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د؛ امددا نتوانسددت از تقنینی خاد خود بو د رای سیاست جناییدا  ،ایران  شوروی سابق، نین و
  د.باش  برخوردار قابلیت اعتبار

گرایی در ظهددور نقطدده اوت تددام  رو،ازاین  .نصیب نماندیگرایی نیز بافغانستان از تجربه تام
لو ی هور ایدددلودارد. ظ بیش وجودوطالبان و قوانین متحجرگونه آن ظاهر شد و اکنون نیز کم

گرایی سیاسی بر سر قدرت و تقسددیم آن ن در گفتمان اسالمانتیجه ناکامی مجاهد  ،طالبانیسم
 بهددرهبینیز تقنینی خود  د سیاست جناییبر    از تأثیرات جریان لیبرالیسم غربی  افغانستانبود.  

و آغاز  (1963د1973) دهه دموکراسی(، 1919د1929) اله خاننبود و در مدت حکومت امان
ت بدده نسددبپایبندددی تقنینددی خددود را کددرزای،  به ریاست حامد 1382سال  ت انتقالی درحکوم

 اصول جریان فوق نشان داد.

 واژگان کلیدی

 مارکسیسم، لیبرالیسم. تقنینی، افغانستان، د  ایدلولو ی، سیاست جنایی

 مقدمه

گیددرد. صددورت میی خاصددی ر زندددگی سیاسددی، از مجدداربدد  هاو ایدددلولو ی نفددوذ باورهددا
؛ و تبیددین کددرد تددوان دنیددا را فهددممجددرای آن، می زکه ا هدرا نمایان کر  اندازینشم  ،تنخس
 «دور مددی بیننددد کدده انترددار دارنددد باشدد طهست، نمی بینند؛ بلکه آنکه  گونهدنیا را آن  ،مردم»

اورهددا و عقایددد از پشددت حجددا  برا  تحمل وضعیت موجددود  ،سپس  .(26  :1379  )هی وود،
 ای آزادِهدد ای از باورهددا و ارزشپددریرای مجموعدده  ،بدین ترتیب.  داینممیولو ی  میسر  ایدل

هددای بددزر  جریان .گیددردمی تحقددق عینددی ،به منزله یدد  راهبددرد  اغلب آگاهانه یا ناآگاهانه
گیددرد. ایددن به لحاظ سیاسددی تحددت سدده متغیددر مسددتقل مددورد بررسددی قرارمی  ،ایدلولو ی 

وال، اشددخاد و تیددمین آنهددا کدده بدده عنددوان انه را در مددورد امدد گهای سهها، انتخا جریان
سدده متغیددر  ،بددر ایددن اسدداس کننددد.باشددند، ارزیددابی میحقیددق میمتغیرهای وابسته در این ت

و مفهددوم  2برابددری 1مفهددوم آزادی، :الشعاع سه متغیر اصلی که عبارت است ازوابسته، تحت

 
1. Liberty. 

2. Equality. 
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  .(4011 :1371 )ابرند آبادی،  قرار خواهند گرفت 1قدرت
عینیت یافته اسددت.  وضوحبه ،اسی ی  قرن اخیر افغانستاندر جامعه سیخصیصه فوق،  

 (مارکسیسددمطلب یا برابری )مساواتمبنای  ایدلولو ی   هایجریانتأثیرپریری این کشور از  
، نشددان از عددام بدده طددور خصددود موضددوع سیاسددت جندداییبهو لیبرالیسم در ابعاد مختلف و 

دارد. دعددوت از عقایددد مارکسیسددم در   مجموعدده  یددنا  ناآگاهاندده  ندده یدداآگاهاوبیش  کمپریرش  
ندده بددر  ؛ولو ی مرکور بددودافغان از ایدل  هایمارکسیستجنبش    انترارات  افغانستان، مبتنی بر

 بددا وصددف پددریرش جریددان مارکسیسددم .موجود در ایددن کشددور یهاها و هستاساس واقعیت
از ، خادطوربدده نسددتانغاافتقنینددی  د جندداییر در سیاسددت عدالت و برابری و بددا انترددار تغییدد 

کشور مرهبی مانند افغانسددتان نه تنها در ی   ،قابلیت اعتبار برخوردار نبود؛ نراکه این جریان
و بدده کددام اسددتبداد  )زحمتکش( پرولتاریابه نام طبقه د    بلکه در شوروی نیز  ،ی نداشتسازگار

  به شکست انجامید. د  سم و استالینیسمینینل
و آزادی، دارای دو رویکددرد متفدداوت  قدددرت بدداق تلفیددق طلب از طریدد مسدداواتجریددان 

ای اشتراک مردمددی در کنددار دولددت نشان از رویکردی اقتدارگرا و سو  ،ترکیب قدرت  ؛گرددمی
امددا  بددود؛ اهدهقابددل مشدد   وضوحبهافغان    هایکمونیستدر دوران حکومت    ،دارد. این ترکیب

رگرای ت پیدا کرد و حکومددت اقتدددالبان، عینیظهور طاآن در   شدهغنیترکیب قدرت با وصف  
تی و مرهبی موجود در افغانستان، این حکومت با استفاده از جامعه سنّ  فراگیر را مجسم نمود.

و مدت پنج سددال توانست هرنند مقطعی، دارای قابلیت اعتبار و در دسترس جامعه قرار گیرد 
 انی کند.بر این جامعه حکمر

گیددرد. در ایددن رویکردی آنارشیستی به خود می  ب،طلمساوات  ا جریانآزادی باما ترکیب  
. شددودمیستیزی و حمایت از آزادی با وصف احترام متقابددل پیشددنهاد گفتمان، تأکید بر دولت

 آید. روی کاردر جامعه افغانستان، نتوانست  به معنای واقعی خود،   یننین جریان
نسددبت بدده  تریمطلو تیجه ن لیبرالیسم نیز ننگاه انترارگونه روشنفکران افغان، به جریا

 در تدداریس سیاسددی افغانسددتان نداشددته اسددت. مارکسیسددتیطلب بددا صددبغه جریددان مسدداوات
در دوره ین جریان از سوی نخبگان سیاسددی، عجوالنه در پریرش ا  هایسیاستزدگی و  ذوق
اگرندده ر، در دو دهدده اخیدد  و (1963-1973) دهدده دموکراسددی (،1929  -1919)  اله خانامان
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دیگددری  نگدداه ،اما غالب جامعدده ،تا حدودی بر آورده کردرا  لیبرال طلب هایجنبش  انترارات
تجدددد  تقابل اندیشدده نوگرایددان از طریددق نشددانگان مدددرنیت، ل،در دو دوره اوّ  .به آن داشتند

ت مسددلج جامعدده، فیددای ، بددا اندیشدده مددرهبیون و سددنّفرهنگددی و اجتمدداعی سددکوالریزه
 .ستاک صحیح از وضعیت موجود عدم در گراند که بینکیمبر جامعه حاکم ا ر  انگیزیحیرت

نگاه استیصال و حیرت گونه جامعه کنونی افغانستان بر نهره خندان لیبرالیسم نیددز حدداکی 
تقنینددی  د در سیاسددت جنددایی ،و مررو  دارد. نمونه عینی این ادعاتناسب بین ظر     دِاز نبو

 ؛نشددان از لیبرالیسددم وارداتددی دارد  ،یناست و ا  حسی قابل  اعدیدهافغانستان در موضوعات  
 .جامعه افغانستانو پریرش نه لیبرالیسم بر اساس ظرفیت  

بددر  ایدددلولو یکی هایجریانکند که نقش مواجه می لهئنگارنده را با این مس  ،تشریح فوق
 هست؟ ه وبود ترتیببه نه به عنوان ی  کشور اسالمی، تقنینی افغانستان    د  سیاست جنایی

هر مقدار ایدلولو ی، از توان و نیروی بیشددتری برخددوردار باشددد، اثرپددریری وضیح که  با این ت
ان در ریاضددی هرندده بیشددتر که عدد توتر خواهد کرد. ننانسیاست جنایی مورد نرر را عمیق

باقی  ادر حالت خنث ،باشد، حاصل جوا  آن نیز بیشتر خواهد بود و حال آنکه عدد بدون توان
 ند.واهد ماخ

