپ استهكلم  سال 2008، رجوع شود.
13 براى دريافت جزييات بيشتر در مورد سيستم راى واحد غير قابل انتقال و مفهوم ان در پارلمان ها و اينده دموكراسى در افغانستان به رساله اندريو رينولد و جان كيرى زير عنوان : " بهبودى سيستم 

انتخابات در افغانستان، استدالل ها و گزينه ها براى اصالح " چاپ شده توسط واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، كابل سال 2012
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درحالى كه بسيارى از كشورها از انعطاف هاى موجود در قوانين اساسى جهت بررسى نظام هاى متعدد انتخاباتى استفاده مى كنند و قوانين 
را به نحوى تصويب مينمايند كه دموكراسى را تقويه نموده و نهادهاى قوى كه نمايندگى كرده بتوانند به وجود بيايد، اما در قانون اساسى 
افغانستان از اين فرصت جهت تضعيف احزاب سياسى و جلوگيرى از رشد آن استفاده گرديده است. اين مسئله منجر به تاسيس يك پارلمان 

غيرمتشكل و از لحاظ سياسى از هم گسيخته گرديد. 
زمانى كه نخستين شوراى ملى به كار آغاز كرد، هم احزاب سياسى و هم نهادهاى جامعه مدنى قويا خواستار اصالح سيستم راى واحد غير 
قابل انتقال، قبل از برگزارى دومين انتخابات پارلمانى گرديدند. اين درحالى است كه حكومت مخالف وارد آمدن اصالحات در اين سيستم بود 
و درخواست مكرر احزاب سياسى را ناديده گرفت. در نتيجه سيستم راى واحد غير قابل انتقال بار ديگر در انتخابات پارلمانى مورد استفاده قرار 

گرفت و احتماال اين سيستم در سومين دور انتخابات پارلمانى در سال 2015 ميالدى نيز به كار گرفته خواهد شد. 
سيستم چند حزبى كه به مثابه تهداب دموكراسى عمل مى كند، براى وضعيت افغانستان موجه است. حكومت همواره استدالل ميكرد كه اين 
سيستم براى افغانستان كارآمد نيست و بنا مخالفت خود را با اشاره به دوره هاى ناگوار عملكرد احزاب سياسى در تاريخ گذشته افغانستان، 
ابراز مى نمود. اين درحالى است كه در نهايت در نبود احزاب قوى سياسى، دموكراسى در افغانستان به شگوفايى نخواهد رسيد. به عنوان اصل 
محورى سيستم يا نهادهاى دموكراتيك، احزاب بايد در امور داخلى خود دموكرات، تنظيم شده و داراى ايديولوژى جذاب باشند تا به موفقيت 

دست يابند. 

قوانين انتخاباتى  3 .2
قوانين انتخاباتى روند تنظيم انتخابات را قانونيت مى بخشند. يكى از عوامل كليدى براى تضمين موفقيت انتخابات، داشتن چهارچوب قوى 
و قانونى است. چنين چهارچوب به صورت واضح، جامع و با جزييات مشخص مى گردد تا بتواند اعتبار و شفافيت پروسه انتخابات را تضمين 
كند. اين بخش گزارش به صورت اجمالى قوانين انتخاباتى را كه انتخابات سال هاى 2004 و 2010 ميالدى براساس آن برگزار گرديد، مورد 

مطالعه قرار مى دهد. 

نهادهاى انتقالى تنظيم انتخابات: قانون انتخابات 2004
از نگاه تاريخى، افغانستان تجربه محدود در زمينه انتخابات داشته است. آخرين بارى كه انتخابات برگزار گرديد، چندين دهه قبل از سال 

2004 ميالدى بود. آن انتخابات با معيار هاى بين المللى و شناخته شده در خصوص برگزارى انتخابات آزاد و عادالنه همخوانى نداشت.14
جامعه بين المللى با آنكه مشتاقانه اميدوار فراهم كردن تسهيالت براى يك دموكراسى نماينده در افغانستان بود، اما از چالش هاى موجود بر 
سر راه برگزارى انتخابات نيز آگاهى داشت. حكومت انتقالى مطابق تعهداتى كه در كنفرانس بُن صورت گرفته بود، خواستار همكارى سازمان 

ملل متحد (UN) به هدف ايجاد يك نهاد مشترك تنظيم كننده نخستين دور انتخابات در افغانستان گرديد.
در سال 2003 ميالدى دو فرمان به هدف تاسيس كميسيون موقت انتخابات افغانستان (IAEC) و دفتر مشترك تنظيم انتخابات (JEMB) صادر 
گرديد.15 كميسيون موقت انتخابات افغانستان وظيفه داشت تا در همه امور مربوط به انتخابات به حكومت مشوره داده و در همكارى با هيئت 
معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA) راى دهندگان انتخابات سال 2004 ميالدى را ثبت كند.16 دفتر مشترك تنظيم انتخابات 
مسوول نظارت از روند ثبت نام راى دهندگان بود.17 فرمان شماره 110 در ماه فبرورى سال 2004 ميالدى كه بعدا توسط فرمان شماره 40 
تعديل گرديد،  به دفتر مشترك تنظيم انتخابات صالحيت هاى بيشترى را در زمينه آماده سازى، تنظيم، فراخواندن و نظارت از پروسه انتخابات 

تفويض كرد.18
در ماه مى سال 2004 ميالدى رئيس جمهور كرزى با استفاده از صالحيت قانونى خويش مطابق ماده 159 قانون اساسى،19 به هدف تاسيس 
كميسيون مستقل انتخابات و قانونيت بخشيدن به امور انتخاباتى، قانون انتخابات را طى فرمان شماره 28 توشيح و نافذ گرداند.20 اين قانون 
تكرار صالحيت ها و ساختار دفتر مشترك تنظيم انتخابات بود كه براساس فرمان شماره 110 رويكار آمده بود. دفتر مشترك تنظيم انتخابات 
13 عضو داشت كه يازده تن آنان داراى حق راى و دو تن آنان فاقد حق راى بودند. رئيس جمهور كرزى شش عضو افغان اين كميسيون را 
تعيبن كرد، درحالى كه نماينده خاص سازمان ملل متحد براى افغانستان پنج عضو بين المللى يا خارجى را به اين كميسيون گماشت. رئيس 

14 ريجينالد اوستين " ظهور يك نهاد تنظيم كننده انتخابات" براى طرح و تنظيم انتخابات : رساله منتشر شده از سوى موسسه IDEA بين المللى. چاپ استهكلم سال 2006. براى مطالعه بيشتر 
درمورد موازين انتخابات ازاد و عادالنه به " اعالم انتخابات ازاد و عادالنه " ( پاريس شوراى بين االپارلمانى سال 1994) مراجعه شود.

15 كميسيون موقت انتخابات افغانستان ، فرمان شماره 39 سال 2003 ميالدى ( سال 1382 خورشيدى)
16 دفتر مشترك تنظيم انتخابات ، ماده اول فرمان شماره 40 سال 2003 ميالدى ( سال 1382 خورشيدى)

17 عناصر انتخابات در جريان دوره انتقالى، ماده اول فرمان شماره 110، سال 2004 ميالدى ( سال 1382 خورشيدى)
18 كميسيون مستقل انتخابات، فرمان شماره 21 سال 2005 ميالدى ( سال 1385 خورشيدى)

19 ماده 159 قانون اساسى افغانستان چنين صراحت دارد : " حكومت موقت اسالمى افغانستان در جريان دوره انتقالى وظيفه دارد تا وظايف ذيل را انجام بدهد : 1) صدور فرمان هاى تقنينى در رابطه 
به برگزارى انتخابات رياست جمهورى، شوراى ملى و شورا هاى محلى در جريان شش ماه .....3) تاسيس كميسيون مستقل انتخابات ......

20 قانون انتخابات، فرمان شماره 28 ( جريده رسمى شماره 829) سال 2004 ميالدى ( سال 1384 خورشيدى)
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7 رسيدگى به شكايات انتخاباتى: افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى

افغان داراالنشاى انتخابات و مشاور انتخاباتى هيئت معاونت سازمان ملل در افغانستان كسانى بودند كه حق راى نداشتند.21 در سال 2005 
براساس فرمان شماره 21 رياست جمهورى، هفت عضو كميسيون مستقل انتخابات جايگزين كميسيون موقت انتخابات گرديد.22

قانون انتخابات سال 2004 ميالدى حقوق مساوى راى دهندگان را تضمين كرده و به همه اتباع واجد شرايط فرصت داد تا آراى شان را در يك 
راى دهى آزاد، سٍرى،  عمومى و مستقيم بكار ببرند. با توجه به تاريخ ناخوشايند احزاب سياسى در افغانستان، اين قانون نيز طورى طرح نشده بود 
تا منجر به رشد احزاب قوى سياسى گردد. به طور مشخص اين قانون سيستم راى واحد غير قابل انتقال را در هر دو انتخابات پارلمانى و درسطح 
شورا هاى واليتى به اجرا گذاشت. ولى همچنان احزاب سياسى را تشويق مينمود تا كانديدان خود را براى به دست آوردن الى صد درصد كرسى 
هاى تعيين شده در هر واليت معرفى نمايند.23 در حقيقت با كانديدان احزاب نيز مانند كانديداهاى مستقل رفتار صورت گرفت. اين مسئله قابل 

پيش بينى بود كه اين سيستم افغانستان را به سوى كثرت كانديداهاى مستقل و با سهم اندكى از احزاب در انتخابات، سوق مى دهد.24
براى رسيدگى به منازعات انتخاباتى، قانون انتخابات كه در سال 2004 ميالدى تصويب شد صالحيت را در اختيار كميسيون مستقل انتخابات 
قرار داد. اما اين قانون در برگيرنده رهنمودهاى محدودى در خصوص صالحيت و طرزالعمل هاى كارى كميسيون مستقل انتخابات بود. اين 
قانون به كميسيون مستقل انتخابات صالحيت داده بود تا در منازعات برخاسته از ثبت نام، راى دهى، كانديداها، اوراق راى، شمارش، و صدور 
حكم در مورد آرا ، تحقيق نمايد. كميسيون مستقل انتخابات مى توانست كانديداهاى را كه معيارهاى الزم را نداشتند، حذف كند. شهروندان 

كشور نيز مى توانستند از كانديداها به كميسيون مستقل انتخابات شكايت كنند.25
قانون انتخابات سال 2004 ميالدى تخطى هاى انتخاباتى را به طور مشخص شمرده و به كميسيون مستقل انتخابات صالحيت داد تا در مورد 
شكايات تحقيق و قضاوت نمايد. شكايات موجود در مراكز راى دهى و شمارش، در همان مراكز حل شده مى توانست و اين امكان نيز وجود 
داشت كه جهت رسيدگى استينافى، شكايات به دفتر واليتى كميسيون و دفتر مركزى خود كميسيون شكايات محول گردد. تصاميم اتخاذ شده 
به وسيله كميسيون مستقل انتخابات نهايى و تحميلى بود.26 در صورتى كه كانديداها و يا احزاب سياسى تخطى هاى انتخاباتى را مرتكب يا 
سازمان دهى ميكردند، كميسيون مستقل انتخابات مى توانست تعزيراتى را باالى آنان وضع كند. در صورتى كه كميسيون مستقل انتخابات 

تخطى هاى جنايى از قانون انتخابات را تشخيص مى داد، مى توانست مرتكبين آن را به ارگانها مجرى قانون معرفى نمايد. 
مواد قانون در برگيرنده همه موارد الزم نبود تا بتواند به جنجال ها يا منازعات پايان بدهد. اما در سال 2004 ميالدى دفتر مشترك تنظيم انتخابات 
دو مقرره را به هدف قضاوت روى شكايات، تقلب ها و تخطى ها صادر كرد و همچنان طرزالعمل هايى را به هدف تحقيق شكايات، روى كار 
آورد، اما زمان براى اجراى آن بسيار ناوقت بود.27 در نتيجه كارمندان انتخاباتى، كانديداها و نمايندگان شان آگاهى اندكى از اين مقرره ها داشتند.

در پايان انتخابات سال 2004 ميالدى، عدم پاسخ دهى كافى به ادعاهاى مطرح شده در خصوص جعل و تقلب ها، منجر به ايجاد يك هيئت 
منصفه گرديد تا شكاياتى را كه از سوى كانديداها مطرح شده بود تحقيق كرده و به دفتر مشترك تنظيم انتخابات گزارش بدهد.28 اين هيئت 

اصالحاتى را پيشنهاد كرد تا شيوه رسيدگى به شكايات بهبود يابد.29

آغاز كار كميسيون شكايات انتخاباتى: قانون انتخابات سال 2005
با توجه به چالش هاى موجود در زمينه قضاوت و رسيدگى به شكايات انتخاباتى كه در جريان انتخابات رياست جمهورى سال 2004 ميالدى 
آزاد  انتخابات  بنياد   (AIHRC) افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  جمله  از  انتخابات  روند  در  ذيدخل  نهادهاى  از  شمارى  آمد،  ميان  به 
و عادالنه افغانستان (FEFA) و هيئت نظارت اتحاديه اروپا، ايجاد نهاد مستقل بررسى مشاجرات انتخاباتى را سفارش كردند. بنا كميسيون 
شكايات انتخاباتى در نتيجه تعديالت وارده 2005 در قانون انتخابات، تاسيس گرديد.30 قانون انتخابات سال 2005 ميالدى بسيارى از ماده 
هاى قانون قبلى را در زمينه تنظيم انتخابات به همراه داشت و به نقش دفتر مشترك تنظيم انتخابات جهت راه اندازى انتخابات و نظارت از 

آن تاكيد مى كرد.31

21 عناصر تدوير انتخابات در دوره انتقالى، فرمان شماره 110، 2004 ( سال 1382 خورشيدى)
22 كميسيون مستقل انتخابات ، فرمان شماره 21 ، 2005 ( سال 1385 خورشيدى)

23 قانون انتخابات ( جريده رسمى شماره 829) ماده 20 فقره 4 ، ماده هاى 22 و 24 سال 2004 ميالدى ( سال 1384 خورشيدى).
24 اندريو رينولد و اندريو ويلدر " ازاد و منصفانه، يا ناقص:  چالش ها در برابر انتخابات مشروع در افغانستان. ( واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان- كابل) 14.

25 قانون انتخابات ماده 12 فقره هاى 1،45،46، و فقره 2 ماده 47.
26 قانون انتخابات ماده هاى 57 و 58 

27 دو مقرره عبارت بودند از مقرره شكايات و تقلب ها و شمارش در جريان انتخابات و مقرره تخطى ها در جريان انتخابات. اين دومقرره به تاريخ هاى 25 سپتامبر و دوم اكتوبر سال 2004 تصويب گرديد.
28 دفتر مشترك تنظيم انتخابات از سازمان ملل متحد درخواست كرد تا كارشناسان انتخاباتى را منحيث هيئت منصفه موظف بسازد تا در مورد شكاياتى كه ازسوى كانديدا هاى انتخابات رياست 

جمهورى سال 2004 ميالدى مطرح گرديده است، تحقيق كنند.
29 گزارش نهايى هيئت بيطرف كارشناسان انتخاباتى درمورد انتخابات رياست جمهورى سال 2004 افغانستان"  ( كابل: هيئت بيطرف كارشناسان انتخاباتى درمورد انتخابات رياست جمهورى سال 

2004 افغانستان)
30 گزارش نهايى درمورد انتخابات پارلمانى سال 2005 ( كابل، كميسيون شكايات انتخاباتى، 2006)

31 قانون انتخابات ( شماره 850، جريده رسمى ) ماده 57، 2005 ( سال 1385 خورشيدى)
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كميسيون شكايات انتخاباتى مسوول رسيدگى به شكايات و تخطى هاى انتخاباتى بود. اين كميسيون داراى دو عضو افغان بود كه به ترتيب 
از سوى ستره محكمه و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان توظيف شده و همچنان سه عضو خارجى كه از سوى نماينده ويژه سرمنشى 
سازمان ملل متحد براى افغانستان تعيين گرديده بودند. اين اعضا يك تن را به عنوان رئيس كميسيون شكايات انتخاباتى برگزيدند. قانون 
به كميسيون شكايات انتخاباتى صالحيت داد تا موارد وابسته به نقض قانون انتخابات و اعتراضات در خصوص واجد شرايط بودن كسانى را 
كه خود را كانديد كرده بودند، مورد بررسى و قضاوت قرار بدهد. كميسيون شكايات انتخاباتى همچنان وظيفه داشت تا شيوه هاى رسيدگى 

به شكايات را بهبود بخشد.32
قانون انتخابات سال 2005 ميالدى به عنوان نقطه عطف، در بسيارى از موارد نسبت به قانون قبلى برازندگى داشت. در اين قانون 19 مورد 
تخطى انتخاباتى مشخص گرديده بود. تخطى هاى جديد انتخاباتى عبارت بودند از: تقلب در راى و شمارش آرا، پيشكش و يا هم دريافت 
امتياز جهت نفوذ در روند، تغيير دادن، تغيير مكان دادن بدون داشتن صالحيت قانونى، سرقت و يا هم از بين بردن اسناد انتخاباتى، مداخله در 
كار مسوولين انتخاباتى، تشويق يا ترغيب افراد براى انجام تخطى هاى انتخاباتى و تخطى از شروط قانونى و يا ساير اسباب قانونى كه پروسه 
انتخابات را رهبرى ميكند.33 ضمنا اين قانون به كميسيون صالحيت داده بود تا درصورت لزوم هر موضوعى را كه خود تخطى مى پنداشت، 
بدون نياز به درج رسمى شكايت، آن را بررسى و داورى نمايد. اين موارد به كميسيون صالحيت داد تا مسايل را با استفاده از ابتكار خود تحقيق 

نموده و از جريان عملى شدن قانون انتخابات به صورت كامل، نظارت به عمل بياورد. 
برخى از تعزيرات و مجازات براى تخطى كنندگان قوانين، قرار ذيل بود: صدور اخطار، تحميل كردن جريمه هاى نقدى، شمارش مجدد آرا، 
دستور برگزارى انتخابات مجدد، حذف كانديد از فهرست، بى اعتبار خواندن اوراق راى و محروم ساختن تخطى كننده ها از كار در كميسيون و 
داراالنشاى كميسيون ها براى بيشتر از ده سال. تصاميم كميسيون شكايات انتخاباتى نهايى بود. در صورت ارتكاب جرم، كميسيون ميتوانست 

تخطى كننده را به هدف پيگيرى و تحقيقات بيشتر به لوى سارنوالى معرفى كند.34
كميسيون شكايات انتخاباتى 1100 شكايت را كه واجد شرايط بودن 557 تن ازكانديداها را تحت پرسش قرار مى داد، قبل از برگزارى انتخابات 
سال 2005 دريافت كرد. اين كميسيون پس از انتخابات نيز 5400 شكايت ديگر را دريافت كرده بود. عمده ترين چالش در برابر كميسيون 
شكايات انتخاباتى، داورى يا رسيدگى به شكاياتى بود كه در آن در مورد واجد شرايط بودن كانديداها و همچنان به ارتباط متهم بودن شان 
به جرايم جنگى، نقض حقوق بشر و يا هم ارتباط برخى ها با گروه هاى مسلح غير قانونى، شكايت شده بود. اما پروسه رسيدگى به شكايات 
و حذف اسماى كسانى كه عليه آنها شكايت شده بود از فهرست كانديداها به سه دليل ناموفق خوانده شد. «اول: چهارچوب قانونى براى رد 
صالحيت كانديداهاى كه با گروه هاى مسلح ارتباط داشتند، ناتكميل بود و تعريف ضعيفى داشت. دوم، نهادهاى كه مسوول اجراى پروسه 
بودند، منابع و ظرفيت نداشتند و سوم، حكومت افغانستان و جامعه بين المللى فاقد اراده سياسى بودند كه اين افراد مورد شكايت به اساس 
قضاوت عادالنه از لست كانديداها حذف ميگردند.»35 در نهايت تعداد زيادى از كانديداها كه متهم به داشتن ارتباط با گروه هاى مسلح غير 

قانونى بودند، به فهرست نهايى كانديداها راه يافتند.
با وجود اين كه كميسيون شكايات انتخاباتى عالقمند پروسه تحقيق منصفانه به شكايات بود، اما بايد عمدتا به معلوماتى كه از سوى ستره 
محكمه، لوى سارنوالى و وزارت داخله فراهم مى شد، اتكا مى كرد. شمارى از قضيه ها كه توسط كميسيون شكايات انتخاباتى بررسى شده بود 
نيز به هدف انجام تحقيقات بيشتر و اقدامات مقتضى، به نهادهاى ملى فرستاده شده بود.36 تجربه هاى نخستين كميسيون شكايات انتخاباتى 
نشان مى دهد كه ارتباط كارى ميان كميسيون شكايات انتخاباتى و ساير نهادهاى مرتبط مانند ستره محكمه و لوى سارنوالى بسيار نزديك 

و همكارانه بوده است.37
در مجموع كميسيون شكايات انتخاباتى به خاطر اجراى كارهايش، مورد ستايش قرار گرفته بود. اين در حالى است كه براى نخستين بار در 
تاريخ افغانستان يك نهاد رسيدگى به جنجال هاى انتخاباتى با داشتن يك صالحيت خاص براى حل شكايات وابسته به انتخابات تاسيس 
گرديده بود. انتظارات از كميسيون شكايات انتخاباتى زياد بود و قانون بسيارى از مسووليت هاى آن را تسجيل نموده بود. در حالى كه قانون 
انتخابات صرف براى كميسيون صالحيت داده بود اما طرح مشخصى را در خصوص رسيدگى به شكايات، ارائه نكرده بود. كميسيون شكايات 
انتخاباتى به سرعت اصول رفتار براى اعضا و كارمندان كميسيون و يك طرزالعمل را ترتيب كرد، اما كميسيون براى آموزش كارمندان خود 

به وقت بيشتر نياز داشت.38

32 قانون انتخابات، ماده 52، فقره 3 و 4 ، 2005
33 قانون انتخابات، ماده 53، 2005
34 قانون انتخابات، ماده 54، 2005

35 فاطمه ايوب، انتونيال ديليدا و پاتريشيا " درس هاى تحقيق انتخابات سال هاى 10-2009 " ( نيويارك: مركز بين المللى براى عدالت، 2009) 
36 " گزارش نهايى انتخابات پارلمانى سال 2005"

37 همكارى در گزارش نهايى كميسيون شكايات انتخاباتى درمورد انتخابات سال هاى 2005 و 2009 ، مشهود است"
38 محمد فريد حميدى، ابراز نظر شخصى
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9 رسيدگى به شكايات انتخاباتى: افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى

كميسيون شكايات انتخاباتى در عين حال تحت فشارهاى قابل مالحظه فعاليت مى كرد. اين نهاد منحيث يك نهاد غيردايمى، اندكى قبل از 
برگزارى انتخابات تاسيس گرديد. بنا عملكرد اين كميسيون به علت نبود دفاتر واليتى، محدود بودن منابع، و اتكاء آن باالى كميسيون هاى 
واليتى انتخابات، تحت تاثير قرار گرفته بود.39 براساس قانون، كميسيون شكايات انتخاباتى 30 روز بعد از  اعالن نتايج نهايى انتخابات، ملغى گرديد. 
قانون انتخابات سال 2005 ميالدى صراحت داشت كه دفتر مشترك تنظيم انتخابات در ختم دوره انتقالى ملغى گردد و صالحيت هاى آن 
براساس قانون به كميسيون مستقل انتخابات سپرده مى شود.40بعدا براساس يك فرمان رياست جمهورى قانون انتخابات تعديل گرديد و به 
دفتر مشترك تنظيم انتخابات اجازه داده شد الى افتتاح پارلمان به كار خود ادامه بدهد.41 كار دفتر مشترك تنظيم انتخابات يكجا با ختم دوره 
انتقالى به پايان رسيد و اين رويداد منجر به تاسيس كميسيون مستقل انتخابات گرديد. اين كميسيون كه اعضاى آن همه افغان بودند و هيچ 

عضو خارجى نداشت وظيفه داشت تا دومين انتخابات رياست جمهورى را در سال 2009 ميالدى در افغانستان برگزاركند. 

