
فیفا در رابطه با تخلفات وتخطی های انتخاباتی جزئیات را ارائه می کند:افغانستان   

 

  1389اسد سال  30کابل ،

حکومت و سایر نهادهای ملی و بین المللی امنیتی  ادارات انتخاباتی ، از شنبهدر روز ( فیفا)نظارت از انتخابات نهاد های ملی یکی از

کاندیدان و رأی  حفظ امنیت بمنظور و برخورد قانونی داشته مرتکب تخلفات انتخاباتی می شوند اشخاصی که علیه تقاضا نمود تا 

.دهندگان  در انتخابات ولسی جرگه سال روان تدابیر قاطع و جدی را روی دست گیرند  

بعضی از کاندیدان  اتی توسطشر گردید ،فیفا در مورد تخلفات انتخابدر رابطه با آغاز مبارزات انتخاباتی ن شنبهدر گزارشی که روز 

.افزایش حمالت باالی کاندیدان و کارمندان انتخاباتی و ارعاب کاندیدان زن ،جزئیاتی ارائه کرد،  

:نادیده گرفته شدن مقررات انتخاباتی از سوی کاندیدان  

تفاده از منابع کاندیدان و سإاس ناظرین فیفا در سراسر کشور حوادثی را گزارش دادند که نشان دهنده نقض مقررات انتخاباتی از سوی

.ه استبود دولتی به نفع کاندیدان مشخص  

در والیات بلخ  فیفا به اساس گزارشات ناظرین. جد و مکاتب برگزار می گرددمسا در محالت ممنوعه مبارزات انتخاباتی در

 محافل کمپاین کاندیدان خاص ورد استفاده،دایکندی ،فاریاب ،غزنی ،غور،کابل و کاپیسا ،مکاتب و مساجد در مبارزات انتخاباتی م

در این مناطق مکاتب به حیث محالت مبارزات انتخاباتی قرار گرفته و استادان این مکاتب یا از اقوام کاندیدان هستند .قرار گرفته است

مکتب تمام استادان و در یک قضیه جدی که از ناظرین در والیت تخار گزارش شده ، مدیره یک .و یا از جمله خود کاندیدان هستند

برای اخذ کارت از همین مکتب شاگردان را تشویق نموده که در روز انتخابات به وی رأی دهند و تعدادی از شاگردان زیرسن را 

.استنموده  ، ثبترأی دهی به مراکز ثبت نام برده  

خاباتی را باالی کاندیدانی که از منابع دولتی ن شکایات انتخاباتی و دفاتر والیتی آن تقاضا می کند تا مإیدات انتفیفا از کمیسیو

محلی و والیان  مقامات دولتی خواهد تا مانع مداخله وزیران می شورایسإاستفاده می کنند تطبیق نموده و همچنین از رئیس جمهور و 

.گردند مسخص کاندیدان به نفع  

اکثر این تخلفات .تخاباتی از هم اکنون باید فعال تر عمل کندکمیسیون شکایات ان:رئیس اجریوی فیفا در این باره چنین اظهار می دارد

و کمیسیون شکایات میتواند بادر نظرداشت صالحیت قانونی اش در  .به وقوع می پیوندددر مقابل دفاتر والیتی شکایات انتخاباتی 

.زمینه متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد  

:انتخابات زیر سایه سالح  

.به روز انتخابان نزدیک می شویم ،تخلفات انتخاباتی نیز افزایش می یابند ته رفتهرف انگونه کههم  

 5در اوایل ماه جوالی .گزارشات ناظرین فیفا از مناطق مختلف والیت لوگر نشان دهنده یک وضعیت وخیم و خراب امنیتی می باشند

مبارزات  تیم  که از اعضایبرادر  2در میان کشته شدگان .به خاطر اشتراک در مبارزات انتخاباتی کشته  شدند کشور شهروند

بودند  و در یک حمله مسلحانه در خانه شان کشته شدند ویک دکاندار که پوستر یک کاندید را در دکانش نصب یک کاندید  انتخاباتی 

ادثات طالبان ساکنین این والیت را اخطار دادند که در صورت اشتراک در انتخابات یا بعد از این ح .کرده بود به چشم می خورند

.مبارزات انتخاباتی به سرنوشت این افراد دچار خواهند شد  

ارعاب  کاندیدان ،رأی دهندگان و کارمندان انتخاباتی از طریق پخش شب نامه ها مبادرت ورزیدند تا از در مناطق دیگر طالبان به 

والیت ننگرهار  یکی از مناطق طالبان در.در روند انتخابات خودداری کنند در غیر آن با تهدید و خشونت مواجه خواهند شد اشتراک

.ند که هرگاه کارت رأی دهی در دست هر شخصی پیدا شود دست راستش قطع خواهد شده اخانه به خانه رفته و تهدید کرد  



