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 19/12/2018         یدریح نیحس  

  یجمهور استیاصالحات الزم در انتخابات ر
 

که اصالحات  دیگو یم یاسیس یها انیبه خواست احزاب و جر عکس العملمستقل انتخابات در  ونیسیکم مقام

 .دیآ یبه وجود م یجمهور استیانتخابات ر شو  الزم در ر  

داده   لیتشک یا تهیکم ون،یسیکم نیاکه  دیگویمستقل انتخابات م ونیسیکم یمعاون سخنگو ،یمیابراه زیعبدالعز

 .کند دایآن راه حل پ یو برا یرا بررس ولسی جرگه ۀمشکالت انتخابات گذشتاست تا تمام 

ثبت  شچنان روو هم دیآیبه وجود م راتییتغ زیمستقل انتخابات ن ونیسیافزود که در ساختار کم یمیابراه یآقا

کرد که در فهرست  حیتصر یمیابراه زی. عبدالعزشودیشروع م یجد 20 خیبه تار گاندهندهینام مجدد رأ

 .دیآیالزم به وجود م التیهم تسه کیومتریبا یهااصالحات و در استفاده از دستگاه گاندهندهیرأ

به خواست احزاب احترام دارند، اما تمام  هامستقل انتخابات خاطر نشان کرد که آن ونیسیکم یسخنگو معاون

 .دارد تیدر عمل استقالل شان ونیسیچون کم برآورده کنند، توانندیرا نم یاسیاحزاب س یهاخواست

 .میریپذیبا تقلب را نم انتخابات

مستقل  ونیسیو هرگاه کم رندیپذ یاند که انتخابات توأم با تقلب را نم هشدار داده یا هیبا نشر اعالم یاسیس احزاب

و دست از تخلف و  رندینگ یانتخابات را جد تیدر مورد شفاف هاآن یها شنهادیپ یانتخابات و حکومت وحدت مل

را  یجمهور استیکه بتواند انتخابات ر یحکومت شوند،یحکومت موقت م جادیبرندارند، خواهان ا یشکن قانون

 .در ظرف شش ماه برگزار کند

شود، عکس  کیومتریبا دیدست با یهاتمام انگشت گاندهند یرأ یسینو آمده است که در روز نام هیاعالم نیا در

در  کیومتریبا یهاچنان از دستگاهثبت شود و هم گاندهنده یدر فهرست رأ دهنده یچشم و عکس رأ هیعدس

 .آرا استفاده شود ردنو شم دادن یروز رأ

چنان دو انگشت دست بود و هم یاریاخت دهنده یرأ یها گرفتن عکس خانم ولسی جرگهانتخابات گذشته  در

 .شدیم کیومتریبا

 یسینو آمده از نامدست  مطابق فهرست به دهندگان یتعداد رأ یخواستار نشر فور یاسیاحزاب س نیکنار ا در

شده است. احزاب  یبرق یها و رسانه هاتیساوب قیاز طر یده یمراکز و محالت رأ کیبا تفک یده یروز رأ

 یانتخابات یهاش از تمام رو هاآن مؤثرنظارت  نهیزم دیاند که با گفته شان یهااز خواسته گریدر بخش د یاسیس

 .فراهم شود
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 2از 2

 .به خواست احزاب را ندارد یگدهیتوان رس ونیسیکم

برآورده ساختن خواست احزاب  ییمستقل انتخابات توانا ونیسیکه کم ندیگویم یناظر انتخابات یهااز نهاد یشمار

 .را ندارد

متاسفانه ما چند تجربه ناکام را در  د،یگویم فایف ایانتخابات آزاد و عادالنه کشور  ادیبن سییر د،یرش وسفی

 ونیسیکم م،یآن را ندار قیاست که تا هنوز ما رقم دق گاندهنده یرأ یسینو بحث نام م،یداشت ولسی جرگهانتخابات 

تا  ،یالیخ ایاست  یرقم واقع نیا ایاند، آ شده یسینو نفر نام ونیلیمستقل اعالم کرده بود که باالتر از هشت م