چالش راى واحدغير قابل انتقال: تالش ها براى اصالح
به دنبال پايان يافتن انتخابات سال 2005 ميالدى، طورى كه پيش بينى مى شد، راى واحد غير قابل انتقال باعث ايجاد پارلمان نامتجانس و 
از لحاظ سياسى از هم گسيخته گرديد. احزاب سياسى نتوانستند كرسى هاى زيادى را به دست بياورند، اما رهبران برخى از احزاب راى زيادى 
را به دست آورده بودند و در صورتى كه قانون سيستم مبتنى بر نقش احزاب را معرفى ميكرد، آنان مى توانستند تعداد زيادى از اعضاى حزب 
شان را وارد پارلمان بسازند. اين پارلمان با استفاده از 32 درصد آرا، ايجاد گرديده بود. هرچند 68 درصد آراى ديگر به نفع كانديداهاى ناموفق 
شمارش گرديده بود.42 در نتيجه بسيارى نظر داشتند كه پارلمان نمايندگى از آراى مردم را كرده نمى تواند.43 در حاليكه در اين جريان بعضى 
از احزاب بزرگتر توانستند آراى حزب شان را به شيوه مناسب تر، در حوزه هاى جغرافيايى تقسيم و تنظيم نمايند، تا به اين ترتيب تعداد بيشتر 
اعضاى حزب به كرسى ها دست بيابند. اما درعين حال بسيارى از احزاب كوچك نتوانستند حتى يك كرسى را در پارلمان به دست بياورند. 

در سال هاى بعد از انتخابات، شمارى از اعضاى پارلمان كه عمدتا وابسته به احزاب سياسى بودند، تصميم گرفتند تا اين سيستم را تغيير بدهند. 
كميسيون مستقل انتخابات نيز طرفدار جستجوى گزينه هاى متعدد بود، هرچند اگرچه سيستم كامل نمايندگى تناسبى را هم نتواند به ميان 

بياورد، اما براى ايجاد سيستم مختلط راى واحد غير قابل انتقال و نمايندگى تناسبى تالش كرد.  
كميسيون امور تقنين پارلمان كميته يى فرعى را در سال 2007 در مورد قانون انتخابات توظيف كرد. با توجه به نارضايتى از ضايع شدن آرا، به 
اين كميته وظيفه سپرده شد تا انتخابات گذشته را مرور كرده، ساير سيستم ها را مورد مطالعه قرار بدهد و سيستمى را پيشنهاد كند تا اشتراك 
احزاب سياسى در انتخابات را تضمين كند. اين كميته سيستم هاى متعدد انتخاباتى را مرور كرد، استفاده از هر سيستم يا شيوه را در وضعيت 
هاى مختلف مورد مطالعه قرار داد، در همكارى با كارشناسان ملى و بين المللى كار نمود و مشوره هاى را با طرف هاى متعدد ذيدخل به 
شمول اعضاى پارلمان، احزاب سياسى، كارشناسان حقوقى و نهادهاى ملى و بين المللى كه در انتخابات كار كرده بودند، انجام داد. اين كميته 

سيستم مختلط را كه در آن يك صد كرسى براى احزاب سياسى اختصاص خواهد يافت، پيشنهاد كرد.
زمانى كه اين كميته فرعى خواستار كسب نظر مجلس در مورد گزينه هاى سيستم راى واحد غيرقابل انتقال و نمايندگى تناسبى براى قانون 
بعدى انتخابات گرديد،44 به طور غير منتظره، اكثريت نمايندگان احزاب سياسى در پارلمان به شمول حزب وحدت مردم، معاذ ملى، حزب 
اسالمى، تنظيم دعوت اسالمى، افغان ملت و حزب اقتدار ملى، با گزينه سيستم مختلط مخالفت كردند.45 اعضاى مستقل پارلمان و اعضاى 
احزاب كوچك نيز اين پيشنهاد را رد كرده و ادعا نمودند كه چنين سيستمى صرف به تقويت آن احزاب سياسى خواهد انجاميد كه بخشى از 

روند جهاد و مسوول جنگ هاى داخلى بوده اند و بر پارلمان مسلط خواهند گرديد.
مخالفت با سيستم نمايندگى تناسبى در پارلمان، صرف به خاطر ضعف اعتبار احزاب سياسى در گذشته افغانستان نبود. در صورتى كه قانون 
تصويب مى شد، نمايندگى تناسبى براساس مرزبندى هاى جغرافيايى تحت تاثير قرار ميگرفت و بسيارى ها به اين مى انديشيدند كه واليات 
شان كرسى ها را از دست ميدهد. اختصاص يافتن 100 كرسى به احزاب سياسى به معنى آن هم بود كه حداقل 100 تن از اعضاى پارلمان 
براى بركنارى شان از پارلمان به نفع احزاب سياسى در انتخابات آينده راى مى دادند. در عين حال اعضاى طرفدار حكومت در پارلمان، موقف 
حكومت را دنبال مى كردند و در مخالفت با اين مسوده بودند و به اين ترتيب جلو ايجاد احزاب قوى سياسى و ظهور پارلمان قوى را در 

http://www.ifes.org/Content/Publications/White-) انتخاباتى  هاى  سيستم  براى  المللى  بين  بيناد  افغانستان"  در  انتخاباتى  قانونى  چهارچوب  تحليل   " اينيس  39 ديويد 
Analysis-of-the-Legal-Electoral-Framework-of-Afghanistan.aspx/2006/Papers,) 2006 (  به تاريخ 7 فبرورى سال 2014  به ان رجوع شده است) همچنان به رساله 

گرنت كيپن زير عنوان " انتخابات سال هاى 2009 و 2010 : چالش هاى فنى و وضعيت ايجاد دموكراسى در افغانستان، مراجعه شود( كابل- افغانستان واحد تحقيق و ارزيابى، 2008)
40 قانون انتخابات، ماده 57، 2005

41 لغو صالحيت هاى دفتر مشترك تنظيم انتخابات، فرمان شماره 110، ماده 1. ( جريده رسمى، شماره 874) سال 2006 ميالدى ( سال 1384 خورشيدى).
42 رينالد و كيرى، " اصالح سيستم انتخاباتى افغانستان"

43 صالح محمد ريگستانى ( عضو سابق پارلمان) ابراز نظرشخصى، فبرورى سال 2014
44 اين قانون  يك مسوده بود كه به ابتكار مجلس تهيه گرديده و مطابق به پروسيجر هاى اجرايى، بايد در خالل 30 روز در مجلس عمومى مورد بحث قرار مى گرفت. براى اينكه يقينى گردد كه 
بخش هاى از اين قانون در مدت تعيين شده حداقل يك بار مورد بحث قرار گرفته است، اين قانون به هدف نظر خواهى به مجلس عمومى ارائه گرديد. در نزد مجلس اين موضوع روشن بود كه اين قانون 

هنوز هم به كار بيشتر نياز دارد و به همين لحاظ اين سيستم راى رسمى دريافت نكرد.
45 بر اساس اظهارات ريگستانى، بسيارى از اين رهبران پيشنهاد را رد كردند، زيرا انان درمورد پروسه اگاهى نداشتند. مشوره هاى دربين احزاب صورت گرفته بود، اما نه به صورت مستقيم ميان رهبران 

احزاب. با انكه انان اين مفكوره را رد كردند، اما بعدا به اتفاق ارا از سيستم مختلط پشتيبانى نمودند.
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انتخابات بعدى، ميگرفتند.46 زمانى كه مسوده تكميل و جهت اخذ راى به مجلس عمومى ولسى جرگه ارائه گرديد، اين كميته روى موضوع 
تعداد كرسى هاى اختصاصى به كوچى ها و حوزه هاى انتخاباتى شان، در رويارويى با نمايندگان كوچى قرار گرفت.47 اين موضوع زياد جنجال 

بر انگيز شد و باعث شد تا اين مباحثات كنار گذاشته شود. 

انتخابات رياست جمهورى سال 2009، كميسيون شكايات انتخاباتى و چالش هاى تقلب
انتخابات رياست جمهورى سال 2009 ميالدى با استفاده از قانون انتخابات سال 2005 كه صرف در موارد اندكى تعديل شده و وضعيتى را 
كه يك كانديد و يا هم عضو پارلمان وفات شود، تشريح مى كرد، برگزار گرديد.48 صالحيت ها و ساختار هر دو كميسيون در انتخابات سال 

2009 ميالدى دست ناخورده باقى ماند. 
اگرچه كميسيون شكايات انتخاباتى در سال 2009 در مقايسه با سال 2005 ميالدى، با چالش هاى جدى ترى رو به رو گرديد. كميسيون 
شكايات انتخاباتى به خاطر بيطرفى و تعهدش در خصوص رسيدگى به هزاران مورد شكايت و ادعاى تقلب كه در جريان انتخابات سال 2009 
ميالدى دريافت كرده بود، مورد ستايش قرار گرفته بود. در جريان بررسى شكايات، كميسيون شكايات انتخاباتى ضرورت تفتش و بازشمارى 
آرا در بسيارى از مراكز راى را درك كرده بود. كميسيون شكايات انتخاباتى در همكارى با كميسيون مستقل انتخابات روند تفتيش را آغاز كرد 
كه در نتيجه تعداد زيادى از آرا، كه بيشتر آن به نفع رئيس جمهور كرزى داده شده بود، باطل ساخته شد. بررسى نشان داد كه هيچ از كانديداها 
نتوانسته اند بيشتر از 50 درصد آرا را به دست بياورند و اين مسئله منجر به برگزارى دور دوم انتخابات گرديد. در جريان اين پروسه كميسيون 
شكايات انتخاباتى از سوى حكومت تحت فشار شديدى قرار گرفت. به طور خاص اين كميسيون متهم گرديد كه تحت نفوذ خارجى ها قرار 
دارد. حكومت يكى از اعضاى كميسيون شكايات انتخاباتى49 را تحريك كرد تا در چنين وضعيتى از وظيفه اش استعفا بدهد، اما وى بعدا پس 

از گذشت چند روزى دوباره به كميسيون برگشت.50

ساختار مجدد كميسيون شكايات انتخاباتى: قانون انتخابات سال 2010 
قانون انتخابات سال 2010 ميالدى كه براساس آن انتخابات پارلمانى برگزار ميگرديد، توسط پارلمان تصويب شده نمى توانست، زيرا رئيس 
جمهور كرزى ادعا داشت كه پارلمان نمى تواند در آخرين سال كارى خود، قانون را تصويب نمايد.51 رئيس جمهور روى ماده 109 قانون 
اساسى اتكا داشت كه در آن چنين آمده است : «پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يك سال اخير دوره تقنينيه، در آجنداى كار شوراى ملى 
داخل شده نمى تواند.»52 ادعاى رئيس جمهور از نگاه قانون اساسى موجه بود. هرچند از نگاه سياسى رئيس جمهور قدرت يافت تا پارلمان را 

ناديده گرفته و قانون جديدى را با صدور فرمان براى ساختار مجدد كميسيون شكايات انتخاباتى، توشيح نمايد. 
اين قانون عدم رضايت ريئس جمهور را از جريان كار كميسيون شكايات انتخاباتى در انتخابات سال 2009 ميالدى منعكس ميساخت. به اين 
ترتيب، فرمان رئيس جمهور، يك ماده ُكلى و مبهم را در رابطه با تاسيس كميسيون شكايات انتخاباتى معرفى كرد و صالحيت تعيين اعضاى 
كميسيون را در اختيار رئيس جمهور قرار داد.53 از ابتدا تصميم گرفته شده بود تا هر پنج عضو اين كميسيون افغان باشند. اما شرط معرفى يك 
يك عضو از سوى كميسيون مستقل حقوق بشر و ستره محكمه  به اين كميسيون، حذف گرديده بود. براساس شيوه جديد، رئيس جمهور پنج 
عضو كميسيون را در مشوره با روساى هر دو مجلس شوراى ملى و قاضى القضات يا رئيس ستره محكمه تعيين مينمود. تعيين اعضاى واليتى 
كميسيون شكايات انتخاباتى نيز به تاييد وى صورت مى گرفت. زمانى كه اين فرمان صادر گرديد، رئيس جمهور براى وارد آوردن تعديالت 
بيشتر در شيوه تعيين افراد، تحت فشار قرار گرفت. او با پيشنهاد هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA) مبنى بر تعيين دو 
عضو خارجى و سه افغان به اين كميسيون موافقت كرد. زمانى كه مقررى ها صورت گرفت، اعضاى افغان كميسيون، شامل يك تن از ستره 
محكمه ميگرديد، اما هيچ عضوى از كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در آن نمايندگى نمى كرد. متاسفانه هيچ يك از اعضاى تعيين 

شده در كميسيون شكايات انتخاباتى، تجربه قبلى در خصوص نظارت از انتخابات و رسيدگى به شكايات انتخاباتى را نداشتند. 

46 ريگستانى، ابراز نظر شخصى، سال 2014
47 كوچى ها جمعيت غير ساكن در افغانستان هستند. بر اساس ماده 84 قانون اساسى افغانستان كه در سال 2004 تصويب شد، مى بايست كه رئيس جمهور به عالوه معرفى 34 نماينده به مشرانو 
جرگه ( مجلس سنا) ، دو كرسى را به كوچى ها نيز اختصاص بدهد. اين درحالى است كه قانون انتخابات سال 2005 ميالدى ده كرسى ولسى جرگه ( مجلس نماينده گان) را به كوچى ها اختصاص داد 
و حوزه انتخاباتى را در سطح كشور به انان ايجاد نمود. اين مسئله در قانون انتخابات سال 2010 ميالدى نيز جا داده شد. براى معلومات بيشتر درمورد كوچى ها به مقاله فابريزيو فوشينى زير عنوان " 

سرگردانى اجتماعى كوچى ها، تغيير الَگو، درك و سياستهاى يك اجتماع افغانى" مراجعه شود ( كابل – افغانستان شبكه تحليلگران، 2013)
48 تعديل فقره 3 و ضميمه فقره هاى 4 و 5 ماده 37 قانون انتخابات، فرمان شماره 119 ( جريده رسمى شماره 847) 2004 ( سال 1383 خورشيدى)

49 عضوى كه استعفا داد، مولوى مصطفى باركزى بود كه در سال 2009 ميالدى توسط ستره محكمه ( دادگاه عالى) معرفى شده بود.
50 فهيم حكيم ( عضو اسبق كميسيون شكايات انتخاباتى ) ابراز نظر شخصى، فبرورى  2014

51 گروه بحران بين المللى گزارش داد كه ولسى جرگه ( مجلس نماينده گان) فرمان را در ابتدا رد كرده بود." اما زمانى كه اين فرمان به مشرانو جرگه ( مجلس سنا) فرستاده شد، جاى كه كرزى تسلط 
قابل مالحظه يى باالى ان داشت، سناتور ها به صورت عموم موافق بودند كه قانون اساسى پارلمان را در اخرين سال كارى از بحث و يا اوردن تعديل در قانون انتخابات ،منع مى سازد. به هر صورت 

اين فرمان به علت عدم اشتراك وكال، منظور گرديد. در اين مورد به رساله " بن بست انتخابات افغانستان" مختصرى از اسيا شماره 117، ( كابل/ بروكسل، گروه بحران بين المللى، 2011) رجوع شود.
52 قانون اساسى افغانستان، ماده 109، سال 2004)

53 در ماده 61 قانون انتخابات سال 2010 افغانستان چنين امده است: " رئيس جمهور درمشوره با روساى هر دو مجلس شوراى ملى و قاضى القضات يا رئيس ستره محكمه به خاطر رسيده گى به 
موارد نقض،شكايات و اعتراضات كه در نتيجه برگزارى انتخابات به وجود مى ايد و همچنان براى تنظيم كميسيون هاى واليتى شكايات و بررسى تصاميم ان بايد دفتر مركزى و دفاتر واليتى كميسيون 

شكايات انتخاباتى را حداقل 120 روز قبل از برگزارى انتخابات تاسيس نمايد. "
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يكى از مشخصات اين قانون زمينه سازى براى تاسيس دفاتر واليتى كميسيون هاى شكايات انتخاباتى بود تا پرونده ها را در سطح واليات 
مورد رسيدگى قرار بدهند. شكاياتى كه در واليات مورد بررسى قرار مى گرفت، براى مرور مجدد به مركز فرستاده مى شد. دفاتر واليتى 
كميسيون شكايات انتخاباتى شكايات را كه در وهله نخست مورد رسيدگى قرار ميدادند، داورى نهايى آن توسط كميسيون شكايات انتخاباتى 
در مركز صورت ميگرفت. هر دو كميسيون واليتى و مركزى شكايات انتخاباتى دو ماه پس از اعالن نتايج انتخابات ملغى گرديده و صالحيت 
اين كميسيون ها به كميسيون مستقل انتخابات انتقال مى يافت. موجوديت ابهامات در احكام مربوط به انتقال صالحيت ها و نبود وضاحت در 
آن، چالش هايى را در عمل ايجاد كرد. به طور مثال اين مسئله منجر به تغيير نتايج شد و تضاد در موضع گيرى را در بين كميسيون مستقل 
انتخابات به ويژه در حاالتى كه بايد كميسيون شكايات انتخاباتى در مورد تخطى هاى كه كارمندان كميسيون مستقل انتخابات مرتكب مى 

شدند، تصميم نهايى را اتخاذ ميكرد، به وجود آورد. 
در اين قانون به اضافه تعداد اندكى از خالف ورزى ها كه شامل احكام و طرزالعمل هاى كميسيون شكايات انتخاباتى گرديد، همان مواردى 
به عنوان تخطى ذكر گرديده بود كه در قانون قبلى درج شده بود. مورد آخرى به كميسيون شكايات انتخاباتى صالحيت مى داد تا اعمال 
مشخص را به عنوان تخطى شناخته و آن را در طرزالعمل هاى داخلى خود تصويب نمايد. وضع تعزيرات و جريمه ها عمدتا بدون تغيير از 
قانون قبلى باقى مانده بود. «كميسيون شكايات انتخاباتى با بررسى 7863 مورد شكايات كه در نتيجه رد صالحيت 120 تن از كانديداها و 
باطل ساختن 344 مراكز راى دهى به اضافه باطل ساختن قسمى و يا كامل آراى مربوط به كانديداهاى مشخص، نقش قابل مالحظه يى را 
بازى كرد.»54 در حالى كه طرزالعمل ها تا هنوز هم فاقد پاسخ دهى به بسيارى از سواالت در مورد معيارهاى باطل ساختن آرا بودند. همچنان 
به نظر مى رسيد كه همكارى الزم ميان هر دو كميسيون در زمينه ارائه تعريف طرزالعمل اجراى احكام وجود نداشت. يك مورد عمده و 
مجادله برانگيز همانا تعبيرهاى متفاوت هر دو كميسيون در خصوص معيارهاى باطل ساختن آرا بود. كميسيون مستقل انتخابات افغانستان 
ادعا داشت كه بايد صرف آراى تقلبى يك كانديد باطل شود، اما كميسيون شكايات انتخاباتى خواستار باطل ساختن همه آرا و حذف چنين 

كانديدى از فهرست برندگان گرديده بود. 

