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مقدمه
* حاکمان )ازآغازتاريخ تا امروز( ازطرق مختلف وبه شيوه ھای گوناگون بقدرت رسيده اند
* برای حق جلوه دادن اقتدارخويش به اصول ومعيارھای مختلفی توسل جسته و اتکا نموده اند
* ھمين اصول ومعيارھای شناخته شده يا قبولشدۀ رسيدن به قدرت يا نگھداری قدرت ،منابع و مبانی مشروعيت مقام يا
اقتدار ايشان بوده است:
* زور و زر ،دين و مذھب ،تقلب و نيرنگ ،عنعنه و رسوم ،قانون و مردم )انتخابات(

انتخابات چيست؟
* پروسۀ مراجعه به مردم برای انتخاب ”نمايندگان“ ايشان درمقامات مختلف ارگانھای دولتی يا غيردولتی ميباشد:
* وسيله ايست برای مشروعيت يا مشروع نشان دادن مقامات )قدرت(
* وسيله ايست برای تامين دموکراسی يا دموکراتيک نشان دادن حکومتھا
* وسيله ايست برای حل بسياری ازمسايل اجتماعی – سياسی)دولتسازی ،ملتسازی(... ،

اما کدام انتخابات؟

اجزای سيستم انتخابات افغانستان

 .1کميسيونھای مستقل)انتخابات وشکايات( .2 ،ارگانھای دولتی .3 ،مردم .4 ،کانديدان و  .5ناظرين )ورسانه ھا( –
اين اجزا باساس روابط وضوابط مغلقی با ھمديگرپيوند داشته وسيستم انتخابات افغانستان را تشکيل ميدھند

پروسۀ انتخابات آيديال درافغانستان
 .1کميسيونھای واقعا مستقل )مورد قبول طرفين( .2 ،ارگان ھای دولتی بيطرف،
 .3کانديدان معياری .4 ،مردم )شھروندان( آگاه و فعال و  .5ناظران غيرجانبدار
* تثبيت مراکز يا حوزه ھای رايدھی برمعيارنفوس درھرواليت )کميسيون انتخابات ،دولت ،مردم(... ،
* ثبت نام افراد واجد رای )کميسيون انتخابات ،دولت ،مردم(... ،
* توزيع کارت ھويت و کارت رای برای رای دھندگان )کميسيون انتخابات ،دولت ،مردم(... ،
* فراھم نمودن بحث ھا و مناظره ھای انتخاباتی بين کانديدان )رسانه ھا(... ،
* تامين شرايط مساعد ومساوی برای تمام کانديدان وناظران )کميسيون انتخابات و دولت(... ،
* نظارت ازعمليۀ رايدھی )کميسيونھای انتخابات ،شکايات ،ناظرين ،دولت ،مردم(... ،
* جلوگيری ازتقلب )کميسيونھای انتخابات ،شکايات ،ناظرين ،دولت ،مردم(... ،
* بررسی شکايات و تطبيق مجازات )کميسيونھای انتخابات ،شکايات ،دولت ،مردم(... ،
* شمارش آرا واعالن نتيجه درحضورناظران )کميسيون انتخابات(... ،
* ...
انتخابات آيديال ) (100 %ناممکن است!
ولی ناگزيريم درجھت تقرب بآن با معيارھای تطبيقی عمل کنيم!

معيارھای مشروعيت )دموکراتيک بودن( انتخابات
)اصول ومعيارھای شناخته شده يا قبولشده(
 .1موجوديت کميسيونھای واقعا مستقل وپاسخگو
* برگزاری انتخابات )تامين شرايط مساعد ومساوی برای ھمه(
* شکايات انتخابات )رسيدگی به شکايات وتطبيق مجازات(
* نظارت وتطبيق قوانين ،و...
)واحد اندازه گيری :مورد قبول طرفين(
 .2قانونيت )تطبيق قوانين ذيربط :اساسی وانتخابات( – ولی اگرقوانين غيرعادالنه
يا قابل سوال باشد ،بايد آنرا اصالح يا تعديل کرد!
 .3اشتراک مردم )واحد اندازه گيری :فيصدی اشتراک مردم  -تعداد افراد رای دھنده
برتعداد افراد واجد رای( .باين منظور ،مقياس زير پيشنھاد ميگردد:

ادامۀ معيارھای مشروعيت ...

