http://www.arianafghanistan.com

2018/10/16

فهیم امین

عکس العمل ها نسبت به اظهارات حکمتیار
ادعای مهندسی انتخابات ،نا آگاهی رهبران را نشان میدهد
اظهارات اخیر رهبر حزب اسالمی مبنی بر مهندسی شدن انتخابات و نقش داشتن سفارت خانه ها در تعیین
نمایندگان مردم در پارلمان آینده ،با عکس العمل های جدی نهاد های دخیل در روش انتخابات رو به رو شده
است .نهادهای ناظر بر روش انتخابات اظهارات اخیر رهبر حزب اسالمی را هم سویی با طالبان عنوان کرده
اند و گفته اند که ادعای مهندسی انتخابات ،ناآگاهی رهبران را از اوضاع نشان می دهد.
احمد ضیا رفعت ،استاد فاکولته و از مدیران سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی در عکس العمل به ادعای تعیین
نمایندگان از سوی سفارت خانه های خارجی ،می گوید« :نهاد های بین المللی از لحاظ مالی کمیسیون مستقل
انتخابات را تمویل می کنند و در موارد تخنیکی مشورت های الزم را به مسؤوالن کمیسیون های انتخاباتی ارائه
می کنند ،اما در امور کاری کمیسیون دخالت ندارند».
در همین حال ،یوسف رشید ،رئیس اجرائیۀ بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان می گوید موضوع مهندسی
شدن و یا نقش سفارت خانه ها در تعیین نمایندگان ولسی جرگه از سوی آقای حکمتیار به گونه ای مبهم مطرح
شده است .آقای رشید گفت این را می پذیریم که نهادهای بین المللی روش انتخابات را تمویل می کنند ،اما کدام
سند و یا مدرکی اثباتی و دلیل مشهود وجود ندارد که بیانگر نقش سفارت خانه ها و یا نهادهای کشورهای دیگر
در تعیین سرنوشت پارلمان باشد.
رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان همچنان خاطرنشان ساخت که آقای حکمتیار هم سویی با
گروه طالبان دارد ،زیرا گروه طالبان نیز انتخابات را یک روش غربی عنوان می کنند و می گویند رأی مردم
در سرنوشت انتخابات جای ندارد .به گفتۀ آقای رشید ابراز همچو نظر ها در چنین یک مرحله حساس می تواند
روی اشتراک رأی دهندگان در انتخابات پارلمانی تاثیر منفی بگذارد.
گلبدین حکمتیار ،رهبر حزب اسالمی روز جمعه ،بیستم میزان ،در دومین نشست «مجمع بزرگ وحدت ملی»
که در کابل صحبت می کرد ،انتخابات پارلمانی پیشرو را یک روش مهندسی شده عنوان کرد و گفت« :کمیسیون
مستقل انتخابات در بارۀ برنده یا بازنده انتخابات ،نه بر بنیاد آرای مردم ،بلکه بر بنیاد دستور و سفارش جناحهای
تاثیرگذار خارجی فیصله خواهد کرد ».به باور آقای حکمتیار سفارت خانه ها تصمیم خواهند گرفت که چه کسانی
به ولسی جرگه راه یابند.
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این در حالی است که مسؤوالن کمیسیون مستقل انتخابات اما هر نوع دخالت سفارت خانه ها ،نهاد های دولتی و
غیر دولتی ملی و بین المللی را در روش انتخابات رد می کنند و می گویند ،کمیسیون مستقل انتخابات در همه
ای تصمیم ها و فیصله ها مستقالنه عمل می کند.
حفیظهللا هاشمی ،مدیر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه ،بیست و یکم میزان ،در عکس العمل با
این اظهارات رهبر حزب اسالمی ،به روزنامه  8صبح گفت:
«به هیچ عنوان نمی پذیریم که کسی انتخابات را مهندسی کند و یا به کمیسیون مستقل انتخابات دستوری صادر
کند».
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود« :مطرح کردن همچو موارد در یک مقطع زمانی که کم تر از یک
هفته برای برگزاری انتخابات باقی مانده است ،به روش ملی انتخابات صدمه وارد می کند و اذهان عامه را تا
حدی مخدوش می سازد».
آقای هاشمی همچنان از احزاب و جریان های سیاسی خواست در اظهارات شان مصلحتهای عمومی را در نظر
بگیرند و از مخدوش ساختن اذهان عامه دست بردارند.
در حالی که آگاهان و فعاالن در زمینۀ انتخابات می گویند که دیدگاه حکمتیار با طالبان در زمینۀ انتخابات تفاوت
چندانی ندارد ،اما اعضای حزب اسالمی ادعا می کنند «اظهارات رهبر این حزب با نظر که گروه طالبان در
پیوند به انتخابات متفاوت است» .ولی در ادامه باز هم می افزایند که تردیدی در تعیین نمایندگان از سوی سفارت
خانه های خارجی ندارند .ناصر افغان ،عضو شورای اجرائیۀ حزب اسالمی در گفت و گو با روزنامه  8صبح،
تصریح کرد« :هیچ تردیدی وجود ندارد که حکومت و سفارت خانه ها در تعیین نامزدان پارلمانی بعدی نقش
بازی نکنند».
بحث مهندسی شدن انتخابات در حالی مطرح می شود که طبق قانون ،کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد مستقل
است و هر گونه تداخل در امور این کمیسیون پیگرد قانونی دارد.
شاه حسین مرتضوی ،معاون سخنگوی ریاست جمهوری در عکس العمل به ادعاهای حزب اسالمی گفت:
«هیچ کسی حق مداخله در روش انتخابات را ندارد و در صورت که شخص و یا نهادی به نفع کدام نامزد مشخص
فعالیت کند مورد پی گرد عدلی و قضایی قرار می گیرد».