قانونمدارى و تفكيك قوا در افغانستان  3 .3
امروزه تقريبا همه كشورهاى دنيا داراى قانون اساسى اند. دموكراسى بر مبناى قانون اساسى، نيازمند حاكميت قانون و حاكميت مشروطه 
است. حاكميت مشروطه عبارت از قواعدى است كه توسط قوانين بنيادى صالحيت نظام را تعريف نموده و حدود اين صالحيت ها را مشخص 
ميسازد.55 اهداف حاكميت مشروطه بايد همواره پشتيبانى از حاكميت قانون، وضع محدوديت هاى موثر بر صالحيت هاى حكومت و حفاظت 
از حقوق اساسى، باشد.56 از اين رو، حاكميت مشروطه، حاكميت قانون را بر حاكميت دلخواه مقامات، ارجحيت مى دهد. اين روند، ايجاد «دولتى 
بر مبناى قانون، به جاى دولتى بر مبناى خواسته هاى فردى» را تضمين مى كند.57حاكميت قانون الزم مى داند تا «قوانين در دسترس همگان 
قرار داشته باشد، عام ، واضح و ثابت باشند، يك دست و عطف به گذشته نداشته و آينده نگر باشند. اين شرايط، زمينه را فراهم مى كند تا 

قوانين موثريت كارى داشته باشند.»58
براى تداوم موثريت حاكميت مشروطه در افغانستان، بسيار مهم است كه تفكيك صالحيت در اجراى وظايف مشخص شده و نهادهاى تفكيك 
شده يى باشد كه آن را عملى نمايند. به عبارت ديگر، قوانين توسط پارلمان تصويب شوند، توسط قوه اجراييه عملى گردند و قوه قضاييه آن 
را مورد رسيدگى و تفسير قرار دهد. عملى شدن اين روند مستلزم آن است تا هر عمل اجرايى، با كسب صالحيت از قانون صورت گيرد و به 
طور موثر نظارت شود. اين در حالى است كه در موضوع افغانستان همچنانى كه در اين گزارش توضيح داده شد، صالحيت هاى اركان مختلف 
دولت به صورت جدى مرز بندى نشده است. كاربرد صالحيت هاى فراقانونى، توسط يك ركن دولت،- به طور مشخص قوه اجراييه،- حكومت 

مبتنى بر قانون را در افغانستان به مخاطره مى افگند. 
تفكيك امور و استقالليت اركان دولت، الزمى است. بايد اجازه داده نشود تا از صالحيت هاى يك نهاد در امور نهاد ديگرى استفاده شود. 

تفكيك چنين اختيارات باعث مى گردد تا سيستم بررسى و نظارت به ميان آمده و توازن در بين نهادهاى دولتى ايجاد گردد.
چيزى كه در انتخابات سال 2010  اتفاق افتاد نشانه هاى ضعف در شيوه تفكيك قوا در افغانستان بود كه چنين روندى قانون گرايى و حاكميت 
قانون را در موجوديت حكومت بر مبناى قانون به مخاطره مى اندازد. عدم موثريت پارلمان به عنوان نهاد قوى نظارت كننده، اطاعت قوه 
قضاييه از قوه اجراييه به اضافه صالحيت هاى كه قانون اساسى به آن داده است، قوه اجراييه را قادر ساخته است تا در بسيارى موارد اقدامات 

فراتر از قانون را انجام دهد. 
تفكيك معنادار يا هدفمند قوا و صالحيت ها نيازمند عملكرد موثر قوه مقننه است. موجوديت يك پارلمان قوى داراى صالحيت نظارت، بسيار 
مهم است. درُكل پارلمان افغانستان وظيفه دارد تا بازتاب دهنده خواسته هاى مردم باشد.59 اما اين نهاد همواره نظارت قوى بر اعمال رئيس 

54 انتخابات ولسى جرگه سال 2010 در افغانستان ( كابل : نهاد ملى براى دموكراسى، 2011)
55 دان فيرين باخر، قوانين اساسى و قانون گرايى در برده دارى جنوب ( آتن، انتشارات دانشگاه جورجيا، 1989)

56 عبدالحى احمد النعيم، افريقا قانون گرايى و نقش اسالم ( فالدلفيا، انتشارات دانشگاه پنسلوانيا، 2006)
57 ب. و . نوابيز، قانون گرايى در دولت هاى نو ظهور،( لندن كمپنى س. هورست 1973)

58 ياسو حسيبى، سيسارى پاينيلى، " فصل 1، قانون هاى اساسى" رساله حقوق اساسى روتليج" ايد مارك. و. توشنت، توماس فليير و چيرى سوندرس ( 2013)
59 قانون اساسى افغانستان، ماده 81، 2004
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جمهور نداشته، و نه هم در نظارت و تصاميم خود هدفمند بوده است. درحقيقت رئيس جمهور به دليل وارد نبودن اكثريت اعضاى پارلمان و با 
استفاده از عدم تجربه و مهارت آنان، به شمول رئيس كنونى ولسى جرگه، تسلط قابل مالحظه يى بر پارلمان داشته است. در حالى كه اعضاى 
پارلمان بايد تالش مى كردند تا وظايف شان را بر اساس قانون انجام مى دادند. صالحيت هاى قانون اساسى فعلى، به خصوص در مورد 
استيضاح رئيس جمهور، منجر گرديده است تا حسابدهى و مسوول بودن رئيس جمهور در برابر پارلمان، محدود باشد. مگر با آن هم، افغانستان 

در درازمدت به يك پارلمان قوى نياز دارد تا بتواند نقش جدى را در بررسى و نظارت از صالحيت هاى قوه اجراييه بازى كند. 
از سوى ديگر، استقالليت قوه قضاييه عنصر كليدى در يك جامعه دموكراتيك به شمار مى رود تا حقوق و آزادى هاى اتباع آن حفظ شود. 
اما در عين حال تهديد بزرگ در برابر استقالليت قضا همانا عدم احترام به حاكميت قانون است. اعالميه جهانى حقوق بشر (UDHR)، پيمان 
بين المللى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR) و همه منشورهاى محاكم بين المللى، استقالليت قوه قضاييه را به رسميت شناخته اند. مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد اصول اساسى استقالل قضايى را طى قطعنامه يى تصويب كرده است.60 موافقتنامه بُن نيز روى اهميت استقالل 

قوه قضاييه در افغانستان تاكيد كرده است.61
على الرغم اين واقعيت كه قانون اساسى افغانستان قوه قضاييه را به عنوان يك ركن مستقل شناخته است، اما شرايط اندكى براى تضمين 
استقالليت آن وجود دارد. قانون اساسى نه تنها به رئيس جمهور اجازه مى دهد تا اعضاى ستره محكمه را كه نياز به كسب راى پارلمان دارند، 
تعيين كند، بلكه تصميم ميگيرد كه كدام يك از اين ميان، قاضى القضات باشد. رئيس جمهور تعيين و عزل قضات در سطح محاكم ابتدايى 
را نيز منظور مى كند. ستره محكمه بلندترين ارگان قضايى در افغانستان است، اما اين ارگان نمى تواند رئيس جمهور و يا اعضاى كابينه 
را محاكمه كند. نقش قوه قضاييه در خصوص تفسير قانون اساسى به چالش كشيده شده است زيرا در آخرين لحظات روند تسويد قانون 
اساسى،كلمات مبهم به وسيله دفتر رئيس جمهور در آن جا داده شده است.62 ستره محكمه صالحيت بررسى قضايى را داراست، اما ميكانيزمى 
براى اعمال آن ندارد. بوديجه قوه قضاييه در مشوره با قوه اجراييه تعيين مى شود، امتيازات در نظر گرفته شده براى قضات كم است و شامل 
مسكن و امنيت آنان نميشود. رئيس جمهور حكم اعدام را منظور مى كند و مطابق به قانون مى تواند جزا را كاهش بدهد و يا فرد مجرم را 

ببخشد. وى تاكنون در نبود احكام واضح قانون، از اين صالحيت با صدور فرامين استفاده مى كند.63
در عمل، اقدامات ديگرى نيز برداشته شده است تا قوه قضاييه فرمانبردار قوه اجراييه باقى بماند. به طور اخص، زمانى كه رئيس جمهور ابتدا 
اعضاى شوراى عالى ستره محكمه را نامزد كرسى هايشان ميساخت، نياز بود تا زمان كار آنان را در دوره هاى 4، 7 و 10 ساله مشخص كند. 
اين در حالى است كه وى از روند تعيين دوره هاى كارى منحيث ابزار جهت نفوذ بر قضات استفاده كرد. به طور مثال رئيس جمهور، يكى 
از اعضاى قبلى قابل اعتماد تيم خود را براى دوره چهار ساله، به حيث قاضى القضات تعيين كرد.64 قاضى القضات پيش بينى كرد كه با ختم 
دوره كارى وى، احتماال همين حكومت قدرت را در دست خواهد داشت و در يك مقام با اعتبار ديگر دولتى توظيف خواهد شد، بنا به رئيس 
جمهور وفادار ماند. قابل تعجب هم نبود، زمانى كه قاضى القضات دوره چهار ساله كارش را به پايان رساند، رئيس جمهور با تخطى آشكار از 
الزمه تعيين شده دوره كار در قانون اساسى، تصميم گرفت تا وى را به عنوان سرپرست ستره محكمه حفظ كند با آنكه دوره كار وى در ماه 
جون سال 2010 ميالدى65 پايان يافته بود. اين درحالى است كه قاضى القضات تاكنون نيز كه هفت و نيم سال مى شود به كار خود ادامه مى 
دهد- يعنى سه و نيم سال بيشتر از موعدى كه قانون اساسى تعيين كرده است.66 قابل ياددهانى است كه كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق 
قانون اساسى نظريه حقوقى را ارائه كرد كه نه تنها مسئله غيرقانونى بودن تمديد اين دوره را تاييد كرد، بلكه به طور قانونى موقف «سرپرست» 

بودن قاضى القضات و دو تن از اعضا را كه دوره هاى كارى شان تكميل شده بود، تحت پرسش قرار داد.67
بنا در افغانستان به نسبت عيوب ساختارى نهادها و همچنان معضالت سياسى موجود، قوه قضاييه در برابر نفوذ بى مورد قوه اجراييه، فوق 

العاده آسيب پذير باقى مانده است. 

 http://www2. ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm,1985 60 درمورد استقالليت قضايى، مراجعه شود به :" قواعد ُكلى و اساسى سازمان ملل متحد درمورد استقالليت قضايى
( به تاريخ 12 فبرورى به ان رجوع شده است).

61 براى دريافت جزييات به رساله رامين مشتاقى زير عنوان : افغانستان تشكيل محاكم و مطابقت ان با قانون اساسى و قوانين بين المللى،  چاپ سوم اصالح شده ( كابل: انستيتوت  مكس پلنك 
براى تطبيق قوانين عمومى، 2009)

62 در ماده 121 قانون اساسى چنين امده است : " بررسى مطابقت قوانين، فرامين تقنينى، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللى با قانون اساسى و تفسير انها بر اساس تقاضاى حكومت و يا 
محاكم، مطابق به احكام قانون از صالحيت ستره محكمه مى باشد." همچنان رجوع شود به جان ديمسى و ج. الكساندر " حل بحران روى تفسير قانون اساسى در افغانستان" ( واشنگتن دى سى ، اياالت 

متحده، انستيتوت صلح 2009) .
63 رجوع شود به فصل سوم قانون اساسى افغانستان درمورد " رئيس جمهور" و فصل هفتم " قضا"

64 مطابق به انچه در صفحه انترنتى ستره محكمه درمورد زنده گى نامه عبدالسالم عظيمى درج گرديده امده است كه وى قبل از عهده قاضى القضات، به حيث مشاور ارشد حقوقى رئيس جمهور 
و رئيس بورد حقوقى و قضايى براى رئيس جمهور از سال 2004 تا 2006 كار كرده است. به اين ويب سايت رجوع شود http://supremecourt.gov.af/fa/page/616 ( كه در ماه مارچ سال 

2014 به ان رجوع شده است)
65 اصالح سيستم تخريب شده يى قضايى در افغانستان" گزارش شماره 195 اسيا ( گروه بحران بين المللى، 2010)

66 قاضى القضات دوره كارش را در ماه جون سال 2006 ميالدى اغاز كرد و قرار بود كه در ماه جون سال 2010  پس از تكميل  دوره چهارساله ، شخص ديگرى به عوض وى مقرر شود اما رئيس 
جمهور بدون تصويب  پارلمان، با صدور فرمان رياست جمهورى، دوره كار وى را تمديد كرد.

67 " نظريه هاى حقوقى در مورد پست هاى سرپرستى اعضاى ستره محكمه ( دادگاه عالى) و تاخير در تعيين و معرفى وزرا، اعضاى ستره محكمه و لوى سارنوالى ( دادستانى ُكل) ، (سالنامها 1390 
(2011 ،  (ICOIC) كابل : كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى ) ، خورشيدى)  شماره سوم



۲۰۱۴انتخابات پارلمانى سال 2010

13 رسيدگى به شكايات انتخاباتى: افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى

انتخابات پارلمانى سال 2010. 4
يك سال در بحران: روز شمار وقايع  4 .1

2010
انتخابات پارلمانى برگزار شد18 سپتامبر 
نتايج ابتدايى اعالن گرديد23 سپتامبر 
فهرست ابتدايى برندگان اعالن شد10 اكتوبر 
نتايج نهايى اعالن گرديد (  به استثناى واليت غزنى)24 نوامبر 
نتايج نهايى واليت غزنى اعالن گرديد1 دسامبر 
محكمه اختصاصى انتخابات تاسيس گرديد26 دسامبر

2011
رئيس محكمه اختصاصى انتخابات خواستار يك ماه وقت اضافى براى انجام تحقيقات گرديد19 جنورى 
دو صد و سيزده تن از برندگان انتخابات با هم ديدار كرده و تصميم گرفتند تا بدون افتتاح پارلمان توسط رئيس جمهور، به تاريخ 20 جنورى 

23 جنورى كرسى هاى شان را احراز كنند.
پارلمان توسط رئيس جمهور كرزى افتتاح گرديد. 26 جنورى 
كميسيون شكايات انتخاباتى بر اساس قانون، ملغى اعالن شد31 جنورى 
رئيس جمهور كرزى 34 تن را به عنوان سناتور به مشرانو جرگه انتصاب كرد. 19 فبرورى 

پارلمان خواهان استجواب لوى سارنوال شد و بعدا خواهان استيضاح وى گرديد22 مارچ 
محكمه اختصاصى انتخابات قضاوت نهايى خود را اعالن كرد23 جون 
پارلمان خواستار استجواب قضات ستره محكمه گرديد و بعدا خواستار استيضاح آنان شد26 جون 
محكمه استيناف تصاميم محكمه اختصاصى انتخابات را مورد تاييد قرار داد4 اگست 

محكمه اختصاصى انتخابات ملغى گرديد و صالحيت گرفتن تصميم نهايى به كميسيون مستقل انتخابات سپرده شد. 10 اگست 
كميسيون مستقل انتخابات نُه چهره جديد را به عنوان برنده اعالن كرد21 اگست 
نُه تن از اعضاى جديد پارلمان سوگند وفادارى ياد كردند3 سپتامبر 

بررسى انتخابات پارلمانى سال 2010 4 .2
بر اساس فقره هاى قانون اساسى، انتخابات پارلمانى بايد در ماه مى سال 2010 برگزار مى شد.68 اما برگزارى انتخابات تا ماه سپتامبر به تعويق 
انداخته شد. داليل عمده اين تاخير نگرانى هاى امنيتى، كمبود بودجه و مشكالت لوژستيكى ذكر گرديد.69 در انتخابات پارلمانى 2506 كانديد 

از 34 واليت براى دستيابى به 249 كرسى ولسى جرگه در پارلمان افغانستان، رقابت كردند. 
 انتخابات پارلمانى سال 2010 در كمتر از يك سال از برگزارى انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهورى، در حقيقت نشانه پيشرفت در تاريخ 
راه اندازى انتخابات در افغانستان بود. با اين همه، انتخابات سال 2010 نگرانى ها را در مورد مبرا نبودن پروسه انتخابات از مداخله نهادهاى 
دولتى افزايش داد. چنين مداخالت تهديد هاى جدى را متوجه آينده دموكراسى در افغانستان-جايى كه ثبات سياسى از قبل در آن شكننده 

بوده است -، مى ساخت. 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شورا هاى واليتى در سال 2009 ميالدى تاثير مهم بر وضعيت سياسى دركشور بجا گذاشت. با نزديك 
شدن زمان برگزارى انتخابات پارلمانى، مردم به اين پروسه با اعتماد اندكى مى نگريستند، زيرا انتخابات گذشته با تقلب، مداخله حكومت، 

فساد، سواستفاده از صالحيت مقامات و تهديدهاى فزاينده امنيتى به همراه بود. 
با وجود فضاى ُپر تنش سياسى، افغانها به مراكز راى دهى رفتند تا اعضاى پارلمان جديد را انتخاب كنند. اين درحالى است كه حضور كمرنگ 

مردم70 در روز انتخابات بازتاب دهنده تهديدهاى جدى امنيتى و همچنان عدم دلبستگى مردم به پروسه انتخابات بود.

68 قانون اساسى افغانستان، ماده 83، سال 2004
69 مارك ترن " تاخير برگزارى انتخابات افغانستان " روزنامه گاردين ، 24 جنورى 2010.

70 بر اساس انچه موسسه بين المللى  IDEA منتشر كرده است، يك و نيم مليون راى نسبت به انتخابات سال 2010 در انتخابات سال 2005 استعمال شده بود. " معلومات درمورد اشتراك در انتخابات 
افغاسنتان"  http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=4 (درماه مارج سال 2014 به ان رجوع شده است)
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تقلب انتخاباتى  4 .3
قانون انتخابات در ماه فبرورى سال 2010 ميالدى به تصويب رسيد و كميسيون مستقل انتخابات صرف هفت ماه فرصت داشت تا بر اساس 
چهارچوب تعيين شده قانونى براى انتخابات آمادگى بگيرد. با آنكه مسوولين جديد كميسيون مستقل انتخابات در تالشها به هدف شفافيت 
بخشيدن به انتخابات، مورد ستايش قرار گرفتند، اما ديده ميشد كه تالش براى بهبود كار، ابتكار افراد مشخص بوده و ادامه كار دومدار براى 
اصالح اين نهاد با شك و ترديد مواجه بود.71 همچنان على الرغم پيشرفت هاى كه توسط نهادهاى انتخاباتى به شمول كميسيون مستقل 
انتخابات صورت گرفته بود، درك مردم از اين ميكانيزم در گرو عملكرد اين نهاد در انتخابات گذشته با توجه به جبهه گيرى ها و بى كفايتى 

آنها بود. 
آگاهى مردم در انتخابات پارلمانى سال 2010 بيشتر شده بود و در نتيجه مردم انتظار داشتند كه اين پروسه ها به صورت كامل عملى شود. 
كميسيون مستقل انتخابات نيز با انجام برخى اصالحات در طرزالعمل هاى موجود، به اين انتظارات پاسخ داد تا شفافيت پروسه انتخابات بهبود 
يابد. در حقيقت كميسيون مستقل انتخابات توضيح داد كه يكى از داليل تاخير در برگزارى انتخابات، ضرورت بهبود بخشيدن طرزالعمل هاى 
انتخاباتى بود.72 اصالحاتى كه به ابتكار كميسيون مستقل انتخابات صورت گرفت، در برگيرنده نشر نتايج انتخابات پارلمانى از طريق انترنت 
بود تا مردم در زمان تعيين شده به آن دسترسى يابند. كميسيون مستقل انتخابات كاپى اوراق نتايج مراكز شمارش را در اخير هر روز شمارش 

در اختيار نمايندگان كانديدا ها و احزاب سياسى قرار داد.73 
على الرغم اين اقدامات، نبود امنيت به عنوان نگرانى باقى ماند. در نتيجه كميسيون مستقل انتخابات در مشوره با نيروهاى امنيتى تصميم 
گرفت كه 938 مركز را (از مجموع 6835 مركز راى دهى) براى انتخابات باز نخواهد كرد و كميسيون مستقل انتخابات اوراق راى را به مناطقى 
كه ناامن تشخيص داده شده بودند، ارسال نكرد. دليل قاطع براى مسدود كردن اين مراكز همانا احتمال دستبرد به اوراق راى در مناطق ناامن 

بود.74 هيچ شيوه جاگزين ارائه نگرديد تا به باشندگان آن مناطق اجازه بدهد كه در انتخابات راى بدهند.  
انتخابات سال 2010 شاهد خشونت هاى غيرقابل پيشبينى بى شمار به شمول برخى از وقايعى بود كه در نتيجه باعث كشتار كانديداها، 
مسوولين انتخاباتى، كارمندان كمپاين و راى دهندگان  شد. در روز انتخابات، با وجود اطمينان نيروهاى امنيتى، 1300 مركز ديگر نيز مسدود 
ماند و 91 مركز مورد حمله قرار گرفت. در برخى از مراكز ديگر، مردم از بيم مشكالت امنيتى قطعا به مراكز راى دهى حاضر نشدند. كميسيون 
مستقل انتخابات باالى مراكزى كه مسدود مانده بودند و يا هدف حمله قرار گرفتند، هيچ تسلطى نداشت.75 به اين ترتيب وضعيت ناهنجار 
امنيتى فرصت تقلب را مساعد ساخت. با آن هم هئيت هاى ناظر انتخاباتى از عوامل برجسته ديگر كه منجر به تقلب و اعمال تقلبى گرديد، 

نيز گزارش دادند. 
روز انتخابات شاهد رخدادهاى خشونت آميز، تخطى و تقلب و بى نظمى بود كه به وسيله ناظرين و رسانه ها گزارش داده 
شد. اين تخطى ها شامل استفاده از كارت هاى جعلى راى دهى، راى دهى مكرر، تخليه كردن صندوقهاى راى، راى دهى 
توسط افراد زير سن و راى دهى نيابتى بود. گزارشهايى نيز وجود داشت كه در برخى از مناطق، انتخابات برگزار نشد، اما 
نتايج انتخابات به مركز گزارش داده شده بود. با وجود آنكه طرزالعمل هاى كميسيون مستقل انتخابات بهبود يافته بود، اما 
تعدادى از ناظرين و مبصرين انتخابات از كوشش به انجام تقلب در سطوح مختلف گزارش دادند كه با انتخابات سال گذشته 
قابل مقايسه بود. كلمه "فرهنگ تقلب" به كسانى نسبت داده ميشد كه فكر ميكردند فرصت كاميابى ندارند و به اين ترتيب 

فعاليتهاى غيرقانونى خود را توجيه ميكردند.
(سازمان همكارى و امنيت اروپا/ اداره نهادهاى دموكراتيك و حقوق بشر)

بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان (FEFA) 7000 ناظر را به محالت راى دهى فرستاده بود. اين نهاد صدها گزارش از موارد جدى تقلب 
در روز انتخابات را دريافت كرده بود كه گزارشها و شواهد را به كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى تسليم داد. آنان 
"به در مجموع اسناد و شواهدى در ارتباط به 890 مورد تقلب از 31 واليت را به هر دو نهاد تسليم كردند. بسيارى از اين پرونده ها وابسته به 

آراى تقلبى و تهديد راى دهندگان بود."76
اقدامات كميسيون مستقل انتخابات براى جلوگيرى از تقلب ناكافى بود. حتى مراكز راى كه در روز انتخابات باز نشده بودند، تعدادى از صندوق 
هاى مملو از اوراق راى را به مراكز شمارش فرستادند. در بسيارى از موارد، اوراق به وسيله طرفداران كانديد نشانى و به صندوق ها ريخته شده 
بود. مثال هاى عادى از تقلب شامل قات كردن نادرست اوراق راى، اوراق داراى نشانى مشابه در يك صندوق، و صندوق هاى بود كه بيشتر 

از 600 ورق راى در آن وجود داشت، يعنى اضافه تر از آنچه كه كميسيون مستقل انتخابات قيد كرده بود. 

