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 02/12/2018          شیراندیخداداد خ
 

 آسیب های حق مشارکت مردم
 

 در آئینۀ نظام انتخاباتی افغانستان
 
 

 

ماده  شده است )رجوع شود به شان در نظام حقوقی افغانستان پذیرفته مردم در تعیین سرنوشت سیاسی نقش مشارکت  

سطح  حد در از در تئوری )الیه نظر( و بیش ای اندازه رسد این روند در افغانستان تا قانون اساسی(. به نظر می ۴

  تکنیکال )الیه عمل( به بحران جدی مواجه است.

 ای مشارکت مردم:ه جلوه -
 

 حق رأی الف: 

زادانه آ سائر افغانهابه این مفهوم که  شان، حق رأی است.  ترین جلوه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی عمده

های منحصر به خودش  ساالر ویژگی های مردم بتوانند سرنوشت سیاسی خویش را تعیین نمایند. حق رأی در نظام

 هستند: شان قرار ذیل ترین را دارد که مهم

 همگانی بودن حق رأی: - 1

دارند. طبق این اصل تبعیض  همه افراد در یک جامعه حق برابر در استعمال حق رأی و شرکت در انتخابات را

 سوابق از قبیل؛ سن، تابعیت، عدم داشتن سوء یهای اگرچه محدودیت قومی، جنسیتی، نژادی و زبانی پذیرفتنی نیست. 

ها همگانی است نه برای افراد مناطق خاص.  یتشده است؛ اما این محدود و غیره در قوانین اکثری کشورها شناخته

فانه حق رأی همگانی نیست. به شود؛ اما در الیه عمل متأس در افغانستان در الیه نظر موانع برای این اصل دیده نمی

های اجتماعی و فرهنگی در  مثال زنان در اکثری مناطق افغانستان از استعمال حق رأی محروم هستند. بافت ۀگون

ها و قریه جات اکثری والیات، باعث گردیده است زنان  مخصوصاً در مناطق جنوب و یا حتی والسوالی ما ۀجامع

 توان گفت که این اصل در افغانستان عملی نیست. نتوانند در انتخابات شرکت کنند. پس می

 آزادی رأی: -  ۲

خود را استعمال کنند یا نکنند. هرچند در انتخاباتی، آزاد هستند که رأی  ۀمفهوم که ساکنان مستقر در هر حوزبه این 

بعضی کشورها نظیر لوکزامبورگ، اهالی مکلف به استعمال حق رأی هستند و در صورت عدم استفاده از این حق، 
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این کشور است نه طبقه  باشندگانو برای همه  ه عمومی داردشوند. البته باید گفت که این موضوع جنب جریمه می

دهی،  های انتخاباتی و مراکز رأی دیگری است. در بسیاری از حوزه ۀبختانه وضعیت به گونخاص. در افغانستان بد

شان توسط افراد زورمند  دهی های رأی شوند یا کارت های رأی آورده می صندوق سوی زور به زنان به مردان و

های مختلف و  به بهانه شود. از جانب دیگر در بسیاری از مناطق آوری و به نفع کاندیدای مشخص استفاده می جمع

های انتخاباتی، مردم از استعمال حق رأی محروم  ن شده نظیر ناامن اعالن کردن حوزهیهای از قبل تعی طرح

م منافع خود را در افزایش رأی قدرت خا ۀه افراد وابسته به حکومت و دارندافتد ک شوند. این کار زمانی اتفاق می می

بط گویای این ربینند. هزاران مورد شکایت و گزارش از مراجع ذی خطر میر رقبای خود در چنین محالت به ئسا

 .ستاحقیقت 
 

 آزادی انتخاب شدن: - 3

 اسید و این جزء حقوق سینماین های معین در قانون خود را کاندیددارند در صورت داشتن معیار حق ندگانباشهمه 

قل ا سوء و حد سوابقحصیالت، تابعیت، عدم داشتن اقل ت دمانند؛ ح یهای در افغانستان است. هرچند محدودیتمردم 

ت. یچ نقدی بر آن وارد نیسشده است که ه ر کشورها در نظر گرفتهئانستان و ساهمگانی در قوانین افغصورت  سن به

 انتخاباتی )الف( فرد یا افرادی ثروتمند ۀمثال در حوز ۀوضعیت به شکل دیگری است، به گون عمل متأسفانه ۀدر الی