تحلیلی و علمی و با تلفیق از مباحددع علددوم سیاسددی،   د  به روش توصیفی  قیق کهاین تح
 هددایجریاننسددبی  ، حکایددت از دخالددتاشفرضددیه گیددرد،تدداریخی و حقددوقی انجددام می

تقنینی افغانستان بر اساس درک ناآگاهانه از وضعیت موجددود   د  بر سیاست جنایی  یکیایدلولو 
 .داشته و دارد ت سیاسی،ان نپ و بعیاً راسجامعه از سوی نخبگ

مبنا بددر ایدددلولو ی  هددایجریان نفددوذ شناسددیآسیبال، ارزیددابی و ؤهد  از طرح این س
تقنینددی  د در سیاسددت جنددایی بینانددهواقفتقنینددی در بسددج تدداریخی و نگدداه   د  سیاست جنددایی

  افغانستان است. یپیشرو

 افغانستان  در آن فرهنگی ـ ها و زمینه تاریخیلیبرال .1

ر غر  است. این جریددان فکددری کدده در تدداریس معاصدد   ،ستگاه و مهد جریان لیبرالیسماخ
اومانیسم بر معنای اصالت انسان و تکیه بددر آزادی   گرفته ازافغانستان همچنان فعال است، بر

و خددالی  آزاداندیشددی دست،گشادهبه معنای   «لیبرال»وا ه    .است  ت کمالفردی به جای اصال
 سددتااین جریددان  هایآرمانبه  به معنای وفاداری سیاسی  ،الیسمربیو لآمده است  عصب  از ت
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میتددی بنیددادین اه یکددی از ارکددان ایددن جریددان اگرنه آزادی به عنوان .(61  :1379هی وود،)
از آزادی را ندددارد؛  مندددی مطلددقحددق بهره ،ی  فرد  بر این باورند که  هالیبرالاما خود    ،دارد

محدددودیت قددانونی  هایجلوهلین اوّ  پس،  .شودمی  نآسیب به دیگراجب  مو  ،نراکه این حق
 ذیددل 1679توان در انگلستان دید که شددارل دوم در سددال بر آزادی در حقوق موضوعه را می
 آنهددادهیم و من از اعالم کرد که به همه افراد تیمین می  ،عنوان »جانت از بال مصون باشد«

 .(1141 :1378  ،ابرندآبادی)نجفی  کنمحمایت می
مشروعیت حاکمیت و قوانین الهددی و منحصددر  نفی  ،جریانهای این  هشاخص  ترینمهماز  

محصددول لیبرالیسددم،  تددرینمهممددردم اسددت.  کددردن حاکمیددت و قددانون بددر اسدداس آرای
سکوالریسددم در  .(6  :6138سددعیدی،  )  یعنی جدایی دیددن از سیاسددت اسددت  1،سکوالریسم

لددین پادشدداه خددان«، اوّ  اهللامددانصالحی »ا  رظاهمات بهر اقداوضوح دتوان بهافغانستان را می
از غددر ، اقدددام بدده کشددف حجددا ،  الگددوگیریده کرد. او با هپس از استقالل افغانستان مشا

، تعطیلددی نندهمسددریتأسیس مدارس مختلج، اجباری کردن پوشش غربی، ممنوع کردن  
انگر ایجدداد یدد ب وضوحبه ،تقدامااین ا. (10 :1393باقری، )  کرد...  یکشنبه به جای جمعه و
بددرای جامعدده  ،خادطوربدده جنایی د تقنینییاست سکلی و ی  طوربهی  سیاست اجتماعی  

 زد.افغانستان نیز دیگری را رقم نمی

  سیاست جنایی افغانستانی در قانونمندظهور اصل و  هالیبرال .2

تان و انسدد فغا اسددتقاللانده به توان به نند ماه منفوذ جریان لیبرالیسم و تأثیرات آن را می
هددای ، توسددج لیبرالپادشدداه وقددت ،خددان الددهحبیب در پی کودتای خونین علیه حکومت امیر

فبددروری  22در  ،الددهپسددر حبیب ،الهپی این کودتا، اماندرک کرد. در    وضوحبه  طلبسلطنت
رز، دانشددجویان مبددا) گرفددت بدده دسددتبر تخت سلطنت نشست و زمام امددور را   ،1919سال  
  (.18 :تابی

 منجددر به تغییر در سیاست جنایی افغانستان نیددز طورعامبه تغییر حکومت کهاین   ،در واقف
که آرمددان ترقددی و اندیشدده  مشروطه دوم طورخادو به 2نتیجه نهیت مشروطیت  در  گردید،

 یکی از اهدا  اصلی لیبرالیسم پس، .انجام گرفت  ،پروراندتدوین قانون اساسی را در سر می

 
1. Secularism. 
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جایگزین کردن قدرت محدود  شاهان مطلقه بود، در جامعه افغانستان با  متکوکه مقابله با ح
آرمددان جای قدرت خودکامدده، تددا حدددودی ه ون بجای قدرت مطلقه و قدرت قانه و مشروط ب

نددویس قددانون اساسددی در ایددن لددین پیشالیسم با صبغه مرهبی را محقق کرد و به تهیه اوّلیبر
 .انجامید  دوره

ها نامددهنرامآغاز تدوین و تصویب قوانین و  راشمسی  1301ل سافوق، سیاسی    التتحو
لددین قددانون اساسددی کدده در اوّ د.ایدد نممی قلمداد در افغانستان 1«اصالحات امانی»و به عبارتی 

اقددوام ان تددن از بزرگدد  872متشکل از  و سفیدان(ریش)مجلس   توسج لویه جرگه  1301سال  
در افغانسددتان  گددراریقانون ح و گفتمددانطددرز آغددا و ایددن،  گرفددتورت  صدد   آبددادجاللدر    ،بود

 ایددن مددواردی از و (91 :1391)دانددش،  ماده تدوین گردیددد 73فصل و   9در    ،بود.این قانون
تأمین مساوات  و ارتقای حقوق اجتماعیتعیین مناسبات اجتماعی،    نمود:را تصریح می  قبیل

 ایددن قددانون ابل قانون.مقر تیازات طبقاتی دهمگانی بدون در نررداشت اختالفات قومی و ام
شددکنجه، بیگدداری، تجدداوز بدده حددریم خصوصددی، آزادی در کددار و   :مانندمواردی    همچنین،

 و حددق شددکایت علنی مگر در موارد خاد به صورتمحاکمات  انجام علنی  امورات شخصی،
 .گرفترا دربرمی ن حکومتاتعرض مأمور در زمانرعایا  

 آزادی، برابری، عدم شددکنجه همچون:ی  اعتمن حقوق اجتیمیه  این اقدام ک  ،در نتیجه
بددر آورده شدددن  ، موجددببددودکه مطابق با اصول اعالمیه جهانی حقددوق بشددر تساوی افراد    و
 ه، بلکدد کددردمینه تنها سیستم دولددت را نهادیندده   ،این قانون  .گردید  هالیبرالطالبات عمده  م

و جوامددف  گردیددد اعالم ،یسمنوان دین ربه ع اسالم. شدمیپادشاهی افغانستان را نیز    شامل
 اشددتنددحددق سددکونت در افغانسددتان را  ،با پرداخت جزیدده ،های مرهبیهندی و مابقی اقلیت

از  ،مرالیسدد اصددول لیب بدده لحدداظاگرندده ایددن قددانون اساسددی (. 311 :1388گریگوریددان، )
ل جریددان اصدد دو  یکددی ازکه اصل قانونی بودن اما تحقق   ،بردشماری رنج میهای بیکاستی

 خددأ در د که حکام خودکامددهشمانف از آن  بخشیدن به اهدا  خویش است،  عینیتل در  رایبل
 د.نباعع سلب آزادی و برابری افراد جامعه گرد ،قانون

 
1. Amani Reforms. 
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 در وضع قوانین سیاست جنایی ایمنطقه گفتمانو  هالیبرال .3

 1،طلبیاسددتقاللی هانشددانه کارگیریبددهبددا  ،خددان الددههویددت گفتمددان اصددالحی امان
تی ماننددد دینی و سددنّ هایمفهومها و در کنار نشانه ،پیشرفت، آزادی و مبارزه با ظلم و تجاوز