و از همین راه در بین ارگانهای دولتی محلی و اقوام ساکن  سلح غیرقانونی ارتباط دارندقومندانان محلی که اکثر آنها با گروههای م

 تهدید آمیز خود به  مبارزات انتخاباتیدر پروسه باقیمانده  و  دوره اعتراضات بررسی کمیتهبا وجود تحقیق از جانب  .نفوذ دارند

مبارزات  را تهدید به خشونت کرده است  تا  دیگر کاندیدانور قومندان محلی در والیت غ یک.برای دفع رقیبان ادامه می دهند

قومندان محلی دیگر در والیت تخار وعده توزیع اسلحه را در  نظارت وکنترول وی برگزار نمایند همچنان انتخاباتی خود را تحت 

.را تهدید به مرگ کرده است تدر این والی یکی از کاندیدان دیگرهمین کاندید  . صورت کامیابی به طرفداران خود داده است   

  مورد تهدید قرار داشته اند جهتخانم ها از چندین 

مستقیم که   تهدید مورد  (10)که ازجمله ده  کذارشات ناظرین فیفا نشان میدهد که خانم ها از نظر مصونیت در حالت بد  قرار داشته

ا در یک کاندید زن رتهدید  مسئولیت طالبان. بوده است زنمتوجه کاندیدان  مورد ان (9)به کاندیدان در این مدت صورت گرفته ، 

و خروجش از این والیت  گردید و هم اکنون این  در محل  که منجر به تعلیق مبارزه انتخاباتی وی والیت غور به عهده گرفته اند

  .کاندید در کابل اقامت دارد

ون معموال  از طرف نیمه شب توسط شو رشیان و اشخاص نا معلوم که رقبای از طریق تیلیف کاندیدان زن در والیت های دیگر

به  چنین  کمپاین اکثریت کاندیدان زن در قسمت های جنوبی و جنوب شرق کشور. سیاسی و زندگی اجتماعی شان است تهدید شده اند 

در رابطه  عدم توجه دولت  به  وضیعت خوبی قرار ندارد ، و کاندیدان زن  وضعیتکه از لحاظ امنیت در مشاهده رسیده است 

ت دارند یامنیتی شکا  

که  مشتمل بر معرفی شان  شده فیفا در راپور های خود از نیروهای امنیتی افغان خواستار تآمین امنیت جهت محافظت کاندیدان زن 

. در هر والیت  شده است  (تلفونی)خدمات ارتباطی به  

 کاندیدان از نیروهای امنیتی نا امید شد ه اند 

طبقه اناث و ذکور یآس و نا آمیدی  خود از بابت فراهم نبودن  امنیت  توسط  اعم از کاندیدان ناظرین فیفا  گزارش داده اند که تمام

اعمال تبعیض که صرف  ، وز عدم توجه پولیس به تقاضا های شان در بعضی ازوالیت ها ، کاندیدان ا . نیروهای محلی اظهار کرد 

.توجهداشته اند شکایت  نموده اند  (توسط افراد عالی رتبه دولت  امنیت کاندیدان پرنفوذتؤمین ) در   

در ده بود مجهز شاز  کاندیدان با دو موتر مشتمل با افراد پولیس جهت برگزار کردن کپاین های شان  یکیدر والیت ننگرهار ،. 

تآ چنین قضایا در ،  مشابه ه استجهت تؤمین امنیت توظیف نگردید هم  پولیس 1کاندیدان دیگر حتی با وجود تقاضای  به حالیکه 

. ده است ارش شزگ والیت جوزجان نیز  

پر نفوذ در والیت  اماتتوسط مقکاندیدان و حتی برگزارنمودن این مبارزات  از بعضی مبارزات انتخاباتی  ا شتراک افراد امنیتی در

شان از  تاعالم  حمایتو همچنان اشتراک افراد نظامی در کمپاین های بعضی از کاندیدان مشخص  و . گزارش شده استغور 

.ارش داده شده است زتوسط ناظرین گ تیا ، سمنگان و تخارکاندیدان مذکور  دروالیت های دیگری چون و جوزجان ،کابل ،پک  

ی انتخاباتی در حال افزایش هستند و مقامات امنیتی  باید محافظت از اشخاص ذیدخل در انتخابات را در اولویت تهدیدات و خشونت ها

ما از وزارت امور داخله و پولیس ملی تقاضا می کنیم تا تحقیقات عاجل را در رابطه با کاندیدان تهدید شده .کاری خود قرار دهند

.وضعیت امنیتی تا هنوز هم وخیم استن کاندیدان تدابیر امنیتی اتخاذ نمایند زیرا که انجام داده و به صورت بیطرفانه برای ای  

 ارتباط مطبوعاتی

(فیفا)بنیاد انتخابات آزادو عادالنه افغانستان  

،کابل ،افغانستان 6،ناحیه 5،سرک  384خانه شماره   
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