 ن برای کسب کرسی نمایندگی کاندیدشا این افراد یا خودشان و یا وابستگان قدرت خام حاکمیت دارند،  ۀو دارند

ست دهند. در انتخابات ریا شدن در این حوزه را از دست می دیگر اقبال کاندید ۀستند، در چنین وضعیت افراد شایسته

 حزبی، سوابقایت کشورهای خارجی در ابعاد سیاسی و مالی، حقوقی مانند؛ حم جمهوری هم متأسفانه معیارهای غیر

گیرد. پس  را از سایر واجدین شرایط و نخبگان می وکالتمسائل قومی و غیره اقبال به میدان آمدن و کسب کرسی 

 .عمل منتفی است ۀتوان گفت این اصل نیز در الی می

 برابری رأی - 4

رأی یک فرد  دارند. مثالً رأی فرد متمول یا ثروتمند برابر است با أی راهمه افراد از هر طبقه و قوم حق برابری ر

های بوده است مثالً؛ رأی یک ثروتمند فرانسه برابر به رأی دو  تهیدست جامعه. هرچند در بعضی کشورها تفاوت

همه  تانهرسد. در افغانستان هم خوشبخ فرد فقیر بوده است؛ اما امروزه در هیچ کشوری چنین وضعیت به نظر نمی

 افراد از حق رأی برابر برخوردار هستند.
 

 ب: برگزاری درست انتخابات

شان  ن سرنوشت سیاسییهای بارز حق مشارکت مردم در تعی طوری که قبالً اشاره نمودیم، حق رأی از جلوه همان

ود. برای ش پذیر می تضمین این حق با برگزاری انتخابات سالم با سازوکارهای درست و قانونی امکان است. 

 رسد. اقل معیارهای ذیل الزمی به نظر می برگزاری انتخابات سالم و شفاف حد

 نظارت مستمر و مؤثر بر جریان انتخابات -1

و قدرت، طبیعتاً در جریان این روند رقابت ناسالم داوطلبان محتمل  وکالتسب سمت ای است برای ک انتخابات شیوه

های  رورت دارد تا بر این روند نظارت نمایند. در کشورهای مختلف روشنهادهای کارآمد و مؤثری ض پس است. 

عالی، پارلمان و ....... این وظیفه  محاکمشده است. نهادهای نظیر  مختلفی برای نظارت بر انتخابات در نظر گرفته

بیشتر ر قدرت ر نهادها دئتر است؛ چون سا عالی کارآمد محکمۀد نظارت توسط رس دارند. به نظر می را به عهده
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شان دور از تصور نیست. در افغانستان برای نظارت بر روند انتخابات نهادهای ملی و ۀ ذینفع هستند و امکان مداخل

رسد سازوکار خوبی است؛ چون احزاب سیاسی، کمیسیون شکایات  به نظر می شده است.  المللی در نظر گرفته بین

هستند؛ اما چون حاکمیت قانون  رت از استقالل نسبی برخوردارشده برای نظا انتخاباتی و سایر نهادهای مشخص

(Rule of Lawو قدرت دولتی سرا )ا توانند و ی های انتخاباتی ناظرین رفته نمی سری نیست، در بسیاری از حوزه

ور دهی بدون حض توانند مستقالنه عمل کنند. اینجاست که در بسیاری از مراکز رأی اگر حضور پیدا کنند، نمی

 گردد. شان، انتخابات برگزار می ناظرین و یا حضور بدون تأثیر

 تبلیغات سالم انتخاباتی -2

نمایند؛  معرفی می مردما استفاده از تبلیغات به شان را ب های هها برنام در همه کشورها این است که کاندیدروند معمول 

 دارد. یهای اما تبلیغات انتخاباتی شرایط و محدودیت

  های جمعی: ها از رسانه تفاده برابر همه کاندیداس - الف

صورت مساوی عمل نمایند )رجوع شود  های تبلیغاتی نامزدان، مکلف هستند به در پخش و نشر برنامهها همه رسانه 

قانون انتخابات(. از جانب دیگر استفاده از امکانات و منابع دولتی برای مبارزات انتخاباتی منع است؛ اما  ۷8به ماده 

شان و حتی مصارف کارزارهای انتخاباتی خودشان را از منابع دولتی  سفرهای مصارفای از نامزدان  ختانه عدهبدب

های اجتماعی دیده  ها و شبکه ای دیگری از نامزدان میسر نیست. بارها از رسانه کنند و این کار برای عده تأمین می

های یکوبترهلن کاندید از طریق شد یا فالبا گرم کمپاین میعضو بر حال دولت است و سر ایم که فالن کاندید یا شنیده

دیگری از نامزدان رفتن به محالتی که  ۀکه برای عد حالی کرده است؛ در نظامی به فالن مناطق جهت کمپاین سفر

 هواخواهان زیادی دارند ممکن نیست.