 و اعتصام به خدا، آشکار شد و گفتمان امانی را از قابلیت اعتبار برخوردار کرد.  هاشورا
همکاران و  اهللامانی، شاه قانونمنداصل   نارنو آزادی در  نوپای  اندیشه  ،  بدین ترتیب

ت که آیا قوانین مورد نرددر را بدده ابتکددار خددود و رو ساخبهرو این پرسش بارا  اتش  الحاص  تشنه
و بدده اصددالح و تعدددیل قددوانین   هندبسج و گسترش د  ،موجود جامعه  هاینیازمندی  نی برمبت

و  موفددقهای و تجددار  کشددور از قددوانینو   پیش گیرنددر    اینگاه منطقهد و یا  پیشین بپردازن
نرددر گددرفتن  بددا در بددودال مبتنددی ؤپاسس به این س؟ استفاده نمایند  تانانسافغبا شرایج  زگار  سا
امر  ،در نهایت .های حقوقیمطالعه تطبیقی برخی سیستم رایج فعلی آن زمان افغانستان وش
با توجه به تجار  گسترده  ،خصود در اینو  ای بیاورندروی به گفتمان منطقهن شد که  ر آب
شددد تددا از  بنددا، از سوی دیگر و دوست بودن این کشور مسلمان و ،سو  ی   از ترکیهمؤفقانه    و

قوانین ترکیه و نرام حقوقی این کشور برای مدرن ساختن نرددام حقددوقی افغانسددتان اسددتفاده 
 .(95 :1388)نوید،   صورت گیرد  جانبههمه

 «فل قددانونحم» و 2(«شورای علوم»شوراهایی به نام ،  1919در اوایل سال    ،بدین منرور
ین شوراها کدده مرکددب از د تا فقه حنفی و قوانین موضوعه ترکیه را مطالعه نمایند. اشیس  تأس

ز بودند، تحت ریاست دو نفددر عددالم مشددهور قندددهاری، مولددوی یرتبه هیئت تمیعلمای عالی
 ،شدند. عالوه بددر افددراد مددرکورعدلیه اداره می نرر و زیر  ،بارکزالی  محمدابراهیمعبدالواسف و  
و بدددری  خواهددان تندددرواز آزادی ،افغان نون عبدالرحمن لودینجوانان  ز   ز حنویسندگانی ا

 بندددیجمفند و وظیفدده داشددت حیددورایددن شددوراها در  نیددز تانبولبیگ، رلیس اسبق پلیس اس
، 1924در سددال  با سددقوط خالفددت عثمددانی ؛ هرنندجدید را به عهده داشتند  3هاینامهنرام

 جمهددوری گرفته مددردود دانسددته شددد وصددورت حاتِصالنیز بر اساس ا نرام حقوقی آن کشور
 .(97 :1388نوید، ) ی  رمن گردیدترکیه، تابف قوانین روم

 
1. Independence. 

2. Institute Science. 

3. Statutes. 



 

196 
   

 

196
    

 

9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

 در وضع قوانین سیاست جنایی لیگفتمان مو  هالیبرال .4

جریددان ، گیری قددانون اساسددی و دیگددر قددوانینسدداز شددکلزمینه کدده یدداد شددد،گونههمان
ی و برابددر 1عدددالت ،منشایدلولو ی آزادی از  ستهخابریت بود که  نهیت مشروطاصالحات و  
های مدددرن ایددن آرزوهددای خددود را در نشددانهنوگرایددان  ،به عبارتی ؛مداری بوددر سایه قانون

کردنددد کدده عبددارت بددود از یدد  جو میوجسددت  ،اسددتقالل، آزادی و مدددنیت  :یعنددی  ،گفتمان
  (.218 :1388سجادی، ) قانونتفوق   حکومت حداکثری مبتنی بر

 140شددورای دولددت افغانسددتان در حدددود  ،1928 تددا 1919 هایسددالبین   ،ورمنر  بدین
با کارشناسان فرانسوی  ،امانی بود مختلف اصالحات هایجنبها که دارای  ر  اساسنامهقانون و  
از سددوی  هانامددهنرامتصددویب ایددن (.  276  :1376اعلم،    و  اسعدی)  تصویب کرد  اییهو ترک

سیاسددت جنددایی برخاسددته از  در خصددودن داخلددی تمددایدد  گفبیددانگر  ،حاتجریددان اصددال
مددا را بدده  ،قددوانین . شرح مختصری از اینستامنش در معنای محدود خود ایدلولو ی آزادی
  تر آشنا خواهد کرد.شآن دوره بی 2جنایی د تقنینینوع سیاست  

 مجددازاًو  میجددرا ندیبتقسددیمدر  ،مرکور  نامهنرام:  1302جزای عمومی سال    نامهنرامد  
قباحددات،  :را بدده سدده دسددته میجددراحقوق کیفری فرانسه قرار گرفت و گفتمان  تعزیری، تابف  

حدددود، قصدداد و دیددات تددابف فقدده شددرعی جنحه و جنایات تقسیم کرد. در بخش جزاهددای 
تدوین گشته بود، قددرار داشددت.  ة«مانیتمس  القیات األ»حنفی که در مجموعه فقهی با نام 

مسددتوجب  میجددراتعزیری،  میجرا  قوانین جزایی فعلی، عالوه بر الرخ، بهانامهنرام در این
 د.نیز بیان گردی آنهاو احکام   قرار گرفتانگاری  ت نیز مورد جرمحدود، قصاد و دیا

ت دارای سیاسدد  شددد،مدداده تشددکیل می 317کدده از  نامهنراماین :  1306سال    نامهنرامد  
 ،شدد بی ،گردیددد. ایددن دگرگددونی میجددرا بندیتقسددیمه حوزر د شدهدگرگون جنایی د تقنینی

بدده  ،نامهنرامابتدای  .زمان خود بودحوزه شریعت   گراییتقدسو  متأثر از حاکمیت فقه حنفی  
حدی، قصاد و دیددات  :مجازاًو آن را به سه دسته   اسالمی اختصاد داشت  مجازاًو    جرایم

داختدده و مددورد ی پرعرفدد  مجددرایی، بدده رعشدد  جددرایمایان و تعزیرات شرعی تقسیم نمود. در پ
کددامالً شدددید و  ،آن زمددان تلااقتیددادر این دوره با توجه بدده  هامجازات  بود.  قرار دادهتبیین  
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 فقج جنبه سرکوبگرانه داشت.
سددال )مطبوعددات  :در خصددود هایینامددهنرام های جزایددی فددوق،نامددهنرامعددالوه بددر 

و  خانددهتوقیف نامددهنرام  ،(1305سددال  )  2هانددهخاو محبوس  1خانددهتوقیف  نامهنرام،  (1303
را شددامل  هااساسنامهو دیگر  (1329سال )مطبوعات  نامهاصول، (1329سال )  هاخانهحبس
 د.شمی

اسددت و هسددته  برخددوردارهای ضددمانت اجراهددا گفتمان سیاست جنایی که از تمامی شبکه
ها در امددهنامرنویب تصدد  اریسدر تدد فاقد وصف مرکور دهد، اصلی آن را قانون جزا تشکیل می

. گفتمان سیاست جنایی در این عصددر، گفتمددان حدداکم مطلقدده بددا زیردسددتان از افغانستان بود
زندده قدددرت را ، مواشدددهگفتهبود؛ نراکدده قددانون اساسددی پیش  شدهتیعیفمشروطیت    طریق
که ها نامهنرامشده در ریزیسیاست جنایی طرح،  هرحالبه.  کردمینفف شاه سنگین    تماماً به

بخشددی از ، استوار بددود یغرب لیبرالیسماز  شدهگفتهانین اسالمی و حقوق عرفی برس قواسا  رب
 .بخشیدو زور را تقلیل می زر  اربابان  خودکامگی

حکومددت امددانی اسددت. گفتمددان افددول اصددالحات و موضددوع  ،نکته پایانی در این قسمت
را حفددظ کنددد  خود «ترسیِسد»و  «اعتبارقابلیت »نتوانست  ،اصالحی شاه پس از استقرار نسبی
که رفتار سیاسی رو گردید؛ نرااجتماعی روبه قراریبی با  ،مدتو پس از تثبیت نسبی در کوتاه