71 "گزارش تيم حمايت از انتخابات" 7 ( وارسا، سازمان امنيت و همكارى اروپا، اداره نهاد هاى دموكراتيك و حقوق بشر) (OSCE/ODIHR) سال 2010
72 ترن " تاخير انتخابات افغانستان"

73 فضل احمد معنوى (رئيس اسبق كميسيون مستقل انتخابات 2010)  ابرازنظر شخصى. فبرورى سال 2014 .
74 معنوى، ابراز نظر شخصى، فبرورى سال 2014

75 نظر شخصى، 2014
76 " ماموريت نظارت از انتخابات پارلمانى افغانستان سال 2010" ( كابل: بنياد انتخابات ازاد و عادالنه افغانستان ، سال 2011) 
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پاسخ كميسيون مستقل انتخابات  4 .4
كميسيون مستقل انتخابات افغانستان با آگاهى يافتن از وقايع روز انتخابات، به عنوان اقدام ابتدايى صندوق هاى را كه در آن آراى تقلبى 
مشاهده مى گرديد، براساس معيارهاى از قبل تعيين شده، قرنطين كرد. با آن هم كميسيون مى توانست، پس از بررسى صندوق ها در حضور 
ناظرين، كانديداها و نمايندگان احزاب سياسى، صرف تصميم بگيرد كه آيا برگه هاى راى صندوق هاى قرنطين شده را شامل روند شمارش 

آرا بنمايد يا نه.77
اما عملى نمودن مواد قانون در رابطه به قرنطين بحث برانگيز و پر جنجال شد. كميسيون مستقل انتخابات به صورت روشن در رابطه به 
روش  اين كار صحبت نكرد و در عين حال طرزالعمل هاى نظارت، قرنطين و باطل ساختن صندوق هاى داراى راى مشكوك، براى كانديدا 
ها واضح نبود. كانديدا ها و احزاب سياسى به صورت مشخص در خصوص برخورد كميسيون مستقل انتخابات با موضوع و اين كه تصميم 
اتخاذ شده به وسيله كميسيون مستقل انتخابات، نهايى بود و در برابر آن استيناف طلب شده نمى توانستند، بسيار نگران بودند.78 در عين حال 
شروط ذكر شده در قانون انتخابات به كميسيون مستقل انتخابات صالحيت مى داد تا بدون در نظر داشت نقش كميسيون شكايات انتخاباتى 
با صندوق هاى راى مشكوك برخورد كند.79 در نتيجه، به كميسيون شكايات انتخاباتى صرف فرصت داده شده بود كه در مورد صندوق هاى 
آراى مشكوك پس از تكميل شمارش برگه هاى راى، اقدام مقتضى بعمل آورند. قانون انتخابات در عمل دو نهاد رسيدگى كننده رقيب را در 
زمينه چگونگى برخورد با صندوق هاى مشكوك آرا، ايجاد كرده بود. كه از يك جانب، در مرحله شمارش، كميسيون مستقل انتخابات مى 
توانست به صورت يكجانبه مشخص بسازد كه صندوق هاى آراى مشكوك شامل ساخته شوند يا خير. از جانب  ديگر، زمانى كه شمارش 
تكميل مى شد، كميسيون شكايات انتخاباتى با توجه به گذشته، ميتوانست آراى مشكوك را كه توسط كميسيون مستقل انتخابات شامل 

ساخته شده بود، باطل بسازد. 
با تاسف كميسيون مستقل انتخابات  در غياب ناظرين و نمايندگان، دست به بررسى صندوق هاى آراى قرنطين شده زد.80 عين برخورد در 
خصوص صندوق هاى مشكوك آرا در انتخابات رياست جمهورى سال 2009 ميالدى نيز به طور گسترده مورد سو استفاده قرار گرفته بود. 
در آن زمان، داراالنشاى كميسيون مستقل انتخابات ابتدا صندوق ها را قرنطين كرده بود تا بعدا در صورت كمبود راى رييس جمهور كرزى از 
آنچه توسط قانون تعيين شده، آن را شامل پروسه شمارش سازد.81 چنين مواد قانون كه صالحيت هاى دوگانه براى داورى مناقشات انتخاباتى 

را مهيا كند، پروسه را در برابر دستكارى هاى حكومت، جدا آسيب پذير ميسازد. 
با اينكه تجربه انتخابات گذشته هشدارى بود، توقع ميرفت تا چنين مواد قانون انتخابات اصالح گردد تا از بروز چنين مناقشات در جريان 
انتخابات پارلمانى سال 2010 جلوگيرى مى شد. در حقيقت گروه هاى مدنى مانند سازمان امنيت و همكارى اروپا (OSCE) و بنياد انتخابات 
آزاد و عادالنه افغانستان (FEFA) كه از برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال 2009 ميالدى نظارت كرده و گزارش داده بودند، سفارش 
هاى زيادى را نيز ارائه كردند.82 در حالى كه افغانستان به سوى برگزارى انتخابات پارلمانى سال 2010 ميالدى مى رفت، اين سفارش ها 

ناديده گرفته شد و عملى نگرديد.83
مشخصا عملى شدن معيار مشخصى كه قبال تصويب گرديده بود مى توانست از تقلب در جريان انتخابات سال 2010 جلوگيرى نمايد. مثال، 
به دنبال برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال 2009 ، عدم پيگرد افراد مشكوك، به ترويج فرهنگ مصئونيت در بين مرتكبين تقلب هاى 
انتخاباتى كمك كرد. كميسيون مستقل انتخابات در اظهاراتى كه ثبت گرديده، ادعا كرد كه هزاران تن از كارمندانى را كه تقلب كرده و يا 
در تقلب همكارى كرده اند، عزل نموده است. اما فهرستى از اين كارمندان را منتشر نكرد و ميكانيزم تحقيق را نيز واضح نساخت. كميسيون 
مستقل انتخابات در عين حال تحقيق در مورد كانديداهاى را كه ادعا شده بود وابسته به گروه هاى مسلح غيرقانونى هستند به صورت شفاف 
انجام نداد. در حقيقت، درحالى كه پروسه انتخابات به پيش مى رفت، آنها كماكان به عنوان نامزد انتخابات باقى ماندند كه اين مسئله اعتبار 

كل پروسه انتخابات و پروسه تحقيق  كميسيون مستقل انتخابات را مورد سوال قرار داد. 
حضور راى دهندگان در جريان انتخابات سال 2010 كمرنگ بود، و باطل شدن 1,3 ميليون راى، باعث گرديد كه تعداد آراى معتبر به طور 
قابل مالحظه يى كاهش بيابد و در نتيجه شمار زيادى از كانديدا ها شامل فهرست برندگان نشوند. كميسيون مستقل انتخابات كار خود را به 
پايان رسانده بود و آماده بود تا نتايج ابتدايى برندگان را اعالن كند. قضايا بعدا ا در حيطه صالحيت كميسيون شكايات انتخاباتى باقى ماند كه 

بايد به شكايات انتخاباتى رسيدگى مى شد، و تصديق نتايج نهايى انتخابات را ابالغ ميكرد. 

77 قانون انتخابات ( جريده رسمى، شماره 1012) ماده 57، سال 2010 ( سال 1390 خورشيدى)
78 " گزارش تيم حمايتى انتخابات "
79 قانون انتخابات ، ماده 57 ، 2010

80 حكيم ، ابراز نظر شخصى، 201481
81 "انتخابات رياست جمهورى و شورا هاى واليتى جمهورى اسالمى افغانستان، گزارش تيم حمايتى انتخابات "

82 وارسا، سازمان امنيت و همكارى اروپا ، دفتر نهاد هاى دموكراتيك و حقوق بشر (OSCE/ODIHR) سال 2009.
83 ماموريت نظارت از انتخابات پارلمانى سال 2010 در افغانستان " 
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رسيدگى به شكايات انتخاباتى  4 .5
كميسيون شكايات انتخاباتى نزديك به 6،000 شكايت وابسته به مراكز راى و مراكز شمارش آرا را دريافت كرده بود. كميسيون شكايات 
انتخاباتى شكايات را قرار ذيل دسته بندى كرده بود: الف) شكايات انتخاباتى كه باالى نتايج انتخابات اثر گذار بودند و نياز بود تا كميسيون 
شكايات انتخاباتى در زمينه اقدام فورى نمايد. ب) شكايات انتخاباتى كه تاثيرى باالى نتايج نداشت و مى شد ديرتر به آن رسيدگى شود، و 
ج) شكاياتى كه در مطابقت به احكام طرزالعمل و معيارهاى پذيرفته شده كميسيون شكايات انتخاباتى نبوده و شكايات غير مرتبط دانسته 

ميشدند.84 اولويت كميسيون شكايات انتخاباتى رسيدگى به شكايات دسته (الف) بود، كه تخمينا بالغ بر 2،500 شكايت ميشد. 
با آنكه دفاتر واليتى كميسيون شكايات انتخاباتى صالحيت رسيدگى به تمام شكايات در سطح واليات را داشتند، اما بسيارى از شكايات، 
بر عالوه مواردى كه براى استيناف خواهى به مركز راجع شده بودند، به سبب تهديداتى كه متوجه كارمندان دفاتر واليتى بود به كميسيون 
شكايات انتخاباتى در مركز راجع گرديدند.85 بر عالوه، گروه هاى نظارت كننده گزارش دادند كه دفاتر واليتى كميسيون شكايات انتخابات فاقد 
موثريت و شفافيت بودند. تصاميمى كه به وسيله دفاتر واليتى كميسيون شكايات انتخاباتى اتخاذ گرديده بود، غالبا با جناح متضرر، در ميان 
گذاشته نشده بود. حتى گفته شده است كه تعدادى از تصاميم، اساس قانونى نداشتند.86 كميسيون شكايات انتخاباتى بيشتر به خاطر نداشتن 

شفافيت الزم در پروسه رسيدگى به شكايات و ناكامى در آگاهى دادن به مردم از پروسه شكايات انتخاباتى، مورد انتقاد قرار گرفته بود.87
كميسيون شكايات انتخاباتى در پنج دور مختلف، آراى مربوط به 383 مركز راى دهى را براساس شكايات كه منجر به تخطى هاى جدى 
كارمندان  از  تن  چندين  و  كانديداها  از  تن  انتخابات، 413  برگزارى  دنبال  به  انتخاباتى  شكايات  كميسيون  ساخت.  باطل  گرديد،  انتخاباتى 

كميسيون مستقل انتخابات را كه در انجام تخطى هاى انتخاباتى مشكوك به نظر ميرسيدند، به هدف پيگرد به لوى سارنوالى معرفى كرد.88

اعالن نتايج ابتدايى و نهايى  4 .6
يكى از ابتكارات در هر دو كميسيون در جريان انتخابات سال هاى 2009 و 2010 ميالدى استفاده از انترنت بود. هر دو كميسيون تصميم 
گرفته بودند كه آنان براى شفافيت بيشتر، نتايج را به شمول نتايج قسمى از طريق صفحات انترنتى خود منتشر مى نمايند. كميسيون مستقل 
انتخابات در عين حال مشخص ساخته بود كه تمامى محالت شمارش آرا بايد يك نقل از نتايج روزانه را در اختيار كانديداها، نمايندگان احزاب 
سياسى و ناظرين قرار بدهند. هدف از اين ابتكار نشر معلومات در زمان معين و ايجاد شفافيت در پروسه بود. اما شريك ساختن چنين معلومات 
در مراحل ابتدايى مانند "شمشير دو دم" عمل كرد. زمانى كه نتايج ابتدايى منتشر گرديد، بسيارى از كانديداها متوجه شدند كه در نتيجه باطل 
شدن يك تعداد قابل مالحظه آرا انتخابات به نفع آنان تمام نشده است. حكومت نيز به خاطر آنكه آراى داده شده به بسيارى از نامزدهاى مورد 
نظرش باطل گرديد، نگران بود. در نتيجه، اين وضعيت باالى كانديداها، به شمول آنانى كه از جانب حكومت حمايت مى شدند تاثير گذاشت 

و آنان به صورت فعال تالش كردند تا پروسه باقيمانده انتخابات را مختل بسازند.89
مداخله حكومت در تمامى اين پروسه، ملموس بود. پس از آنكه كميسيون مستقل انتخابات نتايج ابتدايى را اعالن كرد، لوى سارنوال بيانيه 
يى را ايراد كرد، و در آن تاكيد كرد كه شيوه اعالن اين نتايج "خجالت آور" است و او نسبت به گزارش دادن در مورد آن، "احساس ناراحتى 
مى كند". كميسيون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات وى را شديدا رد كرد و صالحيت لوى سارنوال در مورد پرداختن به موضوع انتخابات 
و عمق آگاهى وى در خصوص پروسه هاى انتخاباتى را زير سوال برد.90 اما لوى سارنوال بعدا يك اتهام نامه را كه در آن تعدادى از مسوولين 
ارشد كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى متهم به انجام فساد و تقلب هاى انتخاباتى گرديده بودند، به ستره محكمه  

فرستاد91 كه در آن اين اعمال خيانت تلقى شده و از ستره محكمه، خواستار اشد مجازات -يعنى اعدام- گرديده بود.92
از  را  خود  رضايت  عدم  كرزى  جمهور  رئيس  انتخابات،  در  ذيدخل  هاى  طرف  همه  اشتراك  به  جمهورى  رياست  قصر  در  اجالس  يك  در 
نتايج ابتدايى انتخابات ابراز كرد. رئيس جمهور همچنان گفت كه وى انتظار داشت تا نتايج نهايى انتخابات در مشوره با حكومت مشخص 
شود. كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى در موقف خود در برابر رئيس جمهور قويا ايستادند و اصرار داشتند كه آنان 
84 كميسيون شكايات انتخاباتى دسته بندى ها را قرار ذيل تعريف كرده است : دستهء الف ) " شكايات داراى ادعا هاى كه اگر ثابت شوند، نتايج مراكز راى را متاثر مى سازند.... اين شكايات به صورت 
فورى رسيده گى مى شود و به عنوان بلند ترين اولويت، منابع تحقيقى براى چنين قضايا دراختيار گذاشته شده است. " دستهء ب) شكاياتى كه شامل ادعا هاى وابسته به خشونت و يا تخطى مى گردند 
كه درصورت اثبات، تاثيرى باالى نتايج يك انتخابات ندارند، زمانى كه منابع براى تحقيق روى اولويت هاى جدى دستهء ( الف) نياز نباشد، كميسيون شكايات انتخاباتى درموردان تحقيق مى نمايد. دستهء 
ج) شكاياتى كه به داليل ذيل نياز به تحقيق بيشتر ندارند: (1) اين شكايات بيشتر از 72 ساعت پس از ادعاى خشونت، تسليم داده شده اند. (2) اين شكايات نا تكميل اند و يا شرايط شكايات را طورى 
كه در احكام پروسيجر هاى كميسيون مستقل انتخابات ذكر گرديده است، ندارند.(3) "اين گونه شكايات وابسته به ادعاى تخطى انتخاباتى نيست" در اين مورد به " گزارش نهايى درمورد انتخابات رياست 

جمهورى سال 2009"  رجوع شود. ( كابل: كميسيون شكايات انتخاباتى (ECC) سال 2010) 31.
85 رفعت، ابراز نظر شخصى ، 2004

86 " گزارش تيم حمايت از انتخابات "
87 " ماموريت نظارت از انتخابات پارلمانى سال 2010 در افغانستان"

(DI2011) 88 " ماموريت نظارت: انتخابات پارلمانى سال 2010 گزارش نهايى " ( كابل : دموكراسى انترنشنل
89 معنوى ،ابراز نظر شخصى ، 2014
90 رفعت ، ابراز نظر شخصى ، 2014

91 ابراز نظر شخصى ، 2014
92 وال استريت ژورنال گزارش داد: " رئيس كميسيون مستقل انتخابات ....دريك كنفرانس خبرى دركابل ....گفت كه وى مكتوب لوى سارنوال را كه به ستره محكمه فرستاده بود خوانده است. به 
گفته وى در اين مكتوب كميشنران به خيانت متهم شده اند و در مكتوب تحميل حكم اعدام باالى انان درخواست گرديده است. " در اين مورد رساله ياروسالى تروفيموف زير عنوان " از ستره محكمه 

افغانستان خواسته شده است تا انتخابات را بى اعتبار بسازد. – انفجار انتحارى در واليت قندهار منجر به كشته شدن شش سرباز امريكايى گرديد. " روزنامه وال ستريت ژورنال 12 دسامبر سال 2010
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مسووليت هاى خود را مطابق به قانون انجام داده اند. يكى از اشتراك كننده هاى حاضر در مجلس حكايت كرد كه "رئيس جمهور ناراضى 
به نظر ميرسيد و با يك لحن معنى دار به اعضاى جلسه گفت كه در صورتى كه نتايج به خواست ما نباشد، ما آنها [سارنوال ها] را به دنبال 

شما خواهيم فرستاد."93
رئيس جمهور به داليل متعددى ميخواست آراى باطل شده دوباره شامل آرا ساخته شود. نخست وى در مورد نتايج دريافتى از واليت غزنى 
ناخشنود بود، جاييكه هزاره ها به يازده كرسى دست يافتند و هيچ يك از پشتونها نتوانستند برنده شوند. نتايج به دست آمده از واليت غزنى قويا 
نشاندهنده آن بوده است كه اكثريت پشتونها به دليل تهديدهاى امنيتى نتوانستند خود را در روز انتخابات به مراكز راى دهى برسانند. همچنان 
نفوذ و تسلط طالبان بر بسيارى از ساحات اين واليت باعث گرديده بود كه مسوولين دولتى به شمول كارمندان انتخاباتى نتوانند  كارهاى 
شان را در غزنى انجام بدهند.94 لهذا نتايج بدست آمده از غزنى ربط زيادى با شيوه كارى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات 
انتخاباتى نداشت. با وجود اين موارد، رئيس جمهور از كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى ميخواست تا شمارش مجدد 
آرا صورت بگيرد، آرا را ميزان نمايد و يا هم براى تامين نمايندگى الزم پشتونها در پارلمان، انتخابات تازه را در واليت غزنى راه اندازى كنند.95
دوم، رئيس جمهور از سوى معامله گران قدرت (و وابستگان شان) كه وى را حمايت كرده اما انتخابات را باخته بودند، تحت فشار قرار داشت. 
به گفته برخى ها، اين افراد به شمول برادران و اعضاى خانواده رئيس جمهور و همچنان اعضاى كابينه و ساير افراد با نفوذ در حكومت بودند. 
اعتبار دادن به آراى مربوط به آنها نه تنها معامله گران قدرت را قانع مى ساخت، بلكه باعث افزايش حلقه حمايت رئيس جمهور در داخل 

پارلمان مى گرديد.96
سوم، برخى ها ادعا مى كنند كه رئيس جمهور در به وجود آمدن يك پارلمان قوى و مستقل، بى ميل بود.97 يك پارلمان قوى با استفاده از 
صالحيت هاى قانونى خود از عملكرد قوه اجراييه نظارت به عمل مى آورد و همچنان جريان بررسى و ايجاد توازن ميان نهادهاى دولتى را 

تقويت مى نمود. 
چهارم، در يك تالش به هدف فايق آمدن بر نواقص انتخابات گذشته، رئيس جمهور ميخواست تا به اثبات برساند كه مسوولين برگزار كننده 
انتخابات ضعيف و بى كفايت بودند. اين مسئله در مطابقت با منافع وى نواقصى را كه در انتخابات رياست جمهورى سال 2009 وجود داشت98 
و در آن 809349 آراى داده شده به رئيس جمهور براساس تقلب هاى جدى باطل ساخته شده بود، مشروعيت مى بخشيد.99بنا در جريان 
انتخابات پارلمانى، وى ميخواست اين مسئله را به اثبات برساند كه نهادهاى انتخاباتى در زمينه رسيدگى به شكايات به صورت كامل ناتوان 

بوده و در انتخابات گذشته نيز الزاما ناتوان بودند. 
بناء براى اين كه رئيس جمهور نتيجه مطلوب خود را از انتخابات به دست آورده باشد، از لوى سارنوالى و ستره محكمه منحيث ابزارى براى 
تحت فشار قرار دادن هر دو كميسيون استفاده كرد. با وجود اين همه كميسيون شكايات انتخاباتى در برابر تهديدهاى نهادهاى دولتى قويا 
ايستادگى كرد. اين كميسيون نتايج نهايى را تصديق كرد و كميسيون مستقل انتخابات نيز نتايج 33 واليت به شمول حوزه هاى انتخاباتى 
كوچى ها را اعالم نمود، اما نتايج واليت غزنى را اعالن نكرد. نتايج وابسته به واليت غزنى يك هفته بعد بدون تغيير اعالن گرديد. به طور 

مجموع 24 تن از كانديداهاى برنده، رد صالحيت شدند.100

93 رفعت، نظر شخصى، 2014
94 پاميال كانستابل، " هزاره ها نفوذ سياسى را در انتخابات بحث بر انگيز پارلمانى به دست اوردند" واشنگتن پست، بخش خارجى 24 دسامبر 2010.