 محدودیت در مصاف کارزارهای انتخاباتی -ب

د سقف مصارف برای کمپاین ها و منبع مصارف صراحت دارد )رجوع شود به ماده هرچند قانون انتخابات در مور

 ناسالم در کمپاین های شان به مصرف می ۀها افغانی را به گون قانون انتخابات( اما در عمل افراد متمول میلیون ۷۷

ایم که نامزدان قبل از انتخابات  اند. بارها شنیده ها را از کجا آورده تر اینکه معلوم نیست این پولفباررسانند و اس

نمایند یا در روز انتخابات هر رأی را به شکل مستند )شخص  دهی را با پول هنگفت خریداری می های رأی کارت

کنند که اوج رذالت برای  گزاف خریداری می مبلغدر پشت غرفه عکس بگیرد( به  رأی خود ۀباید از ورق هرأی دهند

های ناسالم انتخاباتی عامل بزرگی است که  زیاد در رقابت مبالغتوان گفت،  . پس میدهنده و خریدار رأی است رأی

 روند انتخابات در افغانستان را به بدنامی و ناکامی کشانده است.

 های انتخاباتی تقسیم عادالنه کرسی -3

ت. عمدتاً تقسیم گردیده اسصورت عادالنه  های نمایندگی در تمام کشورهای جهان بر اساس معیارهای معین به کرسی

یم انتخابات، تقس مشکالتر افغانستان یکی دیگر از رسد؛ اما د به نظر می مترر معیارها مهئامعیار نفوس در میان س

این مسئله عدم  ۀیتی و ولسوالی ها است. عامل عمد، شوراهای والولسی جرگهدر  های نمایندگی ناعادالنه کرسی

رسد یک سرشماری دقیق از نفوس افغانستان ضروری است و  باشد. به نظر می نستان میمشخص بودن نفوس افغا

به شفافیت روند انتخابات در افغانستان کمک کند. والیاتی دارای تعداد مساوی کرسی  یزیاد تواند تا حدود   این کار می
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 یالیاتارای کرسی بیشتری نسبت به ونفوس کمتر د ۀوس برابر نیستند یا والیات دارندلحاظ نف وجه از هیچهستند که به

 مراتب نفوس زیادتری دارند و این نقد بزرگ است که بر روند انتخابات در این کشور وارد است. هستند که به

های فراوان همراه است.  عمل با آسیب ۀند انتخابات در افغانستان در الیرسیم که رو بندی به این نتیجه می یک جمعدر 

کننده انتخابات این کشور، بهتر است در قدم نخست برای حل این مشکالت اقدام  نهادهای حمایتحکومت افغانستان و 

نوان عنخواهد برد و مثل همیشه، انتخابات افغانستان  یجای نمایند در غیر آن برگزاری انتخابات با چنین وضعیت راه به

های گذشته خواهد افزود. با  بدنامی بهای های خبری جهان خواهد بود و بدنامی  ها و شبکه مناسب برای روزنامه

نخواهد شد و هیچ منفعت برای وا اهای مردم کشور ما مد چنین انتخابات و سازوکاری در عمل هیچ دردی از درد

 ۹/۹/13۹۷خداداد خیراندیش  ما نخواهد داشت. ۀجامع

 
 :منابع

 حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی/ سید محمد هاشمی -
 انستانقانون اساسی افغ -
 قانون انتخابات افغانستان -

 

 

 :توضیح ادارۀ آریانا افغانستان آنالین
 ر شد.شدری افغانستان ن هفارسی ایران ب ت و کلماتد از تعویض اصطالحااین مقاله با تشکر از وبسایت وزین "جام غور" اقتباس شده و بع
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