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حسین حیدری

رضایت نسبی رای دهندگان از کار کمیسیون انتخابات
َر ِوش برگزاری انتخابات در روز دوم ،نیز با مشکالتی روبرو بود ،اما با آن هم شماری از رأی دهندهگان و
ناظران در مرکز کشور از چگونگی نظم و کار کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به صورت «نسبی» راضی
بودند .ساعت  ۹:۳0صبح روز یکشنبه 2۹ ،میزان است .حدود صد تن از رأی دهندگان دم دروازۀ ورودی
تکیه خانه وحدت در ناحیه ششم شهر کابل صف کشیده اند.
محمد باقر مرد بزرگ سال ،تازه به جمع رأی دهندگان پیوست .او سواد خواندن و نوشتن ندارد .پایش درد می
کند و به سختی روی پاهایش انتظار رسیدن نوبت و رأی دادن را میکشد .محمد باقر می گوید که روز اول
انتخابات ،دو بار در مرکز رأی دهی ،تکیه خانه وحدت آمده ،اما نوبت رأی دادن برایش نرسیده است .به قول
او ،در روز اول انتخابات در این مرکز بی نظمی زیادی وجود داشته است.
محمد باقر میگوید« :روز اول انتخابات ساعت  10:20رأی دهی شروع شد ،خیلی زیاد نفر بود ،هیچ نظم نبود،
هر کسی کوشش می کرد که زود رأی بدهد ،مه از سات ده تا دوازده منتظر ماندم ،نوبت نرسید ».در روز دوم
انتخابات نیز ،روند رأی دهی این مرکز با تأخیر دو ساعته شروع شد .محمدباقر میگوید که ساعت  ۹:10صبح
َر ِوش رأی دهی در تکیهخانه وحدت شروع شد .این مرد معمر ،در روز دوم انتخابات از َر ِوش کار کارمندان
کمیسیون مستقل انتخابات راضی بود.
در مرکز رأی دهی تکیه خانه وحدت ،هر پنج نفر در  1۵دقیقه رأی داده می توانستند .شلوغ نبود و رأی دهندهگان
به صورت منظم برای داخل تکیه خانه میشدند.
قیس لطفی ،یکی دیگر از رأی دهندهگان در این مرکز بود .فاصلۀ خانه آقای لطفی از تکیه خانه وحدت حدود سه
متر است .او می گوید که در روز اول انتخابات از صبح تا شام در صف رأی دهی منتظر بوده ،اما نتوانسته
رأی بدهد.
آقای لطفی میگوید« :پس از نماز شام هم داخل تکیه خانه شدم و تا ساعت هشت شب منتظر ماندم ،اما نتوانستم
رأی بدهم ».قیس لطفی روز یکشنبه 2۹ ،میزان نیز به این مرکز رأی دهی مراجعه کرده بود تا رأی دهد .او
میگوید« :در روز اول انتخابات یک غرفه رأی دهی بود ،کارمند دو غرفۀ دیگر نیامده بودند ،خیلی بی نظمی
زیاد بود ».برخالف روز شنبه 28 ،میزان ،روز دوم انتخابات هر سه غرفه رأی دهی این مرکز فعال شده بود
و کارمندان آن نیز حضور داشتند.
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برخالف مرکز رأی دهی تکیه خانه وحدت ،شماری از مرکزهای رأی دهی دیگر که روز شنبه 28 ،میزان به
دلیل نرسیدن مواد حساس انتخاباتی در شهر کابل بسته ماندندَ ،ر ِوش کار این مراکز ،روز یک شنبه 2۹ ،میزان
نیز به کندی پیش میرفت .مرکز رأی دهی ،مسجد نبی اکرم در شهرک امید سبز ،شهر کابل روز شنبه28 ،
میزان با حضور صدها رأی دهنده بسته ماند و روز یکشنبه 2۹ ،میزان نیز با سه ساعت تأخیر شروع به کار
کرد.
مهتاب ساحل ،روز دوم انتخابات نیز برای رأی دادن به این مرکز آمده بود .او در روز دوم انتخابات نیز از
َر ِوش کار کمیسیون مستقل انتخابات ناراضی بود و می گفت« :مشکالت بسیار زیاد هست ،هیچ نوع نظمی وجود
ندارد ،تنها در دم دروازه مرکز رأی دهی دو خانم برای تالشی وجود دارد ،در داخل مرکز ناظران سراسیمه تر
از رأیدهندهگان هستند ».مهتاب ساحل ،دلیل این بی نظمیها را نابلدی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات با
دستگاههای بایومتریک دانست و گفت« :برای این کارمندان پیش از انتخابات باید چگونگی استفاده از دستگاه
های بایومتریک و مدیریت کردن رأی دهندهگان آموزش داده میشد ،تا َر ِوش رأی دهی به سرعت بیش میرفت».
خانم ساحل از کندی کار در این مرکز رأی دهی ابراز نگرانی کرد و گفت که تعداد رأی دهندهگان در مرکز
رأی دهی مسجد نبی اکرم زیاد هست و به احتمال زیاد تا پایان روز َر ِوش رأی دهی آنان خالص نشود .او
همچنان گفت که یک تعداد خانمها به دلیل کشیدن انتظار زیاد ،بدون این که رأی بدهند ،به خانه های شان رفتند
و احتمال دارد که دوباره نیایند.
شکایت و انتقاد باشندگان شهر کابل در روز دوم انتخابات نسبت به روز دوم انتخابات کمتر بود .در روز دوم
انتخابات ،بیشتر مشکالت روز اول حل شده بود .بینظمی ،نبود مواد حساس انتخاباتی در شماری از مراکز،
کمبود اوراق رأی دهی و جابجا شدن نام های شماری از رأی دهندهگان در روز دوم انتخابات تا حدی زیاد حل
شده بود .تأخیر در شروع َر ِوش رأی دهی ،کندی کار و نابلدی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روز دوم
انتخابات نیز پا برجا بود.
احمدضیا رحمانی ،ناظر در مرکز رأی دهی شهرک  12امام ،ناحیه سیزدهم میگوید که از هشت غرفه رأیدهی،
چهار غرفه برای رأی دهندگان باز شده است که کافی نیست .آقای رحمانی افزودَ « :ر ِوش رأی دهی خیلی به
کندی پیش میرود ،ساعت  10:۳0شروع شد ،هر نفر که برای رأی دادن در داخل مکتب میرود ،نیم ساعت
طول میکشد ،با این وضع کسانی که در این مرکز نامنویسی کردهاند ،رأی داده نخواهند توانست ».به قول او
در این مرکز حدود چهار نفر نامنویسی کردهاند ،اما با کندی کار کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات این افراد
از دادن رأی محروم خواهند شد.
دومین روز رأی دهی در  2۵۶مرکز و در  1۴والیت کشور صبح روز یکشنبه 2۹ ،میزان ،آغاز شد .با آنکه
قرار بود َر ِوش رأی دهی ساعات آخر روز شنبه 28 ،میزان پایان یابد ،اما به دلیل مشکالت امنیتی و تخنیکی،
 ۴01مرکز روز شنبه 28 ،میزان مسدود ماند و در روز یکشنبه 2۹ ،میزان نیز  1۴۵مرکز باز نشد .به قول
مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر این مراکز به دلیل مشکالت امنیتی بسته مانده است.
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