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این بحث بخشی از پروژه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان زیر عنوان )بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان( است.
 این تحقیق با کمک مالی انستیتیوت صلح ایاالت متحده امریکا و سفارت فنلند در کابل اجرا شده است.  
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رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری

میزگرد

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، دومین میزگرد را در مورد مطالعه: “رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری” به تاریخ 
یازدهم می در کابل برگزار کرد. این تحقیق با حمایت سخاوتمندانه انستتیوت صلح ایاالت متحده آمریکا انجام شده است. 

در این میزگرد که نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگانی از دانشگاه کابل، شماری از تمویل کنندگان و برخی از مدیران رسانه ها حضور داشتند، غزال 
حارس، نویسنده این گزارش، دریافت ها و پیشنهادات این مطالعه را ارایه کرد. 

این بخش، با یک بحث آزاد در میان شرکت کنندگان در مورد خالءهای قانونی ایجاد محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در سال 
2010 و چگونگی بهبود سیستم های انتخاباتی در افغانستان دنبال شد. 

یکی از شرکت کنندگان میزگرد و از مسوالن سابق انتخاباتی پذیرفت که ایجاد محکمه اختصاصی سال 2010، مبنای قانونی نداشت. آقای رفعت 
چگونگی موضعگیری ها در آستانه ایجاد محکمه اختصاصی را توضیح داده و گفت که با توجه به وضعیت آرای انتخابات، از قبل این گمانه زنی 

وجود داشت که لوی سارنوالی در روند انتخابات مداخله خواهد کرد. 

یکی دیگر از شرکت کنندگان گفت که یگانه دلیل لوی سارنوالی برای مداخله در روند انتخابات، نارضایتی برخی از چهره های سیاسی از کمیسیون 
های انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود. او گفت که رهبری از آنها خواست که نتیجه انتخابات را تغییر بدهیم؛ چیزی که به گفته او، 
خالف انتظار آنها بود. او گفت که حکومت تجربه ای که از انتخابات های قبلی داشت این بود که کمیسیون انتخابات نتایج را قبل ازاعالم، با 

رهبری شریک می کرد، اما این بار، چنین کاری صورت نگرفت و این مسله رییس جمهور را برآشفته کرد. 

سوال: در جریان این بحث، سوالهایی نیز مطرح شد. از جمله سوال در مورد انتخابات کنونی و اینکه سطح تخطی و خالف ورزی از قانون در 
این انتخابات تا کدام سطح بوده است؟ 

جواب: نقض قانون در انتخابات کنونی نیز مشاهده می شود. یکی از تخطی ها، پایین آوردن مقدار آرای است که نامزدها برای ثبت نام باید به 
کمیسیون نشان بدهند. دیگر اینکه، تاخیر در اعالم نتایج انتخابات، نه تنها نقض قانون انتخابات، بلکه نقض قانون اساسی نیز است. 

سوال: در انتخابات کنونی، چقدر نگرانی وجود دارد که وضعیت انتخابات 2010 و ایجاد محکمه برای بررسی شکایات تکرار شود؟ 

جواب: دولت )از انتخابات سال 2010( درس گرفته که نباید دیگر محکمه اختصاصی ایجاد کند. اما این نگرانی کماکان وجود دارد. به طور مثال، 
داوود سلطانزوی اخیرا به مطبوعات گفت که به خاطر بررسی شکایات شان، به محکمه خواهند رفت. این گونه ابراز نظرها کمک می کند که 
حکومت از آن سوءاستفاده کند. حضور آقای سعادت در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، کسی که در دور قبلی از ایجاد محکمه حمایت 
کرده بود، موضوع دیگریست. او گفته که حاال هم اگر محکمه ایجاد شود از آن حمایت می کند. این مسله نقض صالحیت های کمیسیون 
شکایات انتخاباتی است که خودش در راس آن قرار دارد. محکمه همه تصامیم کمیسیون را رد خواهد کرد. و از سوی دیگر، ایجاد محکمه هیچ 

وقت اساس قانونی ندارد. 

سوال: در مورد برگزاری انتخابات شورای والیتی و شهرداری چه نظر دارید؟ 

جواب: انتخابات شورای والیتی و شهرداری ها در قانون اساسی ذکر شده است. مشکلی که وجود دارد این است که دوره کاری هر کدام از این 
نهادها در فاصله دو و سه سال از هم قرار دارد، به این اساس، افغانستان تقریبا هر سال باید انتخابات برگزار کند که این مسله برای افغانستان 

ناممکن است. این مسله باید از آغاز در قانون اساسی در نظر گرفته می شد. 

گرداننده بحث: 
نقض قانون زمانی صورت می گیرد که آگاهی از قانون وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، نبود یک مرجع واحد برای تفسیر قانون اساسی، زمینه 
نقض قانون را فراهم کرده است. ابهاماتی که در کمیسیسون نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی وجود دارد، حکومت را فرصت می دهد تا در 
روند مداخله کند. نشر به موقع این گزارش بسیار مهم است. این گونه مطالعات، می تواند کمک کند مطمین شویم که حکومت دیگر قانون را 

نقض نمی کند. مهم است تا این گزارش در دسترس همگان قرار بگیرد و چاپ آن در رسانه های ملی بسیار کمک کننده خواهد بود. 