را آشددکار  داریدیددنتی یددا تجددددگرایی و گفتمان حاکم، تعارض صریح نشانگان مدرن و سددنّ
بددر  نشددانگان مدددرنهای دینی و باورهددای ملددی کدده بددا برجسددته سدداختن تساخت. نفی سنّ

 رانددد قراری ساخت و به حاشیها دنار بیتجدد غربی صورت گرفت، گفتمان مزبور ر  حوریتم
 .(220 :1388سجادی، )

اعددالم شددد و  اایددن دوره ملغدد  هاینامددهنراماکثددر قددوانین و  ،پس از سقوط حکومت امانی
 کشددید. حکومددت سیزده سال طول ،استبداد بیشتری سوق داده شد. این دوره  سویکشور به  

 محمددد هاشددم صدددراعرمدر تحددت اختیددار به نام ظاهرشدداه و  ،(1325 -1312)  رهین دودر ا
 (. 224 :1379ناصری داوودی، )  عموی ظاهرشاه بود ،خان
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 لیبرالیسم در دهه دموکراسیتقویت  .5

به دهه دموکراسی شهرت یافتدده اسددت.   ،شمسی در افغانستان  1332تا    1325  هایسال
عمددوی بددزر   ،حکومت محمد هاشم خاناختناق  ل  زده ساردن سیز سپری کد ابع  ،این دهه
شدداه  ،خددود ترکوندد عمددوی  ،ظاهرشدداهها بار دیگر جریان پیدا کرد. در این سال  ،ظاهرشاه

آرای  بددر داری مبتنددیگماشت تا فصل نددوینی از حکومددت صدراعرمرا به عنوان  محمود خان
 مردم را به آزمون گرارد.

رداری و انتخابات شورای ملی بدون دخالددت دولددت و بدده بات شهانتخا  مانی،در این بازه ز
عدددم از جملدده:  ،هاییتودیی و آزاد صددورت گرفددت. خاندددان شدداهی دارای محدددشکل سرّ
از عیویت در شددورا و اشتغال پست صدارت و وزارت، ممانعت از احرعدم در احزا ،   عیویت
بدده پشددتوانه تجربدده  ،اتاوردهایددن دسدد .  (24، مدداده  1343قانون اساسددی  )  گردید  قیالیهقوه  

 افتددادگیعقبهم پیشددرو شدددند و راز  باز ،و نوگرایی جدید است. روشنفکران  خواهیمشروطه
دیگددر صددرفاً در  ،ایددن نسددل دانستند.حکومت می  اندیشیجزمملت را در ضعف علمی خود و  

ار ی کددردن سدداختپی کارخانه، خج آهن، تلگرا  و نددراو و بددرق نبودنددد؛ بلکدده در صدددد کپدد 
 رسددولی،) بودنددد زداییسددلطنتاز مجددرای ، بددرای جامعدده افغانسددتان  یغربدد لیبددرال  سی  سیا

1386: 166). 

 در دهه دموکراسی مشروطیتیت قوت

 سددازیمشروطهبدده تددوان می ،افغانسددتان جنایی د تقنینددیاز تأثیرات این دوره بر سیاست 
ل، فتمددان اوّداشددت: گ ساسی وجددوددو گفتمان ا  ،حکومت اشاره کرد. برای نوسازی حکومت

بر اندیشه جدایی سددلطنت   ،این گفتمانکردگان شهری بودند.  گفتمان روشنفکران و تحصیل
ایددن  .ندددبودرا خواسددتار  دمرتی برخاسته از انتخابددات آزاد مدد بود و ایجاد دولاستوار  از حکومت  

جدداد فیددای قددوا، آزادی بیددان و ای  تطبیددق اصددول دموکراسددی مدددرن، تفکیدد   در پی  ،عده
خددان بددود. او خواهددان  سردار داووددر نتیجه تفکر اصالحی    ،گفتمان دوم    بودند.دموکراتی

تبدیل حکومت شخصی به حکومت حزبی بددر مبنددای حددز  واحددد و دادن اختیددارات بدده ایددن 
از  ،جددز شددخد خددود ،اعیددای خددانواده شدداهی در پی منف  ،همچنینحز  بود. داوود خان  
 .(167 :همان)  ودمداخله در امور سیاسی ب

، شدداه ظاهرشدداهو خواسددت  ،روشنفکران و نوگرایان از ی  سددو  هایتالشین ترتیب،  دب
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امیددد های از سددوی دیگددر، روزندده دموکراسددی  حکومددتمبنی بر ایجاد یدد     ،وقت افغانستان
فصددل  ،مددرکور قددانونمحقددق کددرد.  1343ساسددی در قالب قددانون ا ان راخواهاندیشه آزادی

بدداز رو  به شرح پددیشو اجتماعی از آالم سیاسی عه مملو برای جامجنایی را ای از سیاست  تازه
 :کرد

ت در سددازمان ملددل متحددد و یعیددو بشددر،اعالمیدده جهددانی حقددوق اجرای    تعهد به  الف:
 آن.های  کنوانسیونپریرش 
قیددالیه دارای اسددتقالل  قددوه ،بدده موجددب آن اداره حکومت بر اساس تفکی  قوا که  : 

تأسیس این قوه در ایجاد فیددای مصددونیت د.  حدود شار شاه مدرباخالت  د و مدقیایی گردی
 ،مالی در کشور، موجب باز شدن گفتمان اعتمادورزی به حکومددت شددد. بدددین سددببو    جانی

مبنی بر گرفته شدن کلید از دست پلیس و سپردن آن به   جنبش روشنفکرییکی از آرزوهای  
 (. 851 :1387فرهنگ، ) برآورده شد ،قاضی

 شددد.س آرای مددردم و از طریددق انتخابددات آزاد تعیددین میر اسددالی نیز برای می شواعیا
استییدداح  آنهددا راو  هقددرار دادآزادانه اقدامات وزرا را مددورد بررسددی   به طور  ،اعیای این شورا

 (. 68 و 67 ،66 ،65، مواد 1343قانون اساسی، )  نمودندمی
رامددت زادی و کمصددونیت آ اصددل شخصددی بددودن جددرم و جددزا،»  ،در این قددانون اساسددی

 ه، ممنوعیددت کددار اجبدداری، مشددروعیت جددرم و جددزا، منددف تعقیددبانی، اصددل برالددت ذمدد انس
کشددور در خصود اتبدداع  جنایی د تقنینیسیاست  هاینوآوری ترینمهماز   «،و...  غیرقانونی

 ازشددان آشددنا، و بددا حقوقبه منزله دبستانی بود کدده مددردم را  ،این قانون اساسی  ،در واقف  .بود
 ساخت.می ان آگاهوظایفش

 افغانستانسیاست جنایی در  یقانونمنداصل جریان لیبرالیسم و تداوم  .6

واکنشددی در  ،لیبرالیسم یا گفتمان لیبرالیستی در کشددورهای اسددالمی از جملدده افغانسددتان
ظهددور ماقبددل آن  هددایجنبشو  1برابر ناکامی گفتمددان دینددی اسددت کدده در نهددره طالبانیسددم

بعددد از سددقوط  تددوانبددا صددبغه مددرهبی را می شدهتیعیف تیِیسان لیبرالن جریتماگف  .کردمی
سددجادی، ) مشدداهده کددرد وضددوحبهدر خصددود افغانسددتان « بددن اجددالس»مددتن    طالبان در

 
1. Talibanism. 
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بددا شددرکت نمایندددگان احددزا  جهددادی و روشددنفکران  ،1«بددن نامددهموافقت»(. 160 :6138
برگددزار  1381ان سددتمددان در زمبددن آلهر ر شد  ،تحت نرارت سازمان ملل متحد  وافغانستان  

ماهه را ملددزم سدداخت تددا کمیسددیون تدددوین قددانون اداره انتقالی هجده  ،نامهموافقت. این  شد
قددانون  نویسپیشو پس از تهیه متن  ایدنم اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأسیس

دیددد را اساسددی ج اساسددی بددرای تصددویب قددانون های برپایی لویه جرگه قانونزمینهاساسی،  
  اهم سازد.فر
به نشانگانی از جمله دموکراسی، عدالت، اسالم، حقوق بشددر،   ،«بن  نامهموافقت»مقدمه   

