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  ۀنیزم یانتخابات یها ونیسیکم انیها مکشمکش
 تمداخله حکومت را فراهم کرده اس

 

سبب شده که حکومت در  یانتخابات ونیسیدو کم انیها مکه کشمکش ندیگویم یناظر انتخابات یهااز نهاد یشمار

 .امور انتخابات مداخله کند

 یآهنگو هم یهمکار ینبود فضا لیکه به دل دیگویانتخابات آزاد و عادالنه کشور م ادیبن سییر د،یرش وسفی

 دیرش یخلق شده است. آقا یانتخابات اتیشکا ونیسیمستقل انتخابات و کم ونیسیکم انیم ییهادرست، کشمکش

 .حکومت در امور انتخابات را فراهم کرده است ۀمداخلۀ نیزم ت،یوضع نیافزود که ا

 استیسرور دانش معاون دوم ر استیتحت ر ،یانتخابات ونیسیدو کم انیمشترک م ۀجلس یوقت" چنان گفت:هم او

مداخله  ۀنیبکنند و نکنند، زم چه که با هم همکار باشند، خواهدیم ونیسیاو از هر دو کم شود،یبرگزار م یجمهور

 ".حکومت در امور انتخابات فراهم شده است

توافق  یجمهور استیمشترک با سرور دانش، معاون دوم ر ۀگذشته پس از جلس ۀروز جمع ونیسیدو کم نیا

 صیپاک را از ناپاک تشخ یکه آرا یشده و اسناد کیومتریبا یمستقل انتخابات تعداد آرا ونیسیکردند که کم

 یانتخابات اتیشکا ونیسیکم مقابلو در  کندیم لیتحو یانتخابات اتیشکا یمرکز ونیسیدهد، هرچه زودتر به کم

 .کندینظر م دیکابل بود، تجد ۀولسی جرگخود که باطل کردن انتخابات  ریاخ میدر مورد تصم

 ونیسیکم نیاز ا شیکه پ کندیادعا م یانتخابات اتیشکا ونیسیکم یو سخنگو ریدب ،یروحان رضایحال عل نیهم در

شده  کیومتریبا یتعداد آرا ج،ینتا یها لیست گان،دهند یفهرست رأ مهیپ یهامستقل انتخابات با وجود درخواست

 یدر مورد آرا اهاسناد آن نیافزود که بر اساس ا یروحان یا. آقدادیقرار نم اهآن ارینشده را در اخت کیومتریو با

مستقل  ونیسیکم یمعاون سخنگو ،یمیابراه زیحال عبدالعز نیقضاوت خواهند کرد. در ع حیصح ریو غ حیصح

 ونیسیمستقل انتخابات با کم ونیسیرا رد کرد و گفت که کم یانتخابات اتیشکا ونیسیکم یادعا نیانتخابات، ا

 .در هر حالت همکار بوده است یاباتانتخ اتیشکا

مستقل انتخابات  ونیسیکم انیکه تعارض و تقابل م دیگویانتخابات آزاد و عادالنه کشور م ادیبن سییر ن،یکنار ا در

 تیوضع نیافزود که اگر ا دیرش یبود. آقا یجد مشکل کیاز آغاز پروسه انتخابات  یانتخابات اتیشکا ونیسیو کم

چنان گفت که . او همدیآ یانتخابات کشور به وجود م ۀروسدر پ یترشیب یهاکند، بحران ادیشکل ادامه پ نیبه هم

و پروسه  ندیب یم یو اعتبار انتخابات صدمه جد تیثیح شود،یم ترشیب یاسیتداخل س ت،یوضع نیا ۀبا ادام

 .شودیم یانتخابات طوالن
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 3از 2

 ادیز یلیمستقل انتخابات خ ونیسیکم یخودخواه»انتخابات آزاد و عادالنه کشور خاطر نشان کرد:  ادیبن سییر

تواضع بکند و گردن بگذارند تا  ونیسیکم نیبه ا یگ همه دیکاره انتخابات است و با که همه کندیاست و فکر م

 یهانهاد ،یانتخابات اتیشکا ونیسیاست، کم یپروسه مل کینرود. انتخابات  نیانتخابات از ب ۀاشرافش بر پروس

 «.دهدیم تیتر اهممستقل انتخابات کم ونیسیکم استند، لیدخ یو همه به نحو یجهان ۀناظر، مطبوعات، جامع

