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مقدمه

 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان، پس از ۳ سال تأخیر، سرانجام قرار است در ۲۸ 

مهرماه برگزار شود. طبق اصل ۸۳ قانون اساسی افغانستان، دوره ی کار هر مجلس ملی، پنج سال 

است و با توجه به برگزار شدن آخرین انتخابات مجلس ملی افغانستان در سال ۱۳۸۹، مجلس 

کنونی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و طی ماه های گذشته، از کارایی بسیار پایینی برخوردار 

بوده است. با توجه به اینکه افغانستان همسایه ی ایران بوده و تحوالت آن می تواند کشورمان را 

متأثر سازد، الزم است انتخابات مهم ترین رکن قوه ی مقننه ی آن کشور مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گیرد.

جایگاه مجلس نمایندگان در نظام سیاسی

همانند بسیاری از نظام های سیاسی، جمهوری اسالمی افغانستان از سه قوه ی اجراییه، مقننه و 

قضاییه تشکیل شده است. قوه ی مقننه ی این کشور از دو مجلس اعال )مِِشرانو جلگه( و نمایندگان 

)ُولِسی جلگه( با تعداد اعضای ۱۰۲ و ۲۴۹ نفر تشکیل شده است. وظیفه ی اصلی قانون گذاری 

این  در  تصویب  از  لوایح پس  و  است. طرح ها  نمایندگان  مجلس  عهده ی  بر  مقننه،  قوه ی  در 

مجلس، باید به تأیید مجلس اعال برسند. مطابق قانون، هر دوره ی مجلس نمایندگان 5 سال است و 

نمایندگان با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می شوند.
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قوانین و رویه های انتخاباتی

مطابق بند یک ماده ی ۷ قانون انتخابات افغانستان، مسئول اصلی برگزاری و نظارت بر 

انتخابات در آن کشور، کمیسیون مستقل انتخابات است. همان گونه که ذکر شد، مطابق ماده ی 

اساس  بر  نمایندگان دارای ۲۴۹ کرسی است که ۲۳۹ کرسی آن  انتخابات، مجلس  قانون   ۱۹

جمعیت، به والیات اختصاص داده شده است. شیوه ی برگزاری انتخابات در افغانستان، بر اساس 

رأی مستقیم و مخفی است. )ماده ی ۲( همچنین الزم است تمام رأی دهندگان جهت مشارکت 

در انتخابات و رأی دهی، پیش از برگزاری انتخابات نزد کمیسیون انتخابات افغانستان نام نویسی 

کرده و کارت های مخصوص دریافت کرده باشند. ماده ی شانزدهم قانون انتخابات مقرر می دارد 

رأی دهندگان تنها می توانند در همان حوزه ای رأی دهند که در کارت ثبت نامشان درج شده باشد. 

بااین حال، به علت ضعف بوروکراسی و تعداد کارت های صادر شده )که از تعداد جمعیت واجد 

شرایط بیشتر است(، عماًل این ماده در موارد بسیاری اجرا نمی شود.

چالش های انتخابات

حمله ی ایاالت متحده به افغانستان، امنیت را به بزرگ ترین معضل این کشور تبدیل کرد 

که به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیک قابل حل باشد. انتخابات جاری، سومین انتخابات پارلمانی 

است که از زمان سرنگونی طالبان در افغانستان برگزار می شود. انتخابات های پیشین، در سال های 

۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ برگزار شده اند. از جمله مهم ترین دالیلی که منجر به تأخیر ۳ ساله در برگزاری 

این دور از انتخابات شده است، می توان به ناامنی، عدم شفافیت و احتمال تقلب، مشکل دسترسی 

حکومت محلی به بسیاری از مناطق دورافتاده، عدم توان کنترل مؤثر بر بخش قابل توجهی از 
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خاک افغانستان و اختالفات شدید در دولت وحدت ملی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست 

جمهوری در سال ۱۳۹۳ نام برد. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اختالفاتی که میان 

اشرف غنی و عبداهلل بروز کرد، مقرر شد برخی قوانین انتخاباتی در افغانستان مورد اصالح قرار 

گیرند که نوع و سطح اصالحات و مطلوبیت های متفاوتی که هریک از طرفین داشتند، منجر به 

تأخیر ۳ ساله در برگزاری انتخابات در آن کشور شد. همچنین، یکی از بزرگ ترین چالش های 

این دور از انتخابات که ذهن بسیاری از فعاالن سیاسی و ناظران مسائل افغانستان را به خود مشغول 

کرده است، بحث شفافیت و احتمال وقوع تخلف گسترده در بسیاری از مناطقی است که احتمال 

پیروزی نامزدهای نزدیک به دولت در آن ها بسیار پایین است. این مسئله به حدی جدی است که 

برخی از تحلیلگران مسائل افغانستان این احتمال را دور از ذهن نمی دانند که دولت از ابزار ناامنی 

برای پیروزی نامزدهای نزدیک به خود در مناطق مزبور استفاده کند. از جمله دیگر موانعی که 

بر سر راه برگزاری موفق و پرشور انتخابات در افغانستان وجود دارد، تهدیدات امنیتی است که 

از ناحیه ی گروه هایی مانند طالبان یا داعش علیه مراکز رأی گیری و شرکت کنندگان در انتخابات 

مطرح می شود. مجموعه ی این عوامل به همراه نبود احزاب سیاسی قوی، متشکل و سازمان یافته 

در افغانستان، موجب شده میزان مشارکت در انتخابات بسیار پایین باشد. راجع به فعالیت حزبی 

در آن کشور باید خاطرنشان کرد عمده ی احزاب فعال در افغانستان، یا منتسب به دوران سلطه ی 

کمونیسم بر آن کشورند یا با گروه های جهادی در ارتباطند و مردم افغانستان به صورت عمده 

دیدگاه مثبتی در قبال آن ها ندارند. لذا، نمی توان در افغانستان عماًل از آرایش انتخاباتی سخن گفت. 

در انتخابات سال ۱۳۸۹ نیز بخش اعظم منتخبان را نامزدهای مستقل تشکیل می دادند.
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جمع بندی و نتیجه گیری

انتخابات جاری، سومین انتخابات پارلمانی است که از زمان سقوط طالبان در افغانستان در 

حال برگزاری است. گرچه این دور از انتخابات عمدتًا به علت مسائل امنیتی و اختالفات بر سر 

اصالح قوانین انتخاباتی با ۳ سال تأخیر برگزار می شود، بااین حال آزمونی بزرگ برای مردم ساالری 

در آن کشور به شمار می رود. علی رغم اهمیت جایگاه مجلس نمایندگان در نظام سیاسی افغانستان، 

انتظار نمی رود میزان مشارکت در این انتخابات چندان چشمگیر باشد و عمده ترین علل آن را 

باید در معضالت امنیتی، تهدیدات گروه های تروریستی، فساد گسترده ی حکومتی، عدم شفافیت، 

احتمال تخلف های گسترده ی انتخاباتی و نبود فعالیت حزبی قوی جستجو کرد که طی سال های 

گذشته، منجر به ناامیدی بخش قابل توجهی از شهروندان افغان شده است. به علت نبود احزاب 

قدرتمند در آن کشور، انتظار می رود همانند دوره ی پیش، بخش اعظم نمایندگان را نامزدهای 

مستقل تشکیل دهند. بااین حال، به نظر می رسد دولت افغانستان در تالش است پارلمانی شکل گیرد 

که بیشترین همسویی را با آن داشته باشد.