95 نظر شخصى، 2014
96 نظر شخصى ، 2014

97 رفعت ، نظر شخصى، 2014
98 رفعت ، ابراز نظر شخصى ، 2014

99 " گزارش نهايى انتخابات رياست جمهورى سال 2009 " 38
100 " گزارش تيم حمايت از انتخابات "
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محكمه اختصاصى انتخابات . 5
اقدامات فراتر از قانون كه به وسيله قوه اجراييه پس از انتخابات پارلمانى سال 2010 صورت گرفت، واضح است. زمانى كه نتايج نهايى 
انتخابات اعالن گرديد، حكومت متوجه شد كه استفاده از قدرت و همچنان تهديد كارا نبود. بنا دولت راه هاى ديگرى را به هدف رسيدن به 
نتيجه مطلوب خود از انتخابات برگزيد. يكى آن بى اعتبار ساختن نتايج تصديق شده انتخابات با استفاده از ايجاد يك ميكانيزم جديد براى 
رسيدگى به وضعيت جنجالى انتخابات بود. در وهله نخست چنين استنباط ميگرديد كه ميكانيزم تازه مى تواند شكل يك محكمه خاص را 
بيابد. حكومت مطمئن بود كه ستره محكمه حداقل تابع اين مفكوره خواهد بود. حكومت مشاوره با طرف هاى متعدد به شمول ستره محكمه 

را آغاز كرد، تا امكانات تاسيس چنين محكمه يى را ارزيابى كند. 

سكوت ستره محكمه در مورد محكمه اختصاصى  5 .1
كميسيون  كارى  امور  در  گاهى  هيچ  محكمه  ستره  كه  ميدهد  نشان  محكمه  ستره  و  انتخاباتى  شكايات  كميسيون  ميان  روابط  اى  پيشينه 
شكايات انتخاباتى مداخله نكرده است، بلكه در عوض از كارها و قضاوت اين نهاد حمايت كرده است. چندين مثال به صورت واضح بيان كننده 
رابطه كارى ميان اين دو نهاد است. به طور مثال «ستره محكمه، لوى سارنوالى و وزارت داخله به درخواست كميسيون شكايات انتخاباتى در 
مورد گذشته جرمى افراد معلومات فراهم كرده اند.»101 دوم اين كه ستره محكمه افرادش را به انتخاب خود مطابق به قانون انتخابات، در دو 
دور نخست، بحيث اعضا به كميسيون شكايات انتخاباتى معرفى كرده بود. در سال 2010 زمانى كه معرفى كانديد از سوى ستره محكمه در 
قانون گنجانيده نشده بود و در عوض نقش آن صرف در مشوره دهى به رئيس جمهور و روساى هر دو مجلس شوراى ملى محدود بود، ستره 
محكمه به صورت فعال در اين پروسه سهم گرفته بود. ضمنا رئيس جمهور يكى از قضات سابقه دار اين نهاد را بحيث عضو كميسيون شكايات 
انتخاباتى معرفى كرد كه بعدا به عنوان رئيس كميسيون انتخاب شد. سوم ، در جريان انتخابات پارلمانى سال 2005 ميالدى زمانى كه كانديدا 
هاى رد صالحيت شده به ستره محكمه مراجعه كردند، كميسيون شكايات انتخاباتى صالحيت قضايى ستره محكمه را در زمينه بررسى قضايا 
مورد سوال قرار داده بود.102 اين قضيه بعدا با مشوره هاى غير رسمى پايان يافت. اين مسايل روشن مى سازد كه ستره محكمه صالحيت 
بررسى و قضاوت كميسيون شكايات انتخاباتى را در مورد رد صالحيت كانديدا ها تحت پرسش قرار نداده بود و نه هم خود را به عنوان يگانه 
مرجع قضايى رسيدگى به منازعات اعالن كرده بود. اما روشن نيست كه چرا در قضيه سال 2010 ستره محكمه تصميم گرفت تا عملكرد 
كميسيون شكايات انتخاباتى را غيرقانونى و نامشروع بخواند و در عوض رسيدگى به منازعات انتخاباتى را از صالحيت محكمه اختصاصى بداند.
عقيده بر آن است كه ستره محكمه در جريان انتخابات پارلمانى سال 2010، در اول با مفكوره ايجاد تاسيس محكمه اختصاصى انتخابات 
مخالفت كرده بود.103 زمانى كه رئيس جمهور در مورد با ستره محكمه مشوره كرده بود، ستره محكمه در پاسخ اظهار داشته بود كه ايجاد 
چنين محكمه با روحيه قانون سازگار نيست و براساس قانون اساسى نيز توجيه پذير نخواهد بود. بعدا رئيس جمهور خواستار نظر كميسيون 
مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى گرديد. كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى افغانستان نيز با توجه به پاسخ ستره محكمه، 
پاسخ داد كه تاسيس محكمه اختصاصى رسيدگى به شكايات انتخاباتى هم غيرقانونى و هم نامشروع خواهد بود. به نظر مى رسد كه رئيس 
جمهور بعدا به ستره محكمه وظيفه سپرد تا مبناى قانونى براساس قانون اساسى و ساير قوانين شناسايى و تدبيرى را به هدف تاسيس محكمه 

اختصاصى بسنجد.
ستره محكمه سرانجام به درخواست رئيس جمهور مبنى بر تاسيس محكمه تن داد. اين محكمه پس از تاييد رئيس جمهور رسما ايجاد گرديد. 
در تركيب ساختارى اين محكمه پنج قاضى كه چهار تن آنان از محاكم استيناف كابل و واليات ديگرى و يك مستشار قضايى از ستره محكمه 
در آن شامل بودند. اعضاى اين محكمه سوگند ياد كرده و وفادارى خود را به قانون اساسى و ساير قوانين افغانستان ابراز نمودند و تعهد كردند 

كه به طور مستقل و بيطرفانه قضاياى را كه به آنان سپرده شده است، داورى مى نمايند. 

مبناى قانون اساسى و قوانين وضعى 5 .2
ستره محكمه براى تاسيس اين محكمه، سه مورد عمده را كه قانون اساسى اجازه مى داد، ارائه كرد. به صورت مشخص ستره محكمه به سه 
ماده ذيل اتكا داشت: ماده 120 كه صالحيت قوه قضاييه شامل رسيدگى به تمامى دعاوى كه از طرف اشخاص حقيقى و يا حكمى در پيشگاه 
محكمه ارائه مى گردد را تاييد ميكرد، ماده 122 كه به هيچ قانونى اجازه نمى دهد در هيچ حالت قضيه يا ساحه يى را از دايره صالحيت قوه 
قضاييه خارج بسازد و به مقام ديگرى تفويض كند. و ماده 123 كه بر اساس آن نياز است تا قواعد مربوط به تشكيل، صالحيت و اجراات 
محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم گردد. ستره محكمه همچنان با اتكا به ماده 50 قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم كه 
به ستره محكمه اجازه مى دهد تا ساير ديوان ها را در تشكيالت محاكم ابتدايى خود در مركز و واليات، با تاييد رئيس جمهور ايجاد نمايد.104

101 " گزارش نهايى انتخابات پارلمانى سال 2005 افغانستان " 10
102 " سفارشات تيم حمايت از انتخابات پارلمانى سال 2005 " ( وارسا: سازمان امنيت و همكارى اروپا) 2005

103 احمدزى، ابراز نظر شخصى ، 2004
104 جريده ميزان ( فصلنامه ستره محكمه ) شماره 147 29/10/1389 ( 2010)
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كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، يك روز پس از ايجاد اين محكمه اجالس فوق العاده يى را برگزار كرد و به اتفاق آرا تاسيس 
كميسيون را رد نمود. نخستين نكته مورد مناقشه براى كميسيون استفاده از اصطالح «خاص» بود كه به محكمه نسبت داده شده بود، درحالى 
كه قانون اساسى فقط براى محاكمه رئيس جمهور، قضات ستره محكمه و وزرا، از محاكم خاص نامبرده است. آنها بر اساس قانون تشكيل 
براى  شده  ارايه  قانونى  داليل  اما  كردند،  تصديق  محاكم «اختصاصى»  ايجاد  جهت  را  محكمه  ستره  صالحيت  محاكم،  هاى  صالحيت  و 
ايجاد محكمه اختصاصى انتخابات را كافى ندانستند. استدالل آنان اين بود كه حتى اگر اين محكمه براساس مواد قانون براى ايجاد محاكم 
«اختصاصى» تاسيس ميگرديد (مشابه به محاكم اختصاصى اطفال) صالحيت ها و تشكيل آن مى بايست از قبل توسط قانون تنظيم ميشد.105
براى اين كه دانسته شود در گذشته محاكم اختصاصى به چه شكلى تاسيس گرديده اند، مهم است تا به صورت مختصر اين موارد بررسى 
گردد. ستره محكمه بر اساس ماده 50 قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم تاكنون پنج محكمه اختصاصى را ايجاد كرده است: محكمه 
محكمه  و  فاميل  اختصاصى  محكمه  ها،  ملكيت  منازعات  حل  محكمه  خارجى،  و  داخلى  امنيت  عليه  جرايم  محكمه  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
اختصاصى اطفال.106 اين محاكم براساس احكام ويژه قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم، قوانين جداگانه  و يا هم قوانين جداگانه با رجوع 
به قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم ايجاد گرديده اند. به طور مثال محكمه تجارتى بر اساس ماده 45 قانون تشكيل و صالحيت هاى 
محاكم ايجاد گرديد. محكمه اطفال بر اساس ماده 44 اين قانون و قانون رسيدگى به تخلفات اطفال و محكمه مبارزه با مواد مخدر بر مبناى 
قانون مبارزه با مواد مخدر و با رجوع به ماده 50 قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم ايجاد گرديده اند. بنا، ديده مى شود كه ايجاد محاكم 
اختصاصى به نحوى كه اين محكمه ايجاد گرديد، در ستره محكمه سابقه نداشته است. ستره محكمه همچنان نميتوانست استدالل كند كه 
قبال هيچ گاهى با چنين وضعيت كه در انتخابات پارلمانى سال 2010 رو به رو گرديد، مواجه نشده است. براى ستره محكمه، در حقيقت هيچ 
دليلى وجود نداشت كه براساس آن مى توانست محكمه اختصاصى را ايجاد نمايد، مگر اين كه تشكيل و صالحيت هاى چنين محكمه از 

قبل توسط قانون تنظيم ميگرديد. 
ايجاد يك محكمه در نبود يك قانون از قبل وضع شده، به اين معناست كه ستره محكمه صالحيت دارد تا تشكيل و صالحيت قضايى محاكم 
جديد را تعريف كند. بر اساس ماده 95 قانون اساسى، ستره محكمه صرف مى تواند در ساحه تنظيم امور قضايى طرح قوانين را "پيشنهاد" 
نمايد.107 در ايجاد محاكم اختصاصى ستره محكمه صرف زمانى اقدام كرده است كه قوانين خاص قبال صالحيت قضايى چنين محاكم را 
تعريف كرده بودند. پس زمانى كه ستره محكمه تصميم به ايجاد محكمه اختصاصى گرفت، خارج از محدوده "پيشنهاد" قانون، به وضع قانون 

اقدام ورزيد.
به عالوه، زمانى كه قانون كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى سال 2009 توسط پارلمان به تصويب رسيد، به وسيله رئيس جمهور 
به دليل اين كه در مطابقت با قانون اساسى قرار نداشته و ستره محكمه صالحيت تفسير قانون اساسى را دارد، رد گرديد. پارلمان با استفاده 
از صالحيت قانونى خود، با دو ثلث آرا اين قانون را دوباره به تصويب رساند.108 رئيس جمهور از ستره محكمه خواست تا اين قانون را بر 
مبناى قانون اساسى بررسى نمايد. اين قانون زمانى كه در جريده رسمى منتشر شد، با قرار قضايى ستره محكمه همراه بود. اين قرار قضايى 
از مخالفت ستره محكمه بنابر عدم مطابقت اين قانون با قانون اساسى حكايت مى كرد. به طور خاص اين قرار قضايى به ماده 121 قانون 
اساسى اشاره كرده و تصريح نموده بود كه صالحيت تفسير قانون را ستره محكمه دارد.109 در عين حال ستره محكمه چنين تلقى نموده بود 
كه مى تواند قانون را به صالحديد خود تعديل كند. بنا بخش هاى از قانون را كه از ديد آنها در تقابل با قانون اساسى قرار داشت، حذف و در 
عوض در پاورقى دليل آنچه را كه حذف گرديده بود، بيان نموده بود. اين اقدام به طور واضح در مخالفت با ماده 90 قانون اساسى قرار دارد 
كه صرف پارلمان صالحيت دارد تا قوانين را تصويب، «تعديل» و يا لغو كند. ستره محكمه در اين مورد مشخص، صالحيت خود دانسته بود 
كه به صورت يك جانبه قانون را تعديل كرده مى تواند و بعدا آن را به وزارت عدليه فرستاده بود تا چاپ شود. در اين مورد، حكومت نيز از 
قانون اساسى تخطى ورزيده بود. زيرا وزارت عدليه هيچ گاهى در گذشته يك قانون را با درج پاورقى و حكم قضايى كه اين قانون در مطابقت 

با قانون اساسى نيست، منتشر نكرده بود. 
با توجه به مثال ذكر شده، اين مسله رويه قضايى را برجا گذاشت كه بر اساس آن قوه قضاييه فرصت ميابد در امور قانون سازى قوه ديگر 

دولت مداخله كند. 
ابهامات ديگرى نيز براساس ماده 29 (1)، (7) قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم، بروز ميكند كه به ستره محكمه صالحيت ايجاد محاكم 
را با تعيين صالحيت هاى ادارى و قضايى آنها مى دهد. اما ايجاد محاكم براساس اين ماده در تضاد با ماده 123 قانون اساسى قرار ميگيرد كه 
بر اساس آن نياز است تا قواعد مربوط به تشكيل، صالحيت و اجراات محاكم توسط قانون مشخص گردد. حتى در صورتى كه ستره محكمه 
بر اساس قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم، محكمه جديدى را پيشنهاد بكند، ايجاد چنين محكمه يى بايد بر اساس حكم قانون و به 

105 گزينه هاى قانونى براى تاسيس محاكم خاص و اختصاصى توسط ستره محكمه براى داورى ادعا هاى انتخاباتى" شماره 7. ( كابل: كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى) 2010
106 ستره محكمه، http://supremecourt.gov.af/en/page/625 ( به تاريخ 15 فبرورى 2014 به ان رجوع شده است)

107 در ماده 95 قانون اساسى چنين امده است: " پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاى شورا در ساحه تنظيم امور قضايى از طرف ستره محكمه توسط حكومت صورت گرفته ميتواند..."
108 ريگستانى ، ابراز نظر شخصى ، 2014

109 در ماده 121 قانون اساسى چنين امده است : " بررسى مطابقت قوانين، فرامين تقنينى، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللى با قانون اساسى و تفسير انها بر اساس تقاضاى حكومت و يا 
محاكم، مطابق به احكام قانون از صالحيت ستره محكمه مى باشد." قوه قضاييه و پارلمان اين ماده را به شكل هاى مختلف تفسير كردند، مثلى كه قبال گفته شد، صالحيت تفسير مربوط به ستره محكمه 

است و بعدا چنين صالحيتى را رد مى كند. بنا، پارلمان با تصويب قانون (ICOIC)، اين صالحيت را به انان تفويض كرد.
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وسيله يك ركن ديگرى از دولت صورت گيرد. بنا قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم نبايد به شيوه يى تفسير شود كه ستره محكمه اجازه 
بيابد محكمه اختصاصى را در نبود قانون از قبل وضع شده ايجاد نمايد.

ساخت.  تر  پيچيده  را  مسئله  محكمه  ستره  و  اساسى  قانون  تطبيق  بر  نظارت  مستقل  كميسيون  جمهور،  رئيس  دفتر  ميان  مكاتيب  سلسله 
كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى در يك نظريه حقوقى اش از مكتوبى كه از سوى دارالنشاى شوراى وزيران دريافت كرده 
بود سخن ميگفت. ضمايم اين مكتوب شامل دو مكتوبى از سوى ستره محكمه ميشد كه تاريخ و شماره يكسان داشت و خواستار تاييد اين 
محكمه گرديده بود. در پايان هر مكتوب، حكم رياست جمهورى نيز درج گرديده بود.110 در يك حكم تاسيس محكمه يك مرحله يى تاييد 

شده بود درحالى كه حكم دومى ايجاد محكمه را (بدون مشخص كردن چند مرحله يى بودن آن) تاييد كرده بود.111
نقطه نظرات ستره محكمه و دفتر رئيس جمهور، دال بر عدم وضاحت در خصوص چگونگى ايجاد محكمه است. ستره محكمه در تصميم 
نهايى خود مشخص نساخته بود كه اين محكمه بايد يك مرحله يى باشد يا سه مرحله يى. ممكن است كه رئيس جمهور خواستار ايجاد 
محكمه يى يك مرحله يى بوده باشد تا تصاميم آن نهايى بوده و قابل استيناف خواهى نباشد. از نظر كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق 
قانون اساسى هر دو شكل اين محاكم خالف قانون بود و كميسيون تاكيد داشت كه محكمه يك مرحله يى به صورت خاص در مطابقت با 

قانون اساسى نيست. 
از سوى ديگر، كميسيون مستقل انتخابات در جستجوى دريافت نظر كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى در مورد صالحيت لوى 
سارنوالى در خصوص رسيدگى قانونى به جنجال هاى انتخاباتى و همچنان قانونيت داشتن ايجاد محكمه اختصاصى انتخابات بود. كميسيون 
مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى با تفسير ماده هاى 156 و 86 قانون اساسى به اين نظر بود كه كميسيون مستقل انتخابات بر مبناى 
قانون اساسى صالحيت دارد تا هر نوع انتخابات را در افغانستان اداره و نظارت نمايد. كميسيون همچنان معتقد بود كه كلمه "نظارت" اشاره 
يى است به كنترول همه پروسه هاى انتخاباتى تا از قانون تخطى صورت نگيرد و مطابقت اجراات را با تمام قوانين تامين نمايد. در عين حال 
صالحيت نهايى صحه گذاشتن به انتخابات در حيطه صالحيت كميسيون شكايات انتخاباتى خواهد بود.112 كميسيون همچنان اظهار داشت 
كه صالحيت تفويض شده براساس قانون به كميسيون مستقل انتخابات جهت بررسى وثايق انتخاباتى، همچنان به اين كميسيون صالحيت 
ضمنى داده است تا تمامى پروسه به شمول راى دهى تا مرحله شمارش را بررسى نمايد. لهذا، كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى 
نهايى بودن تصاميم كميسيون شكايات انتخاباتى را تاييد كرد كه پس از آن كميسيون مستقل انتخابات ميتوانست نتايج نهايى انتخابات را 
اعالن كند.113 اما كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى تصريح نمود كه كميسيون مستقل انتخابات، تخطى هاى انتخاباتى را از 
مسايل جرمى تفكيك نموده، مسايل جرمى را به نهادهاى مجرى قانون راجع سازد. مگر تحقيق و پيگرد موارد جرمى به وسيله مجريان قانون، 

نه جلو اعالن نتايج نهايى به وسيله كميسيون مستقل انتخابات و نه افتتاح پارلمان را بگيرد . 
كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى همچنان اظهار داشت كه نياز است تا بر اساس ماده 83 قانون اساسى از تصميم نهايى 
كميسيون شكايات انتخاباتى حمايت صورت گيرد. ماده 83 صراحت دارد كه انتخابات بايد 30 الى 60 روز قبل از ختم دوره كار پارلمان برگزار 
گردد.114 اين ماده همچنان بيان ميدارد كه اجالس ولسى جرگه همزمان با اعالن نتايج نهايى انتخابات، پايان مى يابد. بنا به نظر مى رسد 
كه قانون اساسى هيچ خالى را ميان دو پارلمان به جا نگذاشته است. كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى در پايان تذكر داد كه 
در صورتى كه تصميم كميسيون شكايات انتخاباتى نهايى نباشد، الزاما پروسه انتخابات در وقت معين آن تكميل نشده و از آنچه در ماده 83 
ذكر گرديده، تخطى صورت گرفته است. كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى معتقد بود كه كانديداهاى ناموفق همواره مايل اند 
تا نتايج انتخابات را به چالش بكشانند. اگر اين ادعاها در يك محكمه عادى بررسى شوند، با در نظر داشت اصول محاكمات (پروسيجرها)، 

بسيار وقت گير خواهند شد و ممكن نيست كه آنچه در ماده 83 ذكر گرديده است، تحقق يابد.
كسانى كه از سوى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى برنده اعالن مى شوند، بايد كرسى هاى شان را در پارلمان 
جديد احراز نمايند، الى اينكه يك محكمه با صالحيت بر عكس آن را حكم كند. بنا نظريه كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى 
توازن محتاطانه يى را در زمينه حقوق كانديداها، صالحيت محاكم و نياز براى تامين ادامه كار پارلمان، ايجاد كرد. زمانى كه نتايج انتخابات 
تصديق و اعالن گرديد، كانديداهاى ناموفق ميتوانند براى حفظ حقوق شان و در رابطه به موضوعات مورد مناقشه در انتخابات در محكمه 
اقامه دعوى نمايند. ضمنا نهادهاى مجرى قانون مى توانند مطابق به قانون وظايف شان را عملى كرده و تحقيقات در رابطه به مسايل جرمى 

را انجام بدهند. اما موجوديت منازعه انتخاباتى و يا هم تحقيقات در اين مورد نبايد سد راه پروسه اعالن برندگان و افتتاح پارلمان گردد.115

110 در افغانستان به عنوان بخشى از سنت ادارى، هر زمانى كه يك درخواست از يك اداره به ديگرى فرستاده مى شود، رهنمود عملكرد درپايين مكتوب ذكر مى گردد و به وسيله يك شخص با 
صالحيت امضا مى شود.