که بیانگر ی  سدداختار مبتنددی  المللیبینهای ستقالل سیاسی و احترام به معاهدهحاکمیت و ا
عددالن ااز آن  خددود را جانبددههمهتأکیددد نمددوده و حمایددت  ،قددانون اسددت یعنی ،دال مرکزی  بر
   ارد.دمی

از جایگدداه  ،افغانسددتان مرکزی در سیسددتم حقددوق داخلددی ه عنوان دالّب ،یقانونمنداصل  
 تحددت عنددوان سدده متغیددر اصددلیقانون اساسی  27ه در ماد ،خاصی برخوردار است. این اصل

 تأکید قرار گرفته است:مورد تبیین و 
نافددر  ،آنز ارتکددا  کدده قبددل ا یمگر بدده حکددم قددانون  ؛شودنمیجرم شمرده    ی،هیچ عمل
 .گردیده باشد

 .مگر بر طبق احکام قانون ؛تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود  تواننمیرا  یهیچ شخص
بدده  و مطددابق باصددالحیت همگر به حکم محکم  ؛مجازات نمود  تواننمیرا    یهیچ شخص
 . نافر گردیده باشد ،که قبل از ارتکا  فعل مورد اتهام  یاحکام قانون
مشددروعیت خددود را از اصددل  2،، تعقیددب قیددایی و مجددازاتتمجرمیدد   :تهابسغیر وسه مت
عمددل مجرماندده، تعقیددب قیددایی و  :در سه حددوزه ،یقانونمنداصل  گیرد.ی وام میقانونمند

هددایی کدده ندده آزادی ؛کندددفردی حمایددت می هایآزادیاز  ،صدور رأی نهایی توسج محکمه
تمددامی ملددت افغانسددتان  هایانآرم ءه جزبلک ،منشمرکزی جریان آزادی  الّتنها به عنوان د

 .ستا
از  نیددز المللددیبینهای و کنوانسددیونحقوقی سددایر کشددورها  هاینرامدر  ی  قانونمنداصل  

 
1. Bon Agreement. 

2. Guilt . Prosecution . Punishment. 
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رسید  به تصویب 1948که در سال   1جهانی حقوق بشر  اعالمیه  اعتبار خاصی برخوردار است.
نوانسددیون ک ورزد.یتأکیددد مدد  ی جددرم و هددم بدده اصددل قانونمندددی کیفددرقانونمندهم به اصل  

حقددوق  المللیبین، کنوانسیون منف شکنجه، کنوانسیون 19532حقوق بشری مصو    اروپایی
 4المللیدیوان کیفری بین  نامهاساسو    3فراملی  یافتهسازمان  جرایم، کنوانسیون  1989کودک  

اهدددات افغانسددتان کدده از جملدده کشددورهای ملحددق بدده مع انددد.رداختهبدده اصددل قانونمندددی پ
 ست.هآن از سوی این کشور نیز  المللیبین، خود بیانگر پریرش ستا  الرکرقفو
، لیبددرال یددا آزادمددنش ایدلولو ی کند کهمطالب پیش گفته ما را به این مهم رهنمون می 

جریان کند. را مطرح می مدارقانونآزادی   مرکزی یعنی قانون و  سیاست جناییِ مبتنی بر دالّ
که قانون  قانون است به عبارتی دولت قانونمند ی آناصل  تمانفگکه    متیحکوموصو  در پی  
 نه اینکه فراقانونی باشد. هستکند بر آن حکومت می

 قانونمنددولت  در پس اصل قانونمندی هایچالش

آمددده اسددت.  بدده وجددودیسم اسددت کدده در طددی زمددان تی لیبرالدولت قانونمند، میراث سنّ
ز قددوانین و مقددررات هسددتیم ای امجموعه در تمامی کشورهای لیبرال، شاهد تدوین  رو،ازاین

به لحاظ وضددف  اگر افغانستان را. (102 :1378شوالیه، )  که از اجماع خاصی برخوردار هستند
آن،  فددرارویال ؤنددالش و سدد   تددرینبزر  قوانین در دو دهه اخیددر، دولددت قانونمنددد بدددانیم،  

 نمندی در سیستم حقوقی این کشور است.بودن اصل قانو  استثناپریر
اسددت، وصددف عدددم توجیدده  بددا 5مرهبی د نالش مرکور که برخاسته از تفوق گفتمان دینی

 ،رو از سوی دیگددرمیانه  6گرایانو اسالم  ،از ی  سو  گراقانون  هایلیبرال  گردعقب  ترینبزر  
 ،دارد کدده ایددن قددانوناعددالن مددی صراحتبه ،د جزای افغانستانک 2ماده    .ستادر افغانستان  

 ،تاحدددود، قصدداد و دیدد  میجرانماید. مرتکب تعزیری را تنریم می  و جزاهای  میجراصرفاً  
 

1. Universal Declaration Of Human Rights. 

همچنان  .1 فوق،  اسبین  هنامتنهاموافقت  کنوانسیون  درجهالمللی  که  می   ت  مهیا  را  فردی  حفاظت  از  کند.  باالیی 
می های  تدول همچنین  دولت عضو،  دیگر  علیه  به توانند  قدرت  این  هرچند  کنند؛  دعوا  طرح  عضو  ندرت های 

 .گیردمورد استفاده قرار می 
3. Transnational Organized Crime Convention . 
4. International Criminal Court . 
5. Religious Discourse . 
6. Islamists. 
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شددرعی نیددز  میجددراکدده درحالی؛ گددرددشریعت اسالمی مجددازات می  احکام فقه حنفیِ  مطابقِ
دارای مجددازات  ،آن و مرتکددباز ضمانت اجددرای قیددایی برخددوردار بددوده  ،میجرامانند دیگر 

لف مخددابددا اصددل آزادی و عدددالت  ،مددییجراعدم تقنددین ننددین  بنابراین،  .ی خواهد بودشرع
 .ستا

دارد: »در قانون اساسی افغانستان نیز وجود دارد که بیان مددی  131در ماده    ،شکالهمین اِ
 ،موجددود نباشددد، محدداکم یحکمدد  ،و قددوانین دیگددر  ینیز اگر در این قانون اساس  یسایر دعاو

 «.نمایندیوفصل محکام این مرهب حلقییه را مطابق به ا
بدده اصددل  هدداجمله نالشاز که دارای سابقه نندین دهه است،   نویسیقانوناین روش از  

مدداده  .سددتجزا قددانون اساسددی و کددد ویژهبدده ،سددایر قددوانین مددورد پددریرش در 1قانونمندددی
   بددال بیددان«»قبح عقا  مانند  گفته، نه تنها ناقض اصول بنیادین اسالمی،پیش  برانگیزنالش

ت که برخاسته از گفتمان بلکه مغایر با دال آزادی و عدالتی اس  )یکی از قوانین اساسی( است،
برخی بددا ارالدده توجیهدداتی سددعی در حددل ایددن   هرنند  2؛ستامبتنی بر آرای مردم    دموکراسی

ون قددان 27 مدداده بدده وسددیله ،و بیان کردند که ماده ذکور در قانون جزا  اندمشکل تقنینی داشته
 .(167 :1395توحیدخانه، )  اساسی نسس شده است

 مارکسیستی 3در گفتمان اقتدارگرایی جنایی ـ تقنینیسیاست . 7

از این ایدلولو ی، گویای این واقعیددت اسددت   لنینیستیمطالعه فلسفه مارکسیسم با تفسیر  
 سددتدپایینبه دنبال در خدمت گرفتن حقوق و دولت در جهت کم  به طبقه   ،که این جریان

 جلددوگیری ،شدددهمردم میمحدودیت حقوق  بوده و از هرگونه تفوق قانون که باعع  4پرولتاریا
 کرده است.می

تأثیر این بینش بر سیاست جنایی، در کنترل حقوق است. در اندیشه مارکسیستی، حقددوق 
 ددر ایدددلولو ی لیبرالیسددم وجددو کهآنچنان ؛ابزار سرکو  علیه دولت گرددنباید به عنوان ی   

بددرای اقتصدداد کدده  باید اندیشه زوال حقددوق دولتددی را احیددا کددرد و آن را صددرفاً  رو،زایندارد. ا
 