عکس العمل نامزدان پارلمانی و فعاالن مدنی
مریم سما ،یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی است .خانم سما نقش و دخالت سفارت خانه ها و نهاد های بین المللی
را در کارزارهای مبارزاتی خود رد کرد و گفت« :تا کنون هیچ سفارتی برای حمایت من پیشنهاد نکرده و نه هم
خودم نزد کدام سفارت خانه ای به منظور جلب حمایت مراجعه کردهام».
با باور خانم سما ،پروسه های پیشین انتخابات یک بی اعتمادی را میان مردم به وجود آورده است و همچو
اظهارات می تواند روش انتخابات را بیش تر آسیب بزند.
محمد ادریس استانکزی ،نامزد دیگر ولسی جرگه است .او می گوید رهبران جهادی از این پیش با سفارت
خانه های مشخص در ارتباط بوده اند و اکنون همه را از آیینۀ خود می بینند .کسانی چنین موارد را مطرح
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می کنند که از راه یابی جوانان به میدان سیاست هراس دارند« ،اما چنین تالش ها باالی روحیه ما هیچ تاثیری
نخواهد گذاشت».
همین گونه فضل الرحمان اوریا ،عضو ارشد اوئتالف بزرگ ملی ،انتخابات پارلمانی پیش رو را یک «میدان
رقابتی» می داند و می گوید نمی توان نقش کشور های دیگ ر را در داشتن عناصر رقابتی و گروهای نیابتی
نادیده گرفت .آقای اوریا گفت:
«تمام کشورهای همسایه و جهان که مصروف رقابت اند ،در میدان انتخابات پارلمانی نقش دارند و تالش خواهند
کرد سهم بیش تری در پارلمان آینده داشته باشند».
آقای اوریا افزود« :امیدوارم حکومت وظیفه اش را در راستای پارلمان ملی در هم سویی با کشورهایی که منافع
ستراتیژیک واحد با افغانستان دارند ،انجام دهد».
گلبدین حکمتیار ،رهبر حزب اسالمی در حالی بی اعتمادی اش را از شفافیت روش انتخابات مطرح می کند که
به شمول پسرش ،جمالالدین حکمتیار ،نزدیک به صد عضو دیگر این حزب شامل فهرست نهایی نامزدان
انتخابات پارلمانی اند.
پایان
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