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ديدگاه ايتوا در مورد حکم اخير رئيس جمھور پيرامون آغاز به کار دوباره کميته گزينش
و تعيين عضو جديد کميسيون انتخابات
ايتوا حکم اخير رياست جمھوری را در روشنائی قانون انتخابات ،اصول حاکم بر نظام انتخابات و
توقعات جامعه مدنی و احزاب سياسی مورد ارزيابی قرار داده و موارد آتی ذيل را قابل ذکر ميداند:
 -1روش که برای تعيين عضو جديد در حکم رياست جمھوری ذکر شده است ،در مخالفت صريح با
مواد ) (14و ) (16قانون انتخابات قرار دارد.
مطابق به فقره ) (2ماده ) (14کار کميته گزينش که يک ارگان مؤقت است ،بعد از ارايه فھرست
) (21نفری کانديدان به رياست جمھوری به پايان ميرسد.
ھمچنان مطابق به فقره )  ( 3ماده ) (16عضو جديد بايد توسط رئيس جمھور ،از ميان فھرست تھيه
شده ،مندرج ماده ) (14با رعايت ترکيب قومی و جنسيتی تعين گردد.
 -2تاکيد بر اعمال روشھای غير قانونی ،به منظور تعيين اعضای جديد کميسيون انتخابات ميتواند،
اعتبار پروسه را نزد احزاب سياسی ،جامعه مدنی و در کل نزد مردم کشور صدمه جدی رساند.
ديده بان انتخابات )ايتوا( به اين باور است ،در صورت که واقعآ رياست جمھوری تشخيص داده است،
که افراد واجد شرايط در فھرست قبلی وجود ندارند ،پيشنھاد ميگردد:
اوآل قانون انتخابات بايد در مشوره با احزاب سياسی و جامعه مدنی طوری تعديل گردد .تا خالھا و
نواقص موجود )ترکيب کميته گزينش و شرايط اعضای کميسيون و نحوه تغيير آنھا( مرفوع شود.
اکيداّ تاکيد مينمائيم روش که برای تعيين عضو جديد کميسيون در حکم رياست جمھوری ذکر شده
است ،غير قانونی ميباشد.
بنآ به باور ما حضور نماينده جامعه مدنی در اين روند ،مغاير ارزشھای مدنی و دموکراتيک خواھد
بود.
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