1. Principle Of law. 
: مقاله »اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان؛ مشکالت و راهکارها«،  رسی بیشتر، ر.کجهت بر  .2

 نوشته محمد صدر توحیدخانه. 
3. Totalitaire. 
4. Proletarian . 
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به خدمت گرفت. در این گفتمددان، دولددت نیددز مددوقتی محسددو    ،زیربنای هر حکومتی است
 ،بددر جامعدده تسددلج از مجددرای دولددت نراکددهسددت؛ شده و دارای تاریس انقیددای مشخصددی ا

 .(1160 :1378،  آبادیدابرننجفی )  پریر نیستتحمل
 مربددوط اسددت؛ 1926سددال  بدده ،جنایی د تقنینددیاز تأثیرات ایدلولو ی مرکور بر سیاست 

در ایددن  .آغدداز گردیددد گددراریقانونکدده  سال بعد از انقال  بلشویکی شددوروییعنی تقریباً ده  
حالددت »و عنددوان  شددد از حقوق کیفری این اتحادیه برداشته  ،رمیتمجاصل  نرخش جنایی،  

دارای ی  رسالت و صددبغه اجتمدداعی  ،اقدامات اصالحی ،به عبارتی ؛مطرح گردید  «اکنخطر
بددا تصددویب  1958بدده سددال  ،در نددرخش دیگددر و همان()  به خود گرفت  رمیتمجو فراتر از  

و با توجه  اندازنشمد گفتمان کالسی  حقوق کیفری گردید. در این مبانی قوانین کیفری، وار
طلبی و ندده آزادی کدده در درجدده دوم محسددو  یعنددی مسدداوات  ،سوسیالیسددتی  هددایآرمانبه  
دار مرکددزی، همچنددان عهددده شد، گفتمان اقتدارگرایی با محوریددت دولددت بدده عنددوان دالّمی

انگاری موسف، بیان هرگونه عقایددد سان و با جرمبدین  پاسخگویی به پدیدهای مجرمانه بود.
 .(116 :1395مارتی، ) کردمیمتفاوت با حکومت را مجازات 

 بدداآشددکارا  یتناقیدد  ،انگاری موسفپریرش گفتمان حقوق کیفری کالسی  با وصف جرم
حکومددت سوسیالیسددتی شددوروی داشددت.  1947قانون اساسی سال   تقنینیجنایی د    سیاست
انسته و بدده آن خود دلیه شهروندان آزادی بیان و قلم را جزء حقوق اوّ ،قانون مرکور  125ماده  

مددثالً در ، سددوء ظددن بدده حکومددت ترینکوندد در عمددل بدده   کهحالیرد  ؛احترام گراشته است
پزشددکان اجددرا  مجددازات ،بدون هرگونه محاکمه ،استراحتجریان مداوای استالین و پیشنهاد 

 .(231 :1353، زادهرحمان)  گرفتبازخواستی صورت ن  گونههیچ و گردید

 ها و پذیرش در افغانستانمینهز 1؛مارکسیسم یا جریان چپ

مطالعه عوامل نندی  ،در افغانستان  جریان نپهای پریرش گفتمان مارکسیسم یا  ینهزم
نددرخش  ،عوامل پریرش و بسترساز جریان مارکسیسم در افغانستان ترینمهماز    .طلبدمیرا  

از بلددوک غددر  بدده بلددوک شددرق  1352حکومت کودتای وقت به ریاست سردار داوود در سال 
دانشددیار، ) ا در جهت نفوذ گفتمان مارکسیسم فددراهم کددرده رزمین  ترینبیش  ،. این دورهستا

 
1. Left Wing. 
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1371: 47 .) 
یایشان در قالب نوگرایی سیاسی، ؤدر پی تعبیر شدن ر  ،خواهان گفتمان مارکسیسمآرمان

، رفددف نددالش نددابرابری جریددان فددوقطرفددداران  و فرهنگددی بودنددد. اقتصددادی، اجتمدداعی
ای و انحصددارگرای قبیلدده د تیگی سددنّزندددکه نتیجه سدداخت   را  ، اجتماعی و سیاسیاقتصادی

امددا انگاشددتند؛ در جامعه افغانسددتان میجریان مارکسیسم  در رشدقدرت در طبقه خاد بود،  
از معیددالت فددوق را در گفتمددان  رفددتبروناینکدده نددرا دگراندیشددان افغانسددتان، تنهددا راه 

 :طلبدرا می ذیلکردند، علل مارکسیسم دنبال می
قدددرت در قددوم یددا شددخد   1بدادی و گفتمان جبریت انحصارگراییاستادامه ادبیات    .الف
 ؛از سوی حاکمان وقت خاد
 تجددددخواهی جریددان سددلف خواهیمشددروطهگرایانه در جنددبش های نپشهوجود ری  . 

 ؛(1138 :2ت، 1359غبار، )
افغانسددتان در جریددان ورود و نفوذ گفتمددان کمونیسددتی و ایدددلولو ی مارکسیسددتی بدده   .ت

 ؛دار داوودسر پساکودتای
جریددان نددپ، از طریددق  تازییکددهلیبددرال بدده عنددوان رقیددب و   نبود گفتمان آزادمنشی  .د

ایدددلولو ی  منشأ ،ایران، شوروی و نین کمونیستی. این سه کشور  :مانند  جوارهمکشورهای  
از  ،گفتمددان مارکسیسددتی.  ه جریددان نددپ در افغانسددتان بودندددمارکسیستی و خاستگاه اندیش

ادبیات و آثددار مارکسیسددتی در  در قالب انتشار «کابلد  پکن»، «کابلد  مسکو»ال طریق سه کان
در قالب افکددار فراریددان حددز   «کابلد    تهران»  نیز  ویشان  هادر سفارتخانه  طلبانمبارزهمیان  

تأثیرپددریری اینکه  نکته(. 61 :1390خواتی، ) گردیده استوارد این کشور میتوده از ایران،  
بسددیار  ،های وارداتی از ایران، به لحاظ قرابت فرهنگددی و زبددانیز اندیشهم اگفتمان مارکسیس
که عمده منابف فکری جریددان طوریهب ؛های بدون واسطه شوروی و نین بودبیشتر از اندیشه

 حز  توده ایران بوده است.  هاینپ در افغانستان، همان جزوه

 افغانستان نیتقنی جنایی ـدر سیاست مارکسیستی اقتدارگرایی  هایجلوه
 ا متغیددرطلب یددا برابددری بدد از تلفیق جریان مسدداوات  ،با وصف اقتدارگرایی  سیاست جنایی

د. سایه اقتدارگرایی بر سیاست جنایی افغانستان نیز ننین وصفی کنمیتجسم پیدا    «،قدرت»

 
1. Monopoly . 
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دوره سددلطه جریددان نهددارم و پددنجم کدده را پریراست. این تأثیرپریری را در قددوانین اساسددی  
 کنیم.مشاهده می  وضوحبه  ،بودستی در افغانستان  ارکسیم

 رویکددردیدر نندددین مدداده خددود، دارای  ،دوره سددردار داوود 1355سددال    1قانون اساسی
دهقان  همانند ایدلولو ی مارکسیستی که طبقه  ،خود  2این قانون در ماده    .ستامارکسیستی  
دانسددتند، اسدداس اجددرای یمومددت را پایدده حک و اقتصاد ،دولت و  صاحبان حکومتو کارگر را  

اهدا  اساسی حکومددت دانسددته قدرت را در آرای دهقانان و کارگران بیان داشته و آن را جزء 
 ،دارد که در آنشباهت نزدی  شوروی  1947قانون اساسی سال   3به ماده    ،این بیان  است.