111 " نظريه حقوقى  در مورد قضاوت محكمه اختصاصى روى اعتراض كانديدا هاى ناراض" شماره 8 ( كابل: كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى،2010)
112  "نظريه حقوقى كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى درمورد مرجع رسيدگى به شكايات و جرايم انتخاباتى"  شماره 13. ( كابل : كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى ، 2010)

113 "نظريه حقوقى كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى درمورد مرجع رسيدگى به شكايات و جرايم انتخاباتى" شماره 13.
114 ماده 83 قانون اساسى افغانستان، سال 2004

115 "نظريه حقوقى كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى درمورد مرجع رسيدگى به شكايات و جرايم انتخاباتى" شماره 13.
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اجراات محكمه  5 .3
با وجود اعتراضات گسترده يى از سوى نهادهاى انتخاباتى، نهادهاى ملى و بين المللى نظارت كننده انتخابات، بسيارى از كانديداها، احزاب 
سياسى و حقوقدانان، اين محكمه ايجاد گرديد. همه طرف ها، قانونى بودن و مطابقت اين محكمه را با قانون اساسى زير سوال قرار دادند. با 
وجود آن به محكمه وظيفه سپرده شده بود تا نتايج جنجال برانگيز انتخابات را در 33 واليت مرور كند. اين كار مستلزم انجام پروسه جديد 

شمارش و بررسى دقيق آراى صندوق هاى قرنطين شده بود. 
اين محكمه خواستار حمايت كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى گرديده بود. اين درحالى است كه هر دوى اين نهادها، 
صورت  مصاحبه  آنان  با  كه  ها  كميسيون  اعضاى  بودند.  كرده  رد  را  آن  با  همكارى  درخواست  و  خوانده  خود  غيرقانونى  حريف  را  محكمه 
گرفته، اظهار داشتند كه دليلى براى حمايت از محكمه نمى ديدند. در نتيجه اين كميسيون ها، طرزالعمل هاى را كه بر اساس آن صندوق 
ها قرنطين شده بودند، پروسيجر شمارش آرا و ساير طرزالعمل هاى عمومى و رهنمودهاى را كه كميسيون مستقل انتخابات يا كميسيون 
شكايات انتخاباتى در بخش هاى مختلف پروسه مورد استفاده قرار داده بودند، به اين محكمه توضيح ندادند. اين محكمه به طور علنى از 
عدم همكارى كميسيون مستقل انتخابات انتقاد كرد، اما با آن هم از سوى كميسيون همكارى صورت نگرفت.116 كار محكمه براى كميسيون 
مستقل انتخابات وكميسيون شكايات انتخاباتى به خصوص در بخش شمارش مجدد آراى قرنطين شده پذيرفتنى نبود. بنا محكمه در انزوا 
به كار خود ادامه داد و آن را تكميل كرد. اين محكمه از چندين نهاد درخواست كرد تا به عنوان ناظر در پروسه حضور بيابند، اما همه نهادها 
به شمول بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان از پيوستن به اين كار ابا ورزيده و كار آن را در مطابقت به قانون، مورد سوال قرار دادند.117  
اعضاى اين محكمه به 33 واليت كه از آن شكايات دريافت شده بود، سفر كرده و شمارش مجدد را انجام دادند. پس از پنج ماه كار، اين 

محكمه اعالن كرد كه 62 تن از كانديداهاى ناراضى در 27 واليت برنده بوده اند.
پس از آنكه محكمه كار خود را تكميل كرد، پرسشى به ميان آمد كه آيا حكم اين محكمه قابل استيناف طلبى است و يا خير؟ ستره محكمه 
به اين پرسش جواب مثبت داد. محكمه همچنان در حكم خود حقوق طرفين را در خصوص استيناف طلبى، محفوظ دانست. در نهايت يك 
محكمه استيناف به درخواست چندين تن از كانديداهاى ناراضى كه از قضاوت محكمه اختصاصى مستفيد نگرديده بودند، تصميم محكمه را 
بررسى كرد. 62 تن از اعضاى پارلمان كه از اول به وسيله كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى برنده شناخته شده بودند، 
با تصميم محكمه اختصاصى مخالفت نكردند، زيرا از ديد آنان محكمه اعتبار قانونى نداشت.118 در نهايت محكمه استيناف به نوبه خود همان 

تصميم اولى محكمه اختصاصى را تصديق كرد. 

مبناى سياسى؟  5 .4
بحرانى كه پس از انتخابات پارلمانى سال 2010 بروز كرد، تنها ناشى از موجوديت ابهامات قانونى نبود. سواالت در مورد مشروعيت و قانونى 
بودن محكمه و همچنان عملكرد كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى به نزاع بزرگ سياسى مبدل گشت.119 قوانين 
اساسى و مقرره ها مردم و اجتماعات را وادار به عمل نمى كنند، بلكه مردم و جوامع قوانين را در عمل پياده مى كنند. حتى بهترين قوانين 
اساسى در جهان نيز در نبود اراده سياسى، نمى تواند قابليت تطبيق داشته باشد. برعكس، قوانين اساسى ضعيف و حتى قوانين نوشته ناشده 
در صورتى كه نظام سياسى براى تطبيق آن متعهد باشد، درست عمل مى كنند.120 از زمانى كه نتايج ابتدايى انتخابات اعالن شد، اين مسئله 
واضح بود كه جو سياسى به طور قابل مالحظه به زيان رئيس جمهور تغيير خواهد كرد. وى در نارضايتى از ميكانيزم هاى موجود انتخاباتى 
به ايجاد يك نهاد جديد مبادرت ورزيد كه نتايج انتخابات را به نفع اش شكل بدهد. با تاسف پروسه مداخله قوه اجراييه بازتاب دهنده عدم 

موجوديت اراده قوى در نظام سياسى افغانستان براى رعايت از  قانون اساسى است. 
استدالل رئيس جمهور براى ايجاد محكمه ناشى از عدم رضايت وى به خاطر اعالن نتايج واليت غزنى بود كه توسط كميسيون مستقل 
انتخابات اعالن شده بود و در آن برنده تمامى 11 كرسى واليت غزنى هزاره ها بودند. اين در حالى است كه برخى از عوامل مهم ديگر به 
شمول ناكامى حاميان وى در انتخابات، بى ميلى براى ظهور يك پارلمان قوى و تمايل وى براى تحت شعاع قرار دادن نهادهاى انتخاباتى، 
دخيل بوده است. پس از اعالن نتايج ابتدايى انتخابات، رئيس جمهور فورا براى برگزارى مجدد انتخابات پافشارى داشت. وى تاكيد داشت كه 
نبود نمايندگى پشتونها باعث بدتر شدن وضعيت شكننده امنيتى در غزنى خواهد شد. اين درحالى است كه براى كميسيون مستقل انتخابات 
و كميسيون شكايات انتخاباتى تغيير نتايج يك گزينه نبود. آنان اعالن نتايج نهايى واليت غزنى را براى يك هفته به تعويق انداختند، اما  

سرانجام همان نتايج ابتدايى را مورد تاييد قرار دادند. 121

116 « كنفرانس خبرى محكمه اختصاصى» جريده ميزان ( فصلنامه ستره محكمه) ماه فبروى سال 2009( سال خورشيدى 20/11/1389)
117 «اعالميه مطبوعاتى» بنياد انتخابات ازاد و عادالنه افغانستان ، 16 دسامبر سال 2010.

118 مقام بلند پايه ( ستره محكمه افغانستان) ابراز نظر شخصى، فبرورى سال 2014
119 قاضى جان كريگلر ( كميشنر اسبق كميسيون شكايات انتخاباتى، 2010) ابراز نظر شخصى، فبرورى 2014

120 قاضى جان كريگلر، نظر شخصى ، فبرورى سال 2014
121 براى دريافت جزييات بيشتر درمورد شمار اراى واليت غزنى، رجوع شود به جانسن پرتلو « مقامات مى گويند : تاخير در يك واليت راى دهى مجدد انتخابات افغانستان را ممكن ساخته است» 

روزنامه واشنگتن پست بخش خارجى 24 نوامبر 2010 ، توماس روتينگ، « درامه انتخابات غزنى، اين سيستم است « چينل جنوب اسيا، سياست خارجى، 2 دسامبر سال 2010.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان۲۰۱۴

AREU 22

مداخله قوه اجراييه در پروسه انتخابات سال 2010 تجربه انتخابات گذشته را تكرار كرد. پس از انتخابات سال 2009، دولت به كميسيون 
مستقل انتخابات اتكا كرد تا آنعده از كانديداهايى را كه از دولت در جريان انتخابات انتقاد كرده بودند، مورد پيگرد قرار بدهد. در نخستين وهله 
انتخابات رياست جمهورى 2009 نياز بود تا كانديداها نام هاى 10،000 تن از حمايت كننده هاى شان را همراه با معلومات مندرج دركارت 
هاى راى دهى و ساير جزييات افراد را به كميسيون مستقل انتخابات تسليم مى كردند.122 اما هيچ يك از كانديدان ملزم به گرفتن 10،000 
راى از اين حاميان نبودند. پس از انتخابات، كميسيون مستقل انتخابات كانديداهاى را كه نتوانسته بودند 10،000 راى به دست بياورند، به 
لوى سارنوالى راجع ساخت و ادعا كرد كه اين افراد قبل از انتخابات مرتكب تقلب شده اند. لوى سارنوالى اين كانديداها را براى تحقيق احضار 
كرده بود. اما در حقيقت اين كانديداها به خاطرى هدف قرار گرفته بودند كه آنان شفافيت انتخابات و جانبدار بودن كميسيون مستقل انتخابات 
را به صورت علنى مورد انتقاد قرار داده و تهديد كرده بودند كه نتايج انتخابات را در برابر محاكم ملى و بين المللى تحت پرسش قرار خواهند 
داد.123  اقدام لوى سارنوالى تخطى آشكار از اصل قانونى جرايم بود، كه هيچ عمل را الى اينكه در قانون تعريف شده باشد، جرم نمى پندارد. 
در پايان هر انتخابات، كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى فهرستى از تخطى كننده هاى انتخاباتى را به لوى سارنوالى 
ارائه مى كنند. اين روش يكبار ديگر در پايان انتخابات پارلمانى سال 2010 به كار برده شد. اما لوى سارنوالى تاكنون از هيچ مورد پيگرد در 
خصوص انتخابات سال هاى 2005 و 2009 گزارشى ارائه نكرده است.124 بدون تعجب همچنان هيچ پيگردى هم پس از انتخابات سال 2010 
تاكنون صورت نگرفته است. متاسفانه، نبود اقدام قانونى براى پيگرد و مجازات كسانى كه تقلب كار و تخطى كننده انتخاباتى شناخته شده 

بودند، صرف به تقويت فرهنگ مصئونيت در افغانستان كمك كرده است. 

انحالل محكمه و انتقال صالحيت ها به كميسيون مستقل انتخابات 5 .5
رئيس جمهور تحت فشارهاى داخلى و جامعه بين المللى براى پايان دادن به مداخله غيرقانونى در پروسه انتخابات، در خالل پنج روز محكمه 

را منحل كرد و به كميسيون مستقل انتخابات اجازه داد تا تصميم نهايى خود را اتخاذ كند.125 
كميسيون مستقل انتخابات بعدا اعالن كرد كه فرمان رياست جمهورى را دريافت كرده است كه پس از حكم قضايى شماره 22 محكمه 
استيناف صادر گرديده است كه در آن "صالحيت تصميم گيرى در مورد جنجال هاى انتخاباتى به رئيس جمهور تفويض گرديد و رئيس جمهور 
كميسيون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا تصميم نهايى را در مطابقت با ماده هاى (33)، (86) و (156) قانون اساسى و ماده هاى (62)، 
(63) و (64) قانون انتخابات و حكم قضايى شماره (22)126 اتخاذ نمايد." كه اين خود در حقيقت اعالن انتقال صالحيت به رئيس جمهور بود. 
لحن اعالميه كميسيون مستقل انتخابات ميرساند كه حكم قضايى شماره127 22 محكمه استيناف، صالحيت تصميم گيرى را به رئيس جمهور 
تفويض كرده است. اين مسئله در تقابل با تمام اصول استقالل قضا قرار ميگيرد زيرا براى قوه اجراييه فرصت فراهم مى نمايد تا نسبت به 
تصاميم محاكم دست بااليى داشته باشد. اين مسئله همچنان ماده 129 قانون اساسى را نقض مى كند كه خواهان اجراى همه تصاميم محاكم 

و نهايى ساختن احكام محكمه مطابق به قانون تشكيل و صالحيت هاى محاكم است. 
سرانجام اين منازعه به يك معامله ميان طرف هاى ذيدخل انجاميد. زمانى كه به نظر ميرسيد رئيس جمهور كرزى در آخرين دقايق از تالش 
اش دست كشيده، وى در حقيقت براى حفظ آبروى خود به كميسيون مستقل انتخابات فرصت داد تا تصميم نهايى را اتخاذ نمايد و در مقابل 

برخى از كانديداها بتوانند به پارلمان راه يابند.
اين سازش يا مصالحه بحران قانون اساسى را پايان داد. اما برخورد با اين قضايا نشاندهنده اقدامات فراتر از قانون اساسى به وسيله مقامات 
دولتى و به صورت مشخص رئيس جمهور بوده است. رئيس جمهور ابتدا قوه قضاييه را تحت فشار قرار داد تا محكمه را ايجاد كرده و زمينه 
هاى قانونى را براى توجيه موجوديت آن فراهم نمايد. اما بعدا رئيس جمهور پس از تكميل كار محكمه، حكم انحالل آن را صادر كرد. زمانى 
كه وى صالحيت را به كميسيون مستقل انتخابات تفويض كرد از كميسيون خواست تا قبل از اعالن تصاميم نهايى خود، تصميم محكمه را 
مرور كند. هيچ يك از عملكرد هاى وى كه قدرت فراتر از قانون را به نمايش ميگذاشت، اساس قانونى نداشت. اما به طور شگفتى آورى تسلط 
وى باالى قوه قضاييه به حدى قوى بود كه زمانى او محكمه را منحل ساخت و صالحيت را به كميسيون مستقل انتخابات تفويض نمود، قوه 

قضاييه هيچ تالشى به هدف زير سوال قرار دادن تصميم وى انجام نداد. 

122 قانون انتخابات، ماده 35، 2005
123 بشير بيژن ( كانديد اسبق و يكى از كانديداهاى كه احضار شده بود) ابراز نظر شخصى، فبرورى سال 2014

124 سازمان امنيت و همكارى اروپا / اداره نهاد هاى دموكراتيك و حقوق بشر، تيم حمايت از انتخابات اين موضوع را پس از ديدار با معاون لوى سارنوال به تاريخ 14 اكتوبر سال 2010 گزارش داد 
درمورد رجوع شود به « گزارش تيم حمايت از انتخابات»

125 براى دريافت جزييات بيشتر در مورد انحالل محكمه رجوع شود به سكات واردن «كرزى بحران انتخابات افغانستان را ناديده ميگيرد» فارين پاليسى، چينل جنوب شرق اسيا، 10 اگست 2011 ، 
رحيم فايز و هيدى وگت: «  محاكم افغانستان نمى توانند انتخابات را تغيير بدهند» حامد كرزى هافينگتن پست، 10 اگست 2011.

http://www.iec.org.af/pdf/wolesi-pressr/pressr_deliberation_complaints_cn_  2011 اگست   21 انتخابات»  مستقل  «كميسيون  مطبوعاتى  126 اعالميه 
wj_2010_21-Aug-2011.pdf ( به تاريخ 10 فبرورى 2014 به ان رجوع شده است)

127 متن حكم قضايى شماره 22 ، براى استفاده در تحقيق در دسترس قرار نداشت.
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بر اساس اين سازش، كميسيون مستقل انتخابات بايد چاره يى براى شمارى از كانديداها از ميان 62 تن كانديدى (كه در انتخابات موفق 
نشده بودند) پيدا مى كرد تا وارد پارلمان مى شدند. كميسيون مستقل انتخابات ماده 62(7) قانون انتخابات را طورى تفسير نمود كه زمانى كه 
كميسيون شكايات انتخاباتى منحل گرديد و صالحيت هاى آن به كميسيون مستقل انتخابات تفويض شد، كميسيون مستقل انتخابات مى 
تواند تصاميم آن را را تصويب، تعديل، و يا لغو نمايد. چنين تفسيرى اول موجوديت كميسيون شكايات انتخاباتى را منحيث يك نهاد نظارت 
كننده زير سوال مى برد. دوم ، اين مورد خالف بخش نخست همين ماده است كه مى گويد تصاميم كميسيون شكايات انتخاباتى نهايى مى 
باشد. اين نقض آشكار قانون انتخابات به وسيله كميسيون مستقل انتخابات بود، نهادى كه در سراسر بحران به احكام قانون انتخابات دلبستگى 

و تاكيد داشت و مخالف عملكرد محكمه در خصوص بررسى تصاميم كميسيون شكايات انتخاباتى بود. 
اين دو كميسيون تحت فشارهاى قوى سياسى قرار داشتند، كميسيون مستقل انتخابات در بالتكليفى قرار داشت، يا بايد نتايج انتخابات را به 
طور كامل و يا قسما به ميل رئيس جمهور تغيير مى داد و يا محكمه اختصاصى اين كار را انجام مى داد. به نظر مى رسد كه كميسيون مستقل 

انتخابات، از هر دو گزينه، گزينه اى با زيان كمتر را پذيرفته و به قيمت نقض قانون، در برابر فشارهاى سياسى به زانو درآمد.128 

استقالل قضايى: واقعيت يا تخيل؟ 5 .6
ستره محكمه به حيث عالى ترين نهاد قضايى در افغانستان، در تيورى، يك ركن مستقل دولت است. اين درحالى است كه استقالليت مستلزم 
آن است تا قضات نبايد صرفا براى منافع شخصى خود و يا هم منافع نهادى كه آنان را تعيين كرده است، عمل نمايند. براى داشتن يك قضاى 
مستقل در عمل، به ويژه اين موضوع بسيار مهم است كه معيارهاى را منجمله براى اجراى پروسه سختگيرانه انتخاب قضات، دوره مشخص 
كارى، دادن پاداش مقتضى و داشتن تسلط بر امور مالى و بوديجه محاكم، رويدست داشته باشد. اما براى موثريت كارى آن، نياز است تا اين 

معيارها به وسيله قانون اساسى تضمين گردد.129 
مواقع  در  است.  پذير  آسيب  اجراييه  قوه  مورد  بى  مداخله  برابر  در  قويا  و  برده  رنج  نهادى  ساختار  كارايى  عدم  از  افغانستان  در  قضاييه  قوه 
حساس- قوه قضاييه به صورت كامل در برابر دو ُركن ديگر دولت آسيب پذير بوده است، و در يك تالش براى حفاظت خود در برابر پارلمان، 

استقالليت خود را زير سوال بُرد و در جستجوى حمايت از نهادى (قوه اجراييه) گرديد كه از سوى آن تعيين گرديده بود. 
وسعت جانبدارى قوه قضاييه از قوه اجراييه پس از انتخابات سال 2010 به طور جدى ظاهر گرديد. پس از افتتاح پارلمان، اعضاى پارلمان به 
طور مكرر خواستار منحل شدن محكمه اختصاصى گرديدند. زمانى كه محكمه حكم خود را اعالن كرد و دستور راه يافتن 62 تن را صادر كرد، 
پارلمان 6 شش عضو ستره محكمه130 را به استيضاح فرا خواند و اين ابالغيه از طريق تلويزيون ملى پخش شد. در پاسخ به تصميم پارلمان، 
ستره محكمه به صورت نادر در فصلنامه ميزان (نشريه ستره محكمه) چنين نوشت: "در مطابقت به ماده 64 قانون اساسى افغانستان و حكم 

شريعت اسالمى، عزل قضات، اعم از قضات محاكم ابتدايى تا قضات ستره محكمه، صرف در حيطه صالحيت رئيس جمهور مى باشد."131 
اين در حالى است كه قانون اساسى براى رئيس جمهور صالحيت عزل قضات ستره محكمه (اعضاى شوراى عالى) را اعطا نكرده است. ماده 
64 قانون اساسى دو فقره در مورد قضات دارد. در فقره 12 به صورت واضح قيد گرديده است كه توظيف رئيس و اعضاى ستره محكمه به 
تاييد ولسى جرگه صورت مى گيرد. در فقره 13 صالحيت بيشترى به رئيس جمهور قايل شده تا قضات را تعيين كند، تقاعد بدهد و استعفا و 
عزل آنان را منظور نمايد. اين دو فقره پى درپى به روشنى مى رساند، قضاتى را كه در فقره 13 مشخص گرديده اند اشاره به محاكم ابتدايى و 
استيناف دارد. اين مسئله بيشتر در ماده 117 تاييد گرديده است كه قضات ستره محكمه توسط رئيس جمهور تعيين ميگردند، اما آنان تا ختم 
دوره كار، در مقام شان باقى ميمانند. اين ماده همچنان به ماده 127 اشاره دارد كه در آن آمده است، قضات ستره محكمه زمانى عزل شده 
مى توانند كه توسط پارلمان در اتهام به ارتكاب جرم در رابطه به اموركارى و ارتكاب جرم، استيضاح شوند. با وجود اين احكام، ستره محكمه 

قانون اساسى را طورى تفسير كرد كه صالحيت عزل قضات ستره محكمه صالحيت رئيس جمهور است. 