 .کند تیرقم را تثب نینتوانسته است ا ونیسیهنوز کم

 مرکز نام ۵00از دو هزار و  شینبود و ب یدر انتخابات گذشته عموم یسینو نام شو  افزود که ر   دیرش یآقا

 یجمهور استیمراکز در انتخابات ر نیباز شدن ا د،یرش یدر دور گذشته بسته مانده است. به قول آقا یسینو

 .دارد تیامن نیو تأم ترشیبه وقت ب ازین

در روز انتخابات گذشته تجربه ناکام بوده است.  یومتریکاب یهاچنان گفت که استفاده از دستگاههم دیرش وسفی

 .استفاده نشد یده یاز مراکز رأ یدر شمار یکیمشکالت تخن لیدر روز انتخابات به دل کیومتریبا یهادستگاه

 کیومتریشده و با کیومتریبا یآرا یرو زیمستقل انتخابات ن ونیسیاحزاب و کم یهابخش کالن جنجال کی

 کیومتریبا یکه آرا ندیگویاما احزاب م د،یآرا را اعتبار بخش نیمستقل انتخابات ا ونیسیکه کم ینشده بود. با وجود

 .نشده در نزد آنان اعتبار ندارد

 کیومتریبا یهاوارد دستگاه گاندهنده یکه رأ یو تا زمان میندار یمشکل چیگفت، ما با خواست احزاب ه فایف سییر

 .نشوند، در روز انتخابات تقلب صورت خواهد گرفت

اعالم حکومت موقت "انتخابات آزاد و عادالنه کشور در رابطه به هشدار احزاب گفت:  ادیبن سییر د،یرش وسفی

احزاب از حاال با  دی. باستیخواست برحق ن یاسیو س یاحزاب، خواست طفالنه است و از لحاظ حقوق یاز سو

تقل انتخابات مس ونیسیحکومت و کم بادر رابطه به انتخابات دفاع کنند و  شان یهایریگشدت و قوت از موضع

 ".وارد بحث شوند

انتخابات کشور از خواست احزاب در  تیشفاف بان دهید یهامسوول برنامه ،ینواریش هللابیحال حب نیهم در

برآورده  یالزم برا تیمستقل انتخابات ظرف ونیسیکرد و گفت که کم تیحما یجمهور استیرابطه به انتخابات ر

 یها از دستگاه گاندهنده یرأ یسینو نام شدر رو دیافزود که با ینواریش یها را ندارد. آقاخواست نیساختن ا

 .آورد است خودش دست ستم،یس کیتوسط  گاندهندیرأ یسینو نام رایاستفاده شود، ز نشان انگشت

 یهااستفاده از دستگاه ،یانتخابات ونیسیالزم کارمندان کم تینبود برق، انترنت و ظرف لیچنان گفت که به دلهم او

 تیشفاف بان دهید یها. مسوول برنامهستین ریپذ امکان یدهیدر روز انتخابات در تمام مراکز رأ کیومتریبا

در  ینواریش هللابیحب استفاده شود. یاز تکنولوژ دیبا لباز تق یریجلوگ یآرا برا رکرد که در شما انیانتخابات ب

 .کنند ترشیتر و نظارت خود را ب شان را نرم موضع دیبا یاسیرابطه به هشدار احزاب گفت که احزاب س

 یسینونام ،یانتخابات میبرگزار شود. طبق تقو ندهیحمل سال آ ۳1 خیبه تار یجمهور استیاست که انتخابات ر قرار

 .شودی( آغاز می)اول جد نده،یروز شنبه آ ،یجمهور استینامزدان انتخابات ر

 یهاو نهاد یاسیاز احزاب س یسال روان برگزار شد. شمار زانیم 29و  28 خیبه تار ولسی جرگه انتخابات

 پایان.خوانند یرا چندان موفق نم شرو نیا ،یرأ یها صندوق یمردم در پا ۀناظر با وجود حضور گسترد