 .بود  قرار دادهقانان شهرها و دهات حکومت را متعلق به طبقه زحمتکش ده
کنددد. ایددن دونندددان پیدددا می و عینیتتجسم    1359در قانون اساسی سال    ،کردن رویای

لددین سددال اوّ ،وقددت افغانسددتان اسددت  جمهوررلیس  ،دوره که مربوط به حکومت ببرک کارمل
، 3فولکددال( 2افغددان هایکمونیسددتبدده درخواسددت  بلکدده ،، اشددغال نددهقولی بر بنایا  واشغال  
بر بنیاد ی  کودتددای  ،. این حکومتستا ستیسیالیسوتوسج حکومت شوروی ) 11: 1980

 پیوست. به وقوعتوسج حز  دموکراتی  خلق افغانستان  1357خونین سال 
 ،در اکثددر مددواد خددوداست،  4شوروی اتحاد جماهیرکه برخاسته از ایدلولو ی قانون مرکور  

همددان کدده  «کددارگران»و  «دهقانددان»، «زحمتکشددان»عیناً مانند قانون اساسی شوروی از وا ه 
 بددر اصددل تسدداوی تکیهاین قانون با  آورد.میان میه سخن ب ،هطبقه پرولتاریا در شوروی بود
، مانند آنچدده نوان ی  عمل شرافتمندانهتأکید بر کار مفید به ع  و  تمام اقوام در رشد اقتصادی
در صدددد مشددروعیت  (،خددوردنمی ،کندددکسددی کدده کددار نمیآمده )  5در قانون اساسی شوروی

 6گفتمان جریان نپ بودند.  ایدلولو ی مارکسیستی از طریق دن بهبخشی
طبددق ، 17در مدداده  1359و قددانون  ،13در مدداده  1355قددانون اساسددی   در همین راستا،

 :از قبیددل یایدلولو ی مارکسیستی مبتنددی بددر اقتصدداد و انحصددار آن در دسددت دولددت، منددابع

 
1. Constitution . 
2. The Afghanistan State Said To US,”Leave Us Alone, The Soviet military Contingenst 

Were Brought in At Our request. 

3. Volkov. 
4. Soviet Union . 
5. The Soviet Constitution . 

بیشتر، ر.ک: مواد  6 اساسی افغانستان سال    32و    28. برای توضیح  اساس  12و ماده    1359قانون  ی شوروی  قانون 
1947  . 
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جددزء  را هددوایی و زمینددی و... سپورتتران، انر ی، صنایف بزر ، مخابرات، هامعادن، جنگل
 6دقیقدداً ماننددد مدداده  ،ایددن مدداده .متعلق به دولت دانسته استرا و اداره آن  ،ملتهای  دارایی

هددای تمددامی ثروت ،اسددت. در مدداده مددرکور سوسیالیستیشوروی  1947قانون اساسی سال 
فقددج در  ،رویقانون اساسی شددو دولت و خلق شوروی دانسته شده است. ازآنِ  ،داخلی کشور

اختیددارات  بددرای آنددان آمده از طریق خددود مددردم،دستبه  های کون  صناعی و اموالِبخش
 وقت افغانسددتان نیددز ننددین قانونگرارکه ننان ؛ی در استفاده خصوصی قالل شده استشخص

 است. پریرفته  عد اقتصادیسیاستی را در بُ
در خصددود سیسددتم  ،نینددیجنددایی د تقعددد سیاسددت تأثیرپددریری در بُ تددرینمهمیکی از  

سیسددتم  ،1359قددانون اساسددی  3و مدداده    ،1355قددانون اساسددی  40حزبی اسددت. مددادهت 
 ،بددودبه رهبری حز  انقال  ملی که بانی و پیشاهنگ انقال  مردمددی را  حزبی در کشور  ی 

وود، هددی) تنها حددز  موجددود بددود ،کمونیست در شورویکه حز   ننان  ؛ساختمی  منحصر
1379: 28). 
بدده ماننددد شددوروی  1در خصددود اصددالحات ارضددی ،1359اسددی سددال ون اسقددان
را  یشدولت وقت، تمامی سددعی خددو .داد  قرارسیاست خاصی را در دستور کار  یالیستی،  سوس

دهقانددان و زحمتکشددان بددر اسدداس گفتمددان   برای  ،راله تسهیالت در بخش زراعتادر زمینه  
 هایمارکسیسددتنقالبددی رای ااز سوی شددو  ،مارکسیستی روی دست گرفت. بر همین اساس

 1977نددوامبر  28در  هاییفرمانمحمد ترکی، و با تقلید از شوروی در زمان ریاست نور  افغان
الغددای طلددب و بحددع تخفیددف و  شددد گون از جمله اصالحات ارضددی صددادرگونا  هایدر زمینه

، خددواتی) یدددردگ مطرح 1977جوالی  12در تاریس  6ره مالکان از دهقانان نیز در فرمان شما
1390: 67). 

هددای قددومی افغانسددتان نیددز نویددد از یدد  تأثیرات ایدلولو ی مارکسیستی، در بددین اقلیت
مارکسیسددتی بددا  سدداز ایجدداد یدد  جنددبشزمینه  ،تددأثیرات  داد.اینسیاست جنایی نوین را می

، بدده دنبددال کددردمیکه عمدتاً با گرایش مالولیستی فعالیددت  بود. این جنبش  2نوان ستم ملیع
رفته اقوام )هددزاره، تاجیدد ، ازبدد  و...( بدده دسددت پشتونیسددم بددود. سی ازدستق سیاحقو
 ،تبار بددود. طدداهرمرهب و تاجی شیعه «طاهر بدخشی»این حز ، شخصی به نام    گراربنیان

کدده طبقدده گونههمان ؛دانسددتراه نجات از این گرفتاری را قیام مسددلحانه علیدده زورگویددان می

 
1. Land Reform. 
2. National Oppression . 
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 .(80 :1ت ،1364 ،منهی)  بودند گرفته پیشرا در   یاهن رننی ،پرولتاریا در شوروی
از بازماندگان نهار شاخه کمونیسم در افغانستان)حز  خلق، پرنم، شعله جاویددد و سددتم 

اشدداره کددرد کدده  «شددعله جاویددد»تددوان بدده شدداخه در نرام سیاسی فعلی افغانسددتان می  ،ملی(
ن شدداخه، جدددایی دیددن از ا  ایدد اهد ترینمهم. از هستهمچنان مشغول فعالیت حزبی خود  

دولت، لغو دین رسمی، تأمین آزادی اعتقاد به ادیان و مراهب گوناگون و تددأمین آزادی عدددم 
 .اعتقاد به دین و مرهب است

ی در اکثددر قددوانین دنیددا از جملدده افغانسددتان دارای تددأثیراتهرننددد    ،سیسمایدلولو ی مارک
از وصددف  ،لددب و مسددلج در ایددن کشددوران غااما نتوانسته به عنددوان یدد  گفتمدد  ،داشته و دارد
طورکه در ابتدای ایددن نوشددتار بیددان شددد، همان  ،باشد. نرایی این مسئله  برخوردارماندگاری  
های قابلیت اعتبار و در دسترس نبودن این ایدلولو ی در جامعه ندداهمگون بددا خواسددتهفقدان  
رکسیسددم در مواجهدده بددا  ی مادر وصف تفسیر مادیگرایانه از ایدلولو  ،این ناهمگونی  آن بود.
 .ستا درک قابلروشنی به ،تی آنسنّ د وصف دینی با هجامع

 فراگیر  1گراییتامگفتمان  در سیاست جنایی افغانستان
و یا حتی در جوامددف بدددون  هادولتمفهوم قدرت به عنوان اصلی قدیمی، همواره در بطن 

کدده از نددوع فروپاشددی در  حددادیددر بددا تغی این کارکرد،  کارکرد خاد خود را داشته است.  ،دولت
بدده  و هگردیددد منجر ایو توده  گونههستهای  ، به ایجاد جامعهستاساختار اجتماعی و سیاسی  

یدد   در خدددمت اگددر قدددرت ،بدین سبب .شودمیظاهر  اقتدارگرای فراگیرایدلولو ی    صورت
 گددروه سددلطه یدد و اگددر در خدددمت  شددودنامیددده می ملت و نژاد خاصی قرار گرفت، فاشیسم

 .شودمی گفتهمرهبی   گراییتام به آن ار گرفت،قر یمرهب
آن ظدداهر شددد و  متحجرگونددهگرایی در افغانستان، در ظهور طالبان و قوانین نقطه اوت تام
در ن انتیجدده ناکددامی مجاهددد ،یسددمطالبانایدددلولو ی  بیش وجددود دارد. ظهددور  واکنون نیز کم
 1374قسیم آن بددود. ایددن جریددان کدده در سددال درت و تبر سر قسیاسی    گراییاسالمگفتمان  

