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در ﺳﻴﻤﻨﺎر ﻟﻨﺪن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
ﻣﺤﻤﺪاﮐﺮام اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ

ﺳﻴﻤﻨﺎر "ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ دوﻣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ﺑﺮوز
هﺎی  12و  13دﺳﻤﺒﺮ 2009ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  21و22ﻗﻮس  1388ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻧﻮع ﺧﻮد از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﭘﮋوهﺸﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻴﻤﻨﺎر ﮐﻪ از ﺳﻮی "ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﺧﺮاﺳﺎن" در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر از زاوﯾﻪ ی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺁﻧﭽﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﺳﻴﻤﻨﺎر ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪاد ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎ ﮐﺎرﺁﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎری از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺳﻴﻤﻨﺎر و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎف و ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎ
ﮐﺎرﺁﻣﺪ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﻣﺨﺪوش و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪی در ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺤﺚ هﺎی ﺳﻴﻤﻨﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻤﺴﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
هﺎی اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺖ ﮐﻤﺴﻴﻮن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ؟ در اﯾﻦ
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ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﺴﻴﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،اﻧﻌﮑﺎس ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺁﻧﭽﯽ را ﮐﻪ ﺳﻴﻤﻨﺎر ﻟﻨﺪن در ﻣﻮرد ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد روزهﺎی ﺑﻌﺪ)16دﺳﻤﺒﺮ (2009در ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻧﺎﻇﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ" .ﺗﺎﯾﺲ دﯾﺮﻣﻦ" ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و
رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺎت ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﺸﻮد .رﺋﻴﺲ ﺗﻴﻢ ﻧﺎﻇﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ اوﻟﻴﻦ اﺻﻼح را در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﻤﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﺴﻴﻮن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﻴﺒﺮد .وی ﮔﻔﺖ اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﺴﻴﻮن در ﯾﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدﻩ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راﻩ ﺑﺮای هﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺁﻧﻬﻢ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻤﺴﻴﻮن
ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺿﻌﻒ و
ﻧﻘﺺ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻨﻬﺎ از زاوﯾﻪ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻌﻒ هﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد .اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی
اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ راﻩ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎز اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﻤﻨﺎر
ﻟﻨﺪن ﺿﺮورت ﺗﻐﻴﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﺑﺪون
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﺐ در هﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺎﺳﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺛﺒﺎت و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺪود ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