که حکومت  یزمان گفت، زیانتخابات کشور ن تیشفاف بان دهید یها مسوول برنامه ینواریش هللابیحال حب نیهم در

را  هانیا تیاستقالل بَرد،یسوال م ریرا ز یانتخابات ونیسیهر دو کم تیظرف کند،یم یگریانجیم ونیسیدو کم انیم

مستقل انتخابات و  ونیسیوجود دارد، متأسفانه کم یجد فاتاختال ونیسیدر روابط هر دو کم بَرد،یم نیهم از ب

 ینواریش یاستفاده کنند. آقا توانندیبه صورت درست نم شان یقانون یهاتیاز صالح ،یانتخابات اتیشکا ونیسیکم

 کیخودشان به  ونیسیو هر دو کم کندیدر امور انتخابات مداخله م اشیمنافع شخص یافزود که حکومت برا

 .برسند توانندینم ستقالنهم جهینت

 ونیسیکارمندان کم یتقلبات گسترده در انتخابات از سو»گفت:  شیهااز صحبت گریدر بخش د ینواریش یآقا 

 ونیسیرا به کم ازیحاضر نبود که اسناد مورد ن ونیسیکم نیا لیدل نیمستقل انتخابات صورت گرفته است و به هم

ناظر، جامعه  یهاها نهادجلسه نیدر ا چنان گفت،او هم« .رفتیسوال م ریچون ز دهد، لیتحو یانتخابات اتیشکا

 یمستقل انتخابات را همکار ونیسیکم یو مال یکیحکومت در بخش تخن و مردم مهم است، یاسیاحزاب س ،یمدن

 .و حق مداخله را ندارد کندیم

 .بَردیم نیمردم نسبت به انتخابات را از ب یاعتماد نسب هاینظمیب ۀادام :نامزدان

در روند انتخابات اعتماد  هاینظمیب ۀکه ادام دیگویم ولسی جرگهاز نامزدان انتخابات  یحال شمار نیهم در

 .بردیم نیمردم را نسبت به انتخابات از ب ینسب

 یآرا صیتشخ یبرا یانتخابات یهاونیسیکم دیکه با دیگویکابل م تیاز وال سی جرگهولنامزد  ینوروز زهره

مردم و  ۀگسست مهیاعتماد ن ها ینظمیب ۀافزود که ادام یمتقابل داشته باشند. خانم نوروز یکارهم اهیاز س دیسف

 .بَرد یم نیاز ب یانتخابات یهاونیسینامزدان را نسبت به کم

 ییابتدا جیو نتا انیآرا را به پا یبه صورت شفاف روند بازشمار دیمستقل انتخابات با ونیسیچنان گفت که کمهم او

که  دیگویم ولسی جرگه گریحال فواد امان، نامزد د نیکابل را اعالم کند. در هم گانندهیانتخابات مجلس نما

آرا  یدر روند بازشمار کنند،یانتخابات تقلب م ونیسیکم داناز کارمن یبا شمار یاز نامزدان در تبان یاریبس

اند،  مستقل انتخابات شکل گرفته ونیسیدر درون کم ییهاحلقه ،ردیگیاز روز انتخابات تقلب صورت م ترشیب

و در  رندیگیافراد با نامزدان تماس م نیدارند، ا یگندهیمستقل انتخابات، نما ونیسیاز کم رونیها در بحلقه نیا

 .کنندیپول طلب م شانیبدل بلند حساب کردن رأ

 دیآرا برکنار شوند، کارمندان جد یجدا شود، کارمندان بازشمار دیاز سف اهیس یآرا دیشد که با ادآوریامان  فواد

امان، اعالم  یبه نامزدان نداشته باشند. به قول آقا یگنوع وابست چیجذب شوند و ه یمنطق یهااریبر اساس مع

 رونیب اهونیسیاست که کنترل آن از دست کم رفتهصورت گ یتقلب به حد ست،یبخش ن انتخابات قناعت جهینت

 یموکراسیرا نسبت به د شان یجدا نشود، مردم اعتماد نسب دیاز سف اهیس یشده است. او خاطرنشان کرد که اگر آرا

 نیاشتراک در انتخابات نخواهند داشت، ا یبرا یا عالقه یبعد یهادر انتخابات دهند،یو انتخابات از دست م
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نفع  ترشیب تیوضع نیو گروه طالبان از ا رودیم نیاز ب یساالر نظام مردم خطرناک است، کشور ۀندیآ یبرا

 .خواهند برد

 پایان

 

  
 
 

 

 