ساير چالش ها در برابر قوه قضاييه: صالحيت تفسير 
در جريان اين حادثات انتخاباتى كه تا حل شدن، يك سال را در برگرفت، روشن شد كه نهادهاى مختلف، بدون توافق قانونى و يا سياسى در 

خصوص صالحيت تفسير، تعابير جداگانه يى از احكام قانون اساسى داشته اند.132 
مسوده قانون اساسى سال 2004 محكمه قانون اساسى را با داشتن صالحيت تفسير، ترسيم كرده بود. اما در آخرين دقايق در نتيجه تغييراتى كه به 
وسيله قوه اجراييه در آن به ميان آمد، اين صالحيت به قوه قضاييه تفويض گرديد. در نتيجه ماده 121 كه به صورت واضح به قوه قضاييه صالحيت 
اجراى بررسى هاى قضايى را اعطا كرده، ابهام كه چه مرجع اى صالحيت تفسير قانون اساسى را در افغانستان داراست، به وجود آورد. ماده 121 

128 قاضى كريگلر، ابراز نظر شخصى، سال 2014
129 رجوع شود به رساله رودريكر مك دونالد و هوى كونگ زير عنوان «استقالل قوه قضاييه به عنوان اساس قانون اساسى» رساله اكسفورد، مايكل روزينفيلد و اندرس ساجو 58-831 ( اكسفورد: 

انتشارات پوهنتون اكسفورد 2012)
130 پارلمان صرف شش تن از قضات را به استيضاح فراخواند. چون دوره كار قاضى القضات و دو تن از قضات ديگر ختم گرديده بود بنا پارلمان صالحيت شان را به رسميت نشناخت.

 http://supremecourt.gov.af/Content/Media/Documents/16812122011121339216553325325.pdf 168/05/1390. 163 131 جريده ميزان ( فصلنامه ستره محكمه ) شماره
2011 (به تاريخ 25 فبرورى 2014 به ان رجوع شده است)

132 اسكات واردن و سيلوانا سينها، « تفسير قانون اساسى و ادامه بحران در افغانستان» بريف پيس 113 ( واشنگتن دى سى، اياالت متحده انستيتوت صلح، 2011)
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به وسيله نهادهاى مختلف و براساس منافع آنان مورد تفسير قرار گرفت. تعبير ستره محكمه133 از اين ماده اين بود كه صرف اين نهاد صالحيت 
تفسير قانون اساسى را دارد. در حالى كه قوه مقننه و كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى متفاوت134  مى انديشند. به طور مثال يك 
عضو كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى ابهامات موجود در ماده 121 قانون اساسى را تاييد كرده و استدالل ميكند كه ماده 157 
قانون اساسى اجازه داده است تا كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى بر مبناى قانون به ميان بيايد. وى بعدا به ماده 94 قانون اساسى 
اشاره ميكند كه به شوراى ملى صالحيت مى دهد تا قوانين را تصويب كند. بنا وى در خاتمه اظهار ميدارد كه اين صالحيت بر مبناى قانون اساسى 
مشروع است زيرا قانونا كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى توسط پارلمان تصويب گرديده و قانون اين صالحيت را به كميسيون مستقل 

نظارت بر تطبيق قانون اساسى، تفويض كرده است.135 
در صورتى كه بر مبناى ماده 121 قانون اساسى، ستره محكمه صالحيت بررسى مطابقت قوانين را با قانون اساسى دارد، بنا چگونه مى تواند اين 
بررسى را بدون تفسير قانون اساسى انجام بدهد؟136 البته واضح است كه پارلمان قوانينى را كه صريحا در مخالفت با متن قانون اساسى باشد، 
تصويب نمى كند. ستره محكمه به خاطرى باالى صالحيت خود جهت تفسير قانون اساسى تاكيد داشت كه در مواردى وضع يك قانون مشخص 
مى تواند در مخالفت با فحواى احكام قانون اساسى قرار داشته باشد. در چنين حاالتى، بسيار مهم است كه يك نهاد مانند قوه قضاييه قانون را 

بررسى كند تا مطمين شود كه قانون در مطابقت با قانون اساسى تفسير شده است. 
زمانى كه پارلمان قانون كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را به تصويب رساند، جالب بود كه به اين كميسيون صالحيت داده شد تا قوانين 
را از نگاه مطابقت آن با قانون اساسى بررسى نمايد. اين مسئله در مخالفت كامل با ماده 121 قانون اساسى قرار داشت كه صريحا اين صالحيت 

را به ستره محكمه تفويض كرده است. در ماده 121 چنين آمده است: 
بررسى مطابقت قوانين، فرامين تقنينى، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللى با قانون اساسى و تفسير آنها براساس تقاضاى حكومت و يا 

محاكم، مطابق به احكام قانون از صالحيت ستره محكمه مى باشد. 
لهذا، به صالحيت ستره محكمه در خصوص تفسير قانون اساسى و بررسى تطابق قوانين با قانون اساسى، نه تنها بايد احترام گذاشته شود، بلكه 
بايد با اصالح يا تعديل قانون كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، به اجرا گذاشته شود. نقش كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى بايد 
به عنوان نهاد "آگاه كننده" باقى بماند تا مطابقت عملكرد نهادهاى مختلف در مطابقت با قانون اساسى يقينى گردد و جاى كه تخطى صورت مى 

گيرد، تخطى كننده آن به هدف قضاوت، به ستره محكمه راجع گردد. 
صالحيت همزمان دو نهاد براى تفسير قانون اساسى و بررسى قوانين، به نهادها فرصت داده است تا به هر يكى از اين دو با در نظر داشت اينكه 
تصميم كدام يك مطابق به خواست اين نهادها خواهد بود، مراجعه كنند. نبود وضاحت در رابطه به صالحيت هاى اين دو نهاد منجر گرديده است 

كه صالحيت قوه قضاييه تضعيف گردد و به قوه اجراييه و ساير نهادها فرصت دستكارى فراهم نمايد.  
اما در شرايط كنونى در افغانستان، پيش شرط اين است تا ستره محكمه قبل از آنكه صالحيت تفسير را داشته باشد، بايد داراى استقالليت باشد. 
در صورتى كه ستره محكمه در برابر خواسته هاى قوه اجراييه همچنان مطيع باقى بماند، قوه قضاييه يك نهاد موثر براى تفسير قانون اساسى 
بوده نمى تواند. تفسير قانون اساسى بر اساس ميل قوه اجراييه و يا قضات، براى آنان قدرت خودسرانه را ميدهد و هدف داشتن يك قانون اساسى 

را نفى ميكند.137 
در حاالت مشخص و به عنوان يك رويداد ناخواسته، زمانى كه قوه قضاييه نتواند استقالليت و جانبدارى خود را حفظ كند، چنانكه در تصميم آن 
براى ايجاد محكمه اختصاصى ديده شد، گزينه بهتر اين خواهد بود كه به كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى اجازه داده شود تا قانون اساسى 
را تفسير كند. اين در حالى است كه ابهام در خصوص صالحيت تفسير قانون اساسى همچنان پا برجا خواهد ماند. به عالوه، موقف اتخاذ شده 
توسط كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، در جريان انتخابات سال 2010 بيشتر انعكاس دهنده نظريات تعداد مشخصى از اعضاى آن در 
برابر قوه اجراييه بود كه پشتيبانى همه اعضاى كميسيون را با خود نداشت.138 لهذا، همانند ستره محكمه، وقتى عضويت در كميسيون نظارت بر 

تطبيق قانون اساسى تغيير بيابد، ميزان عدم جانبدارى در آن نيز به مخاطره خواهد افتاد. 

آينده نهادهاى انتخاباتى  5 .7
پس از برگزارى انتخابات سال 2010، نياز جدى براى اصالح قوانين انتخاباتى به صورت مشخص در بخش صالحيت نهادهاى انتخاباتى محسوس 
بود. قانون انتخابات، پس از مباحثات زياد و مشاجرات سياسى باالخره در ماه جوالى سال 2013 در پارلمان مورد بحث قرار گرفت و تصويب شد. 

133 مقام بلند پايه ستره محكمه ، ابراز نظر شخصى 2014
134 قوه مقننه صالحيت ستره محكمه را در خصوص تفسير رد كرده و  اين صالحيت را حق كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى دانست.

http://icoic.gov.af/Content/files/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20 افغانستان»  در  اساسى  قانون  تفسير  «صالحيت  احمدى،  135 امين 
 %D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf

(در ماه مارچ 2014 به ان رجوع شده است)
136 نادر نادرى، ( رئيس بنياد انتخابات ازاد و عادالنه افغانستان) ابراز نظر شخصى، ماه فبرورى سال 2014

137 رجوع شود، به طور مثال رابرت بروك، مباحثه زياد: تفسير قانون اساسى ما 43 (واشنگتن دى سى، جامعه فدراليست، 2005).
138 ابراز نظر شخصى، كابل 2014



۲۰۱۴محكمه اختصاصى انتخابات

25 رسيدگى به شكايات انتخاباتى: افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى

پارلمان همچنان قانون جداگانه يى تشكيل وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى را تصويب نمود.139 
با تصويب اين قانون پارلمان تالش كرد تا استقالليت ساختارى هر دو كميسيون انتخاباتى را حفظ نموده و تسلط رئيس جمهور را بر انتخاب 
اعضاى هر دو كميسيون محدود بسازد. اين قانون كميسيون شكايات انتخاباتى را به يك نهاد دايمى مبدل كرد و كلمه "مستقل" را به آن اضافه 

كرد تا نقش آن به عنوان يك نهاد نظارت كننده، تقويت گردد. 
قانون تشكيل وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى يك "كميته گزينش" (از اين پس كميته) 
را به هدف دريافت درخواستى كانديداهاى واجد شرايط براى احراز پست هاى اعضاى هر دو كميسيون و بررسى اسناد آنان، معرفى كرد. اما 
قانون داشتن هيچ نوع تجربه انتخاباتى را از كانديداها درخواست نكرده بود.140 اين كميته بايد 27 كانديد را به كميسيون مستقل انتخابات و 
15 كانديد را به كميسيون شكايات انتخاباتى، به رئيس جمهور معرفى مى كرد تا وى بتواند به ترتيب 9 تن را به عضويت در كميسيون مستقل 
انتخابات و 5 تن را به كميسيون شكايات انتخاباتى برگزيند. براى هر پست در كميسيون ها، سه كانديد پيشنهاد مى شد تا وى از ميان آنان 
افراد را توظيف كند. نظر به قانون، در ساختار اين كميته روساى هر دو مجلس شوراى ملى، قاضى القضات، رئيس كميسيون مستقل حقوق 

بشر، رئيس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى و يك نماينده از جامعه مدنى شامل بودند. 
پس از آنكه اين قانون به تصويب رسيد، فورا كميسيون مستقل انتخابات ادعا كرد كه كميته گزينش غيرقانونى و غيرمنطقى است.141 كميسيون 
مستقل انتخابات و سايرين كه با ايجاد اين كميته مخالف بودند عقيده داشتند كه اجراى چنين ميكانيزمى، تخطى از صالحيت هايى است 
كه قانون اساسى براى رئيس جمهور داده تا مقررى هاى نهادهاى دولتى را انجام دهد. در حالى كه فقره 13 ماده 64 قانون اساسى به رئيس 
جمهور اجازه مى دهد تا مقامات عالى رتبه را توظيف نمايد، اما قانون اساسى اشاره صريح به گزينش اعضاى كميسيون مستقل انتخابات 

توسط رئيس جمهور ندارد. 
اين درحالى است كه طرفداران كميته گزينش استدالل مى كردند كه در ماده 64 قانون اساسى به وضاحت گفته شده است كه مقررى هاى 
دولتى بايد براساس قانون صورت بگيرد. قانون اساسى به صورت خاص الزامى ساخته است كه: "به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصالحات 
در سيستم ادارى بايد تدابير الزم اتخاذ شود. اداره اجراات خود را با بيطرفى كامل و مطابق به احكام قانون عملى مى سازد... اتباع افغانستان بر 
اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مى شوند."142  برعالوه ، صالحيت كميته گزينش به 
معرفى فهرست كانديداهاى واجد شرايط محدود گرديده بود و در نهايت صالحيت در اختيار رئيس جمهور بود تا تصميم نهايى را اتخاذ نمايد. 
كار كميته به سه دليل موثر نبود. اول، به خاطر مداخله سياسى قوه اجراييه كه نمى خواست نماينده منتخب جامعه مدنى در اين پروسه شامل 
گردد.143 اين درحالى است كه نهادهاى جامعه مدنى رئيس بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان را كانديد كردند. اين نهاد از سال 2004 به 
اين طرف انتخابات افغانستان را نظارت كرده است. اما داراالنشاى شوراى وزيران افغانستان ادعا كرده بود كه جامعه مدنى هيچ فردى را به 
كميته معرفى نكرده و لهذا رئيس بنياد انتخابات شفاف افغانستان144 يك نهاد تازه تاسيس شده را به عنوان عضو در اين كميته معرفى كرد. 
در نهايت نماينده جامعه مدنى صرف توانست در گزينش اعضاى كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى اشتراك داشته باشد، نه در گزينش 

اعضاى كميسيون مستقل انتخابات. 
دوم، قانون در برگيرنده حضور نماينده احزاب سياسى در اين كميته نبود. اما منطقا بايد احزاب سياسى در اين پروسه حضور مى داشت و يا 
حداقل به عنوان ناظر اشتراك مى كرد تا شفافيت پروسه يقينى مى شد. سوم، در بين كميته تمايل واضح ميان بسيارى از اعضا وجود داشت 
كه تا كانديداها براساس ارجحيت حكومت معرفى گردند. حتى اگر برخى از اعضاى كميته با نظر اكثريت در مورد يك شخص موافق نمى بود، 
راى اكثريت براساس قانون پذيرفتنى بود.145 در عين حال گزارش شده است كه اعضاى كميته قبل از اين كه فهرست نهايى 27 كانديد را به 

رئيس جمهور بسپارند، با وى ديدار كرده و در مورد با وى صحبت نموده بودند.146 
كميته همچنان فاقد طرزالعمل و رهنمودها در زمينه گزينش كانديداها بود. قانونى كه اين كميته را به ميان آورده بود، جزييات قابل مالحظه 
يى را در مورد چگونگى اجراى امور آن ارائه نكرده بود.147 بنا گزينش نهايى كانديداها به صورت شتابزده انجام شد و منجر به انتقاد شديد 

جامعه مدنى گرديد و گفته شد كه اكثريت كانديداها افراد طرفدار ارگ بودند.148 

139 قانون درخصوص تشكيل، وظايف و صالحيتهاى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى و قانون انتخابات ( جريده رسمى شماره 1112) 2013 ( سال 1392 خورشيدى)
140 قانون درخصوص تشكيل، وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى ، ماده 7 (3) و 21 (3).

141 صالحه سادات، « كميته گزينش و كميسيون شكايات انتخاباتى غيرقانونى: رئيس كميسيون مستقل انتخابات «طلوع نيوز- انتخابات 2004، 27 جوالى 2013.
142 قانون اساسى افغانستان، ماده 50، 2004

143 شبكه تحليلگران افغانستان گزارش داد كه « نماينده گان جامعه مدنى اداره امور را متهم كردند كه به طور ماهرانه اين پروسه را تحت سوال قرار داده بنا از حضور بالقوه جامعه مدنى در كميته 
گزينش جلوگيرى كرد، كه اين به معنى ايجاد مانع جهت مهندسى خاموشانه فهرست نهايى كانديداهاست.» گران هيواد، مارتين ون بيلرت و توماس روتينگ « يك پروسه شتابزده: كميسيون جديد و 

مستقل انتخابات اعالن گرديد» (كابل: افغانستان شبكه تحليلگران افغانستان، 2013)
144 سادات:«كميته گزينش و كميسيون شكايات انتخاباتى غيرقانونى است»

145 قانون درخصوص تشكيل، وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى، ماده 8 (3) و ماده 22 (3).
146 هيواد، وان بيلرت و روتينگ، « يك پروسه شتابزده»

147 نادرى، ابراز نظر شخصى، 2014
148 هيواد، وان بيلرت و روتينگ، «يك پروسه شتابزده»
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با آنكه نه پروسه گزينش و نه هم كانديداهاى منتخب ايده ال بودند، اما اين ميكانيزم تا حدى حفاظت از پروسه را تامين ميكند تا اعضاى 
كميسيون ها محضا توسط رئيس جمهور انتخاب نشوند. بنا اين اصالح نسبى در قانون گام بلندى به سوى حفظ بيطرفى نهادهاى انتخاباتى 
تصاميم  كه  كرد  تاكيد  قانون  كه  طورى  ماند.  باقى  نخورده  تغيير  همچنان  كل  در  انتخاباتى  شكايات  كميسيون  صالحيت  عالوه  به  است. 
كميسيون شكايات انتخاباتى "نهايى" و "تغيير ناپذير" است. اين شرط قانون ساير نهادها را از مداخله در تصميم نهايى كميسيون شكايات 

انتخاباتى باز مى دارد و مصئونيت كميسيون را در مقابل مداخالت سياسى در آينده، تضمين مى كند. 
ويژگى هاى ديگر قانون تشكيل، وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى سال 2013 
شامل تامين مصئونيت اعضاى كميسيون از بازداشت بدون حكم يك محكمه با صالحيت (ماده 11 و 23) و توظيف وزارت داخله براى تامين 

امنيت هر دو كميسيون، مى باشد (ماده 33).
اين قانون كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى را موظف ساخته است تا جلسات علنى را در حضور احزاب سياسى، جامعه مدنى، رسانه ها، 
ناظرين ملى و بين المللى برگزار نمايد (ماده 24). در عين حال به كميسيون وظيفه سپرده شده است تا همه تصاميم  را بر مبناى قانون اساسى، 
قانون انتخابات و ساير قوانين كشور، اتخاذ نمايد (ماده 25). قانون به تكرار تصريح نموده است كه تصاميم كميسيون مستقل انتخابات نهايى 

و تغيير ناپذير است (ماده 14 و 26).
قانون انتخابات سال 2013 جزييات بيشترى در رابطه به پروسه هاى مختلف انتخاباتى ارائه كرده است كه در قوانين گذشته وجود نداشت. 
به طور مثال، اين قانون حق درج شكايت كانديداها در خصوص صندوق هاى قرنطين شده را در كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى به 
رسميت شناخته است و از كميسيون مستقل انتخابات خواسته است تا طرزالعمل هاى را به هدف قرنطين كردن صندوق هاى راى ترتيب 

دهند (ماده 57).
قانون انتخابات همچنان به كميسيون مستقل انتخابات صالحيت تفويض كرده است تا در برابر تصاميم كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى در 
صورتى كه تصاميم را غيرعادالنه تشخيص نمايد، اعتراض كند. اما با وجود اين، كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى همچنان تصميم نهايى را 
اتخاذ مى كند (ماده 59). فصل 13 اين قانون جزييات بيشترى را در مورد چگونگى رسيدگى به شكايات ارايه كرده است و كميسيون مستقل 
شكايات انتخاباتى را موظف ساخته است تا طرزالعلمل هاى واضح را در زمينه رسيدگى به منازعات انتخاباتى تصويب نمايد (ماده هاى 62 تا 
70). اين درحالى است كه ماده 65 صرف اجازه مى دهد كه آراى كانديداها زمانى كه تخطى هاى چون تقلب، سواستفاده از قدرت، و استفاده 
از اسلحه توسط كانديداها يا وابستگان شان صورت گرفته باشد، فقط در همان مركز راى دهى باطل ساخته شوند. درحالى كه شخصى مرتكب 
چنين تخطى ها شده باشد، ترجيحا بايد از انتخابات رد صالحيت گردد تا اطمينان حاصل شود كه در آينده چنين تخطى هاى صورت نگيرند. 
اين قانون حدود صالحيت كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى، نهادهاى تنفيذ قانون و قوه قضاييه را مشخص كرد. قانون همچنان اجازه 
داد تا شكايات يا يك منازعه كه ماهيت جرمى داشته باشد، به نهادهاى مجرى قانون راجع ساخته شود (ماده 68) بنا ساير منازعات تنها به 
وسيله كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى رسيدگى شوند. در نهايت، قانون انتخابات تمامى احكام متضاد را كه در ساير قوانين براى اجراى 