 .4شفافيت )علنيت( – تامين امکانات الزم برای قابليت ديد ودرک اشيا وپروسه ھا ازپشت پرده ھا وصحنه ھا
)واحد اندازه گيری :قابليت ديد ودرک يا درجۀ اقناع مردم(
 .5تقلب )برخورد با تقلب ومتقلب( – ھرنوع فريبکاری عمدی يا جعل حقايق که باعث نفع يا ضرر کسی شود
)واحد اندازه گيری تقلب يا ”جرم“ :عمديت  +اندازۀ نفع يا ضرر(
بی نظمی ،تخلف ،تقلب و  ...جرم است
)جرم – ھرعملی که بموجب قانون مستوجب جزا باشد(

رفع تقلب وسيلۀ مشروعيت انتخابات است ،اما متقلب بايد مجازات شود!

تطبيق معيارھای ارزيابی )مشروعيت( درمورد انتخابات افغانستان
 .1موجوديت کميسيونھای مستقل ؟؟؟
* انتخابات – تقررتوسط ”کانديد حاکم“ و ...
* شکايات – مورد مناقشه
* نظارت برتطبيق قوانين – وجود نداشت
 .2قانونيت ؟؟؟
* تطبيق قانون اساسی – تعويق انتخابات و ...
* تطبيق قانون انتخابات – دايرننمودن دوردوم و ...
 .3اشتراک مردم – حدود 30 %

 .4شفافيت – معلوم نبودن تعداد نفوس ،تعداد رای دھنده ،نبودن کارت ھويت و ...
 .5تقلب ؟؟؟
* برخورد با تقلب  -ھمدستی کميسيون انتخابات وارگانھای دولتی )رسوائی جھانی(:
افشای ايجاد حدود  1500مرکزخيالی )تقلب يکسوم آرا( و ...
* برخورد با متقلب – صورت نگرفت )متقلب برنده اعالم شد!( ...

چگونگی برگزاری انتخابات درھرکشورنشاندھندۀ ماھيت نظام حاکم درآنکشوراست!

مشکالت عمومی درانتخابات افغانستان
* جامعه ايکه حد اقل 80% ،مردم آن ”بيسواد“ است:
* پائين بودن سطح آگاھی ايشان از ارزش انتخابات وحقوق شھروندی
* مقامات دولتی را ”حاکمان“ خود ميدانند نه ”خادمان“ خود
* جامعه ايکه تعداد نفوس آن نامعلوم است
* جامعه ايکه اتباع آن اسناد )معتبر( ھويت ندارند
* جامعه ايکه بيش ازنيم نفوس آن )زنان( ازحق برآمدن ازخانه محروم اند
* جامعه ايکه دربين يکتعداد اقوام آن سنت وذھنيت قبيلوی حاکم است )فيصله ھای جمعی(
* جامعه ايکه مردم آن )بخصوص درمحالت( درمعرض تھديد وتطميع قراردارند
* جامعه ايکه درآن کارتھای رای خريد وفروش ميشود
* جامعه ايکه ضعيفترين معيار)تحصيلی و کاری( برای کانديدان دارد:
* درجۀ تحصيل کانديد ،حد اقل ليسانس )برای رئيس جمھور( و بکلوريا )برای وکال( باشد
* تجربۀ کاری کانديد ،حد اقل پانزده سال )برای رئيس جمھور( و ده سال )برای وکال( باشد
* ...
اين امکان ھميشه وجود دارد که مقامات منتخب به افراد ديکتاتور ،استفاده جو يا بيکاره تبديل شوند!

مشکالت جدی انتخابات
)زمينه ھای تقلب(
* عدم صراحت )يا عدالت( قانون اساسی وقانون انتخابات درموارد متعدد
* عدم موجوديت کميسيونھای نظارت وتفسيرقوانين
* عدم موجوديت ليست )ثبت نام( رای دھندگان
* عدم موجوديت اسناد )معتبر( شناسائی رای دھندگان
* توزيع کارت رای بدون ثبت افراد )خريد و فروش آن(
* عدم رسيدگی جدی به شکايات )برخورد با متخلفين(
* عدم موجوديت کميسيونھای واقعا مستقل يا ايجاد آنھا توسط يکفرد )کانديد حاکم(
* ايجاد مراکز”خيالی“
* پرکاری صندوق ھا
* رايدھی مکرر
* شمارش آرا
* ...
رئيس جمھور و”...انتخابی“ ھستند ،اما درمقابل ھيچ مرجعی پاسخگو نبوده و)بآسانی( قابل عزل نيستند!

وسايل تامين شفافيت وعدم تقلب درانتخابات
)معيارھای تطبيقی(
* اصالحات درقوانين )اساسی وانتخابات( يا دموکراتيزه ساختن آنھا
* ايجاد نھادھا يا کميسيونھای واقعا مستقل )انتخابات ،شکايات ،نظارت و (...و پاسخگو )مورد قبول طرفين(
* پاسخگوئی کميسيونھا )بمقابل پارلمان؟(
* تھيۀ ليست يا ثبت نام رای دھندگان واجد شرايط درھر مرکز رايدھی
* توزيع کارت ھويت به رای دھندگان ثبت نام شده
* توزيع کارت رای به دارندگان کارت ھويت و ثبت نام شده در مراکز رايدھی
* رسيدگی جدی به شکايات )برخورد با متخلفين(
* موجوديت حتمی ناظران درمراکز رايدھی )بخصوص نمايندۀ کانديدان(
* شمارش آرا و اعالن نتيجه درھرمرکزدرحضورناظران )بمجرد ختم انتخابات( با
* تثبيت تعداد رای دھنده )درليست(
* تعداد برگۀ رای دھی )درصندوق(
* ...
ھرقدرکميسيونھا مستقالنه تر و عادالنه ترعمل کنند ،شفافيت بيشتر و تقلب کمترخواھد بود!

معيارھای انتخاب )شايستگی( کانديدان
)پول ،قوم ،زبان ،مذھب ،منطقه ،شخصيت ،برنامه و(...
* شخصيت کانديد – دانش ،تجربۀ کاری ،صداقت ،و ...
* تيم کاری کانديد – شخصيت معاونان ،مشاوران وحلقۀ اطرافيان او ...
* برنامۀ انتخاباتی کانديد – وعده ھای که زمينۀ عملی وضمانت اجرائيوی داشته باشند ...

الزمۀ ھرمقام انتخابی ،پاسخگوبودن وامکان )آسان( عزل آن است!

نتيجه گيری
* درھرانتخاباتی نگرانيھای فوق العاده در مورد ”تقلب“ وجود دارد ...
* اين نگرانيھا زمانی کاھش مييابد که انتخابات مطابق ”معيارھای دموکراتيک“ برگذارشود:
* ايجاد نھادھای دموکراتيک يا کميسيونھای واقعا مستقل )ازطريق پارلمان يا مورد قبول طرفين(
* ثبت نام رای دھندگان درھرمرکز يا حوزۀ رايدھی )معياربررسی(
* توزيع کارت ھويت به رای دھندگان درمراکزثبت ايشان )معياربررسی(
* توزيع کارت رای بنام افراديکه در مراکز رايدھی ثبت نام نموده اند )معياربررسی(
* اجازۀ رای فقط به دارندگان کارت ھويت وکارت رای درمراکز ثبت ايشان )معياربررسی(
* موجوديت حتمی ناظران درتمام مراکز رايدھی )بخصوص نمايندۀ کانديدان( )معياربررسی(
* شمارش آرا واعالن نتيجه درھرمرکزرايدھی درحضورناظران )بمجرد ختم انتخابات( )معياربررسی(
* مقامات منتخب زمانی درست کارخواھند کرد که درمقابل موکلين خويش پاسخگوبوده و)بآسانی( قابل عزل باشند