زودی بدده هنرر روستایی برخوردار بودند و بالهای تنگ، صرفاً از دانش ماعالم موجودیت کرد
ها از پیددروان یدد  گددروه سرسخت و متعصب مبدددل گشددتند. دیوبندددیهای  دیوبندیجریان  
 بدده طددورآن در مددورد زنددان را  و نددواهیاوامر  ویژهبهباشند که اسالم و بنیادگرا می  طلباصالح

را کددافر  آنهدداها ضدیت عمیقی بددا مسددلمانان شددیعه دارنددد و کنند. دیوبندیافراطی تفسیر می
 

1. Integrisme . 
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 .(114 :1377میلی، ) شمارندمی
 ،ش جامعه ملل را تشکیل دهداگرنه نتوانست ی  دولت قانونی مورد پریر  ،گروه طالبان

و بیش از پانصد  کرد افیای افغانستان حکومتاز جغر درصد70بر حدود   ،سال  پنجمدت    اما به
 خود را به اجرا در آورد. سیاست جنایی خادکرد و قانون و فرمان تقنینی صادر  

 ساختار نهادها در حکومت طالبان
فراتر از دوستی و عالقه شدید و تددا  ایای است به معنوا ه  1،اندیوال  :نرام اندیوالی  .الف

تابف قوانین حکومتی نبددوده و بدده هددیچ  ،رهبری. این نرام دت شخد یااندازه پرستش یا عبا
استفاده  هیچ گاهعقیدتی  د در این گروه سیاسی  ،به عنوان مثال؛  نرام حکومتی شباهت ندارد

  .(119 :1390 ،رازسراف ؛38 :1377 )میلی، از لباس خاصی برای نرامیان آن مطرح نشد
 امیرالمددؤمنینر طالبددان و ملقددب بدده رهبدد   ،عمرمال  ،در این گروه  :ساختار تشکیالتی  . 

 2«شددورای عددالی»شد. یکی از این شددوراها، در ابتدا از طریق شوراها اداره می  ،بود. این گروه
شددد. میسددازی محسددو  مراکددز تصمیم تددرینمهماز  ،بود. این شورا که دارای ده عیو بددود
ند. شددورای دیگددر کومتی بودهای حهمگی دارای پست ،اعیای این شورا که بعداً منحل شد

 گردیدمیاختیارات سیاسی و دینی مشخد   ،بود. در این شورا  «فتااإل  شورای دار»این گروه،  
 در خصددود ،آن قددرار داشددت. ایددن شددورا در رأس ،مالعمر و که دارای پنج عیو دالمی بود

، . شددورای سددوم در ایددن جریددانکددردمی گیریتصمیمامور سیاست خارجی، داخلی و نرامی 
تصددمیمات مهمددی در  ،دارای هفددده عیددو بددود. ایددن شددورا « اسددت کددهسرپرسددتیشددورای »

د و تابف تصمیمات کرمیاتخاذ خصود مسالل روزمره مربوط به شهر کابل و جبهه نرامی را 
 ز قددوم پشددتون و یددا پاکسددتانی بودنددداعمومدداً    ،شددوراها  اعیددای ایددن  مأخوذه در قندهار بود.

 .(336-327 :1388سجادی، )
شددد، می منحصددر دادی طالبان که در ی  قدددرت مرکددزی بدده نددام مالعمددرکومت استبح

 بود.  گیرانهسختدارای سیاست جنایی  
صرفاً دولتی  ،های جناییها، تمایل به تقویت دولت و پاسس به پدیدهگونه حکومتدر این
 ،رهبیمدد  گیریبا توجدده بدده جهددت  ،هاجویانه در این گونه قدرت. توسعه قلمرو مداخلههست
  .(120 :1395مارتی، )  اوت استمتف

 
1. Andival . 
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 :کندخوبی نمایان میسیاست جنایی طالبانیسم را به  گیرانهسخت، گفتمان ذیل  نمونه

 سیاست جنایی در گفتمان طالبانیسم
بدده آدا  و سددنن خددود  ،موضددوعات مختلددف اجتمدداعیگفتمددان طالبانیسددم در خصددود 

بود. حیددور زن در  نشینیخانهو  اگرانزوگفتمان زن،  در موردطالبانیسم   گفتمان  .بودمنحصر  
 ،. این قشددرگردیدمیو موجب مجازات او  بود جرم ،حرمبدون همراهی ی  مَ  ،انرار عمومی

عواقددب دردندداکی را  ،و سرپیچی از این قددوانین شدند سواد، ادامه تحصیل و کار ممنوع حقّ  از
 .(200 :1377هاچ دوپری، ) زدرقم می آنهابرای  

سالم و جهاد و نگرش آن به جامعه بددا تفسددیر و نگددرش اغلددب اعیددای طالبان از اتفسیر  
ز اسددالم، هددیچ تفسددیر جامعه افغانستان متفاوت بود. طالبان جددزء گفتمددان و برداشددت خددود ا

ریددش مددردان، فهرسددت ». بدین منرور احکام خاصی را برای اندددازه نددیگری را قبول نداشت
را و تفتیش عقاید مردم در بین کونه و بددازار  هزه متولد شدمشخصی از اسامی برای نوزادان تا

هرگوندده از دید ایددن جریددان هرگوندده انحددرا  از مددرهب، جددرم بددوده و بدددون   کردند.اجرا می
 .(183، 1390سرافراز، ) «آمدمحاکمه رسمی مجازات به اجرا در می

داشت. ایددن  مرهبیی و ت ر اندیشه طالبانیسم، صبغه انحصارگفتمان سیاست جنایی د
داد. مددرهب را در درجه بعدی قددرار مددی اندیشه خاصی را تقدیس نموده و دیگر افکار  ،ریانج

 ؛235 :1386رسولی، ) گرفتقرار می در تنگنای و شیعیان مرهب سنّبیشتر ، آنهامورد قبول 
 .(190 :1390سرافراز،

نددی بددر مبت ن جریددان، در ایدد عنوان یکی از ارکان گفتمان رایج به «قابلیت اعتبار»خصیصه  
فرهنددگ و آدا  عد اگرنه در بُ ،قابلیت اعتباراندیشان استوار بود.  افکار دگر  سرکوبگری فراگیر

 قددرونتی بددا تفتددیش عقایددد واتفدد  هددای مددرهبینسبت بدده اقلیتاما  ،جوابگو بودتی  سنّرسوم  
د خددود نیز دارای توانایی خددا بودن  در دسترساز لحاظ قابلیت    ،این جریان  نداشت.  گرشته
خصددود به ،های مددردمخواسددت بددرایو    ندداشددت  حیددورن طالبان در همدده جددا  امأموربود.  
رفددف در مددورد  ،طالبانی، آماده بودند. این گددروه های مرهبی و اجرای احکام اسالمتدرخواس

دو کردنددد. ایددن اعددالن آمددادگی می ،های آنددانو بددرآورده نمددودن نیازمندددی  مشکالت مردم
 سال پابرجا نگه دارد. پنجایدلولو ی را برای    توانست این نیزی بود که ،خصیصه
ای و منطقدده هایابرقدددرتتوسددج    شدددهساختهپیشاین جریددان در یدد  تبددانی از    اگرنه
خصددود جامعدده زنددان به ،، از هم پاشید و روزنه امیدی بددرای مددردم افغانسددتانایفرامنطقه
بددار دیگددر بدده  ،ربی استوذ مقامات غبیشتر تحت نفاما در ی  سناریوی جدید که   ،دایجاد کر

 زن سیاسی مطرح گردید.عنوان ی  نانه
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 نتیجه
اسددت و افغانسددتان نیددز بدده عنددوان امری بدیهی   بر جوامف،  ایدلولو یکی  هایجریانتأثیر  

 ؛ امدداخواه آگاهانه یا ناآگاهانه، تأثیرپددریری خدداد خددود را داشددته اسددت وامف،جاین ی از فرد
اجتمدداعی، فرهنگددی، اقتصددادی و  هایآسددیببددوده و  هاندده آن غالددبجنبدده ناآگا ،متأسددفانه

 داشته است. در پیی را ناپریرجبرانیاسی س
 فاجعدده حکایددت