انتخابات وجود دارد، ملغى مى سازد (ماده 80).
قانون كنونى انتخابات در كل از فعاليت ناظرين و نمايندگان در جريان انتخابات پشتيبانى مينمايد. در حالى كه ماده 55 اين قانون وظايف 
ناظرين و نمايندگان را تعريف كرده و اين قيد را آورده است كه "آنان بايد از اشاعه افواهات و ايجاد تنش جلوگيرى نمايند" چنين يك ماده 
مبهم مى تواند به سادگى كار ناظرين و نمايندگان را تحت پرسش قرار داده و محدود بسازد. به طور مثال، در صورتى كه يك ناظر و يا نماينده 
عملكرد يك مسوول انتخاباتى را در يك مركز راى دهى تحت سوال قرار بدهد، اين عمل وى مى تواند "ايجاد تنش" تعبير شود و ناظر و 
يا نماينده توسط مسوولين انتخاباتى خاموش ساخته شوند. بنا جمله "اشاعه افواهات و ايجاد تنش" خود بايد در قانون و يا هم در مقرره ها و 

طرزالعمل هاى بعدى تعريف شود.
اين هم مهم است كه دولت و نهادهاى انتخاباتى به حضور نهادهاى نظارت كننده انتخابات در سطوح مختلف پروسه انتخابات اجازه بدهند. 
در گزارش هاى كه به وسيله هيئت هاى ناظرين بين المللى و ملى چون بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان (FEFA)، انستيتوت ملى 
دموكراتيك (NDI)، سازمان امنيت و همكارى اروپا (OSCE) و ساير نهادها ارائه گرديده، به تكرار شكايت شده است كه سفارشات آنان در 
خصوص انتخابات گذشته، ناديده گرفته شده است. در صورتى كه دولت و نهادهاى انتخاباتى در همكارى با اين نهادها نباشند و به آوردن 

اصالحات بيشتر متعهد نباشند، در درازمدت، كار اين نهادهاى ناظر، موثر نخواهد بود. 
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درس هاى كه از انتخابات فرا گرفته شد. 6
حاكميت قانون چنين بيان مى دارد: در صورتى كه شما آنچه را كه اتفاق افتاده است، نمى 
پسنديد، اما با آن زيست داريد، تالش نكنيد تا قانون را خدشه دار ساخته، از قانون اساسى 

سو استفاده كنيد و يا نهادهاى مصنوعى را ايجاد كنيد.
قاضى كريگلر، عضو كميسيون شكايات انتخاباتى 2010
سرانجام، با همه نزاع هاى قانونى و قانون اساسى در انتخابات پارلمانى سال 2010، يك حقيقت واحد برمال مى شود: رژيم حاكم نتايج 
انتخابات را نمى پسنديد و مى خواست نتايج را با استفاده از هر وسيله ممكن به شمول اقدامات فراتر از قانون اساسى، تغيير بدهد. حكومت 
از قوه قضاييه براى وارد كردن فشار قوى عليه كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى جهت تغيير تصاميم شان، استفاده 
كرد. زمانى كه نتوانست كميسيون ها را وادار بسازد، محكمه را منحيث وزنه يى در برابر كميسيون انتخابات ايجاد كرد و در نهايت منجر به 
تغيير نتايج انتخابات بدون كدام توجيه قانونى گرديد.149 نزاع قانونى و قانون اساسى در انتخابات پارلمانى بدون شك يك مشكل سياسى را 

نيز برجسته ساخته است كه عبارت است از: نبود احترام به قانون اساسى و حاكميت قانون. 
براى راه اندازى انتخابات موثر در افغانستان، اين كشور نياز به احترام به قانونمدارى و حاكميت قانون دارد؛ تفكيك با مفهوم قدرت كه در 
يك قوه اجراييه مهار شده، يك پارلمان نيرومند و يك قوه قضاييه بى طرف و مستقل انعكاس بيابد؛ بى طرفى نهادهاى انتخاباتى و توانمند  

سازى نهادهاى نظارت كننده يا هشدار دهنده انتخابات تا به عنوان آگاه كننده و ناظر خدمت كنند. 
تفكيك قوا در افغانستان در آستانه ناكامى قرار دارد. از اين ناكامى بيشتر در يك بخش، صاحبان منافع سود مى برند. به همين دليل ايجاد 
اصالحات در قانون اساسى براى تامين مجدد توازن قدرت در بين قواى سه گانه دولت، ضرورى است. براى آن كه اين اصالحات صورت 
بگيرد، بايد اراده سياسى به ميان بيايد. در صورتى كه ادارات دولتى همچنان غير موثر باشند، مردم افغانستان اعتماد شان را نسبت به اين 
ادارات از دست خواهند داد. اين روند ساير نهادها، به شمول نهادهاى انتخاباتى را كه در عمل به طور قابل مالحظه يى موثر بوده اند، متاثر 

خواهد ساخت. اعتماد مردم نسبت به نهادهاى دولتى بايد با آوردن اصالحات براى تقويت حاكميت قانون، احيا گردد. 
استقالليت قوه قضاييه در قانون اساسى افغانستان تضمين گرديده است، اما نياز دارد تا همه اركان دولت آن را احترام و رعايت كنند. تجربه 
افغانستان نشان مى دهد كه قوه قضاييه كنونى از چالش هاى متعدد، به شمول شايستگى و كفايت در امور قضايى، فساد، كمترين امتيازات و 
نداشتن خودمختارى مالى، متاثر گرديده است. به عالوه، مداخله قوه اجراييه خوداراديت آن را زير سوال برده و استقالل قوه قضاييه را تضعيف 

كرده است. 

سفارشات:  6 .1
براى ارزيابى دقيق موفقيت انتخابات و توانايى نهادهايى كه مديريت انتخابات را در افغانستان برعهده دارند، نياز است تا درك بهترى از شرايط 

عمومى سياسى كشور كه انتخابات در آن برگزار مى شود، داشته باشيم.
پروسه برگزارى انتخابات بطى يا آهسته، توام با مشكالت و با تقلب هاى وسيع به همراه بوده است. تالش هاى كه به هدف پاسخ دهى به 
اين چالش ها با آوردن اصالحات صورت گرفته، داراى نواقص بوده است. اين در حالى است كه برگزارى انتخابات منظم در افغانستان خود 
يك دستاورد بزرگ بود. اين جريان عمدتا به خاطر موجوديت چهارچوب كارى، تالش هاى كه عمدتا توسط مسوولين انتخاباتى صورت گرفت، 
ادامه نظارت پروسه به وسيله ناظرين ملى و بين المللى و حمايت جامعه بين المللى از آن، ممكن شده است. با توجه به نظراتى كه در اين 

تحقيق مورد بحث قرار گرفت، سفارشات عمده كه در اين گزارش ارائه گرديده، قرار ذيل است: 

اصالح قانون اساسى افغانستان
هر سه ُركن دولت بايد تالش هاى مشترك را به هدف اصالح قانون اساسى در كشور انجام دهند. اصالح قانون اساسى بايد • 

منجر به تعديل قانون اساسى شود كه براى تامين توازن قدرت در افغانستان بسيار ضرورى است. اصالح قانون اساسى بايد 
منجر به ايجاد شيوه هاى قوى نظارت ميان اركان سه گانه دولت و شيوه ها يا ميكانيزم هاى درستى به هدف تطبيق آن شود.

استقالليت قوه قضاييه به عنوان يك پيش شرط براى حاكميت قانون در آينده افغانستان به شمار مى رود. نياز است تا قانون • 
اساسى طورى اصالح شود كه نقش قوه قضاييه به عنوان يك ركن موازى و مساوى با ساير اركان دولت تقويت گردد و از نفوذ 
بيمورد قوه اجراييه جلوگيرى شود. به صورت مشخص، پروسه گزينش قضات ستره محكمه بايد با سختگيرى دنبال شده و 
فقط در حيطه صالحديد رئيس جمهور باقى نماند. دوره كارى كه در قانون اساسى ذكر گرديده است، بايد احترام و رعايت شود.  
قضات از امتيازات الزم برخوردار شوند، امنيت فزيكى آنان تامين گردد و پس از بازنشستگى يك حق تقاعد مناسب براى آنان 

در نظر گرفته شود. قضا بايد داراى خودمختارى مالى و بوديجوى باشد. 

149 قاضى كريگلر، نظر شخصى، 2014



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان۲۰۱۴

AREU 28

صورت •  به  شود.  مرزبندى  واضح  صورت  به  بايد  اساسى  قانون  تطبيق  بر  نظارت  كميسيون  و  محكمه  ستره  هاى  صالحيت 
مشخص چنين اصالحاتى نياز است تا به آشفتگى موجود روى صالحيت تفسير قانون و بررسى قوانين پايان بدهد. اين صالحيت 
هاى ستره محكمه نه تنها بايد احترام شود، بلكه با آوردن تعديل در ماده 8 قانون كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى 
(ICOIC)، استحكام يابد. نقش كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى بايد همچنان به عنوان نهاد نظارت كننده تطبيق قانون 

اساسى توسط همه نهادها در افغانستان، باقى بماند. 
به هر حال در حالت موقت، براى تامين قانونيت در افغانستان، نياز است تا هر سه ُركن تفكيك وظيفوى و ساختارى را كه در • 

قانون اساسى كنونى مشخص گرديده است، احترام بگذارند، به صورت مشخص، قوه اجراييه بايد با توجه به احكام قانون از خود 
خويشتندارى نشان بدهد و خود را مكلف به حسابدهى در برابر مردم و ساير نهادهاى دولت بداند. از سوى ديگر، قوه قضاييه 
و پارلمان به عنوان دو ركن موازى با قوه اجراييه بايد وظايف شان را بر مبناى قانون اساسى با نظارت از عملكرد قوه اجراييه، 

انجام بدهند. 

براى دولت افغانستان 
دولت افغانستان بايد همه تالش ها را به خرج بدهد تا تضمين كند كه پروسه انتخابات يك روند مصلحتى سياسى براى رژيم • 

حاكم نيست، بلكه بايد پروسه انتخابات و قوانين مرتبط به آن را احترام كرده، و به عوض آن كه پروسه را سبوتاژ كند و يا در 
آن دستكارى نمايد، نتايج آن را بپذيرد.

احترام گذاشتن به حاكميت قانون يك نيازمندى جدى براى ثبات قانونى و سياسى اين كشور است. دولت بايد به حاكميت قانون • 
احترام گذاشته و از هر نوع اقدام فراتر از قانون خوددارى ورزد. 

براى كميسيون هاى انتخاباتى 
قانون انتخابات بايد قبل از برگزارى انتخابات به وسيله پارلمان تصويب گردد تا كميسيون ها بتوانند پروسه انتخابات را به موقع • 

آغاز نمايند. 
كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى بايد درك درستى از قوانين داشته باشند و طرزالعمل ها و • 

رهنمودهايى را به هدف كاربرد بهتر قوانين انتخاباتى روى كار بياورند. هر دو كميسيون بايد كارمندان خود را قبل از برگزارى 
انتخابات در خصوص قوانين انتخاباتى طرزالعمل ها و رهنمود ها به صورت درست آموزش بدهند. 

اين كميسيون ها بايد به صورت مشترك، طرزالعمل هايى را به وجود بياورند تا هماهنگى بيشترى، با حفظ استقالليت آنان، • 
در كار  تضمين گردد. به طور مثال كميسيون ها مى توانند طرزالعمل ها درخصوص باطل ساختن آرا را در همكارى با يكديگر 

به ميان بياورند. 
در حال حاضر هم كميسيون مستقل انتخابات و هم كميسيون مستقل شكايات انتخاباتى، نهادهاى دايمى هستند. اما همزمان • 

با ختم دوره كار اعضاى آن، بايد تعيينات جديد بدون معطلى صورت گيرد. پروسه گزينش بايد بيشتر شفاف بوده و در برگيرنده 
نماينده جامعه مدنى و نمايندگى احزاب سياسى باشد. براى تحقق اين نمايندگى، ماده هاى 8 و 12 قانون انتخابات سال 2013 

بايد تعديل گردند. 
تالش هاى جدى ترى بايد به وسيله هر دو كميسيون صورت گيرد، تا اعتماد مردم احيا گردد. در حال حاضر، بدبينى نسبت به • 

انتخابات حكم فرماست. تجربه هاى چند انتخابات گذشته نشاندهنده بى باورى مردم است. هر دو كميسيون بايد در ديدارهاى 
بيشتر با مردم، به صورت واضح تالشها به هدف ايجاد اصالحات را توضيح بدهند. آنان همچنان بايد توضيح بدهند كه چه قدم 

هاى براى جلوگيرى از تقلب در جريان انتخابات، در حال برداشتن است. 
كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون شكايات انتخاباتى بايد در نزديكى با كانديداها كار نمايند تا سطح آگاهى آنان را نسبت • 

به قوانين انتخاباتى و مهم تر از همه در مورد قواعد و طرزالعمل هاى انتخاباتى، بلند ببرند. كانديداها نيز بايد در مورد عواقب 
تخطى از قوانين آگاهى كامل داشته باشند. اين در حالى است كه در اين مورد معموال تماسى ميان آنان وجود نداشته است. بنا 
بيشتر اوقات، كانديداها از طرزالعمل هايى كه به كار برده ميشود و يا چگونگى پيشبرد آن، آگاه نيستند. ايجاد كانال ارتباطى 
قوى منجر به كاهش تقلب خواهد شد، درصورتى كه كانديداها و يا حمايت كننده هاى آنان در مورد عواقب تقلب به صورت 

درست آگاهى داشته باشند، شايد از مبادرت به تقلب خوددارى ورزند. 
هدف از حضور گروه هاى نظارت كننده اين است تا به نهادهاى انتخاباتى كمك كنند كه انتخابات آزاد و عادالنه را برگزار كنند. • 

اين هدف از طريق نظارت پروسه انتخابات، برآورده شده مى تواند. لهذا بايد نه تنها به اين گروه ها اجازه داده شود كه پروسه 
انتخابات را در همه سطوح نظارت كنند، بلكه نگرانى هاى آنان در مورد درست بودن پروسه انتخابات نيز شنيده شود. نهادهاى 
انتخاباتى بايد به صورت جدى نظرات ارائه شده به وسيله اين هئيت ها را در تالشها به هدف آوردن اصالحات بررسى نموده و 

آن را عملى نمايند. بدون دخيل بودن اين هيئت ها، هيچ اصالحى نتيجه دلخواه را در پى نخواهد داشت. 
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براى قوه قضاييه 
قوه قضاييه بايد همه تالش ها را به كار ببرد تا سبب ايجاد اصالحات گرديده و اين نهاد را به سوى موثريت و استقالليت سوق • 

دهد. اين اصالحات مى بايست شامل تقويت شايستگى قضات، تعيين قضات براساس لياقت و تضمين استقالليت قضات و به 
طور كل، بيطرفى ركن قضايى گردد. 

قوه قضاييه نبايد استقالل خود را با اجازه دادن به مداخله قوه اجراييه در امور قضايى و يا رهنمايى آن، زير سوال ببرد. اين در • 
حالى است كه قانون اساسى افغانستان براى تضمين استقالليت قوه قضاييه بايد اصالح شود. اما حتى با صالحيت هاى كنونى 

قضا در قانون اساسى، اين قوه ميتواند قويا منحيث يك ُركن مستقل عمل كند.  
قوه قضاييه و لوى سارنوالى به عنوان نهاد مجرى قانون بايد مطالعه دقيق تخطى هاى انتخاباتى را آغاز كند. نبود پروسه هاى • 

درست قضايى پس از هر انتخابات به فرهنگ مصئونيت در افغانستان كمك كرده و اين روند منجر به رايج شدن بيشتر تقلب 
در انتخابات بعدى خواهد گرديد. بسيار مهم است تا قوه قضاييه به جاى مداخله در كار كميسيون شكايات انتخاباتى، تخطى 

كننده ها را به عدالت بكشاند. 
صالحيت رسيدگى به منازعات انتخاباتى به قوه قضاييه منتقل شده مى تواند. اما بايد قوه قضاييه بيطرفى و استقالل كارى • 

خود را ثابت بسازد. همچنان بايد اين مسئله را يقينى بسازد كه همه پيش شرط ها جهت ايجاد محاكم اختصاصى انتخابات را 
در مطابقت به قانون برآورده ساخته است. 

براى هيئت هاى ناظر ملى و بين المللى
هيئت هاى ملى ناظر بايد از جريان پروسه نظارت كرده و براى مردم معلومات قابل دسترس را ارائه بدارند. آنان بايد تالش به • 

خرج دهند تا فعاليت هاى شان را هماهنگ ساخته و بتوانند به تمام مناطق به شمول مناطقى كه در آن تهديدهاى امنيتى وجود 
دارد، دسترسى يابند. انتخابات گذشته نشان داده است كه امكان تقلب در مناطق ناامن بيشتر بوده است. بنا حضور ناظرين و 

نمايندگان در چنين مناطق بسيار مهم است. 
هيئت هاى نظارت كننده بين المللى بايد به كار نظارت از انتخابات يكجا با نهادهاى ملى، ادامه بدهند. مسوولين دولتى مربوط • 

بايد براى آنان تسهيالت الزم را در واليات فراهم نمايند.
تمامى طرف ها بايد يكجا شده و انتخابات ده سال گذشته افغانستان را مورد بررسى قرار بدهند و به صورت مشترك يك • 

ستراتيژى جامع را جهت آوردن اصالحات ارائه نمايند. پروسه هاى انتخاباتى، چهارچوب و طرزالعمل هاى مربوط به آن همواره 
در عقب درهاى بسته نهايى شده اند. حاال پس از گذشت يك دهه انتخابات، افغانستان آماده ايجاد اصالحات گسترده در سيستم 

انتخاباتى خود است. براى تحقق اصالحات، همچنان بايد اراده قوى سياسى وجود داشته باشد. 
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پيشنهادات شما:
مستفيد  اداره  اين  تحقيقاتى  منابع  گان  كننده  استفاده  بعنوان  شما  پيشنهادات  از  تا  خواهد  مى  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد 
باشيد،  كرده  شركت  واحد  اين  وركشاپ هاى  و  سخنرانى ها  از  يكى  در  چه  باشيد،  ما  انتشارات  هميشگى  خواننده  چه  شما  شود. 
چه از كتابخانه استفاده كرده باشيد و چه به تازگى با  اين سازمان آشنا  شده باشيد، نظرات و پيشنهادات شما براى ما باارزش 
شكل  به  را  خود  كارى  هاى  يافته  و  نموده  تعقيب  شكل  بهترين  به  را  خود  هدف  تا  ميكند  كمك  ما  به  شما  هاى  نظر  است. 
ميباشد.  آدرس  ايميل  اين  از  استفاده  پيشنهادات  ارائه  براى  راه  آسانترين  بگذاريم.  اشتراك  به  ما  نشريات  گان  خواننده  با  بهتر 

 areu@areu.org.af

اما  بگذاريد.  ميان  در  ما  با  داريد،  نظرى  هر  و   + 93  (0) 799 608 548 بگيريد  تماس  شماره  اين  به  توانيد  مى  شما  همچنان 
برخى اطالعاتى كه به ويژه براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات، ...)؟• 
به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟• 
به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟• 
از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟• 
چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارائه دهند؟• 
نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟• 
انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟• 
به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟• 
عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است• 
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نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
اردوى ملى: بقا و ثبات فراتر از جنبه هاى مالى#• 
بررسى مختصر دولتدارى در افغانستان، آريا نجات• 
توسعه تشبثات كوچك و متوسط و تجارت منطقوى در افغانستان، مجيب مشعل#• 
حق آب و پروسه حل و فصل معضالت مربوط به آن در افغانستان:در حوزه  فرعى سر پل، ونسنت توماس• 
توانمند سازى اقتصادى زنان در افغانستان: 2002 -2012: جمع آورى معلومات و تحليل وضعيت، لينا گنيش• 
توانمند سازى اقتصادى زنان در افغانستان: تحليل وضعيت، لينا گنيش• 
توانمند سازى اقتصادى زنان در افغانستان: جمع آورى معلومات، لينا گنيش• 
توانمند سازى اقتصادى زنان در افغانستان: ايجاد فضا و مساعد ساختن محيط، لينا گنيش#• 
اقتصاد بلخ در دوره انتقال، پاول فيشستين#• 
اندكى عارى از كوكنارو اندكى امحاى آن: زرع كوكنار در واليات بلخ و بدخشان در سالهاى2011 ، پاول فيشستين • 
مودل مديريت خوب آب در افغانستان: خال ها و فرصتها، توماس ونسنت • 
زمين، دولت و مردم در افغانستان: 2002-2012، ليز آلدن ويلى#• 
تمام شرط بندى ها منع اند! چشم انداز ها در مورد تخلف از موافقتنامه هاو كنترول مواد مخدردر هلمند و ننگرهار در دوره انتقال، ديويد منسفيلد• 
از الف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان ترجمه نسخه يازدهم، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان#• 

# اين عالمت نشان دهنده آنست كه ترجمه نشريه مذكوربه طور مكمل يا خالصه به زبان درى قابل دريافت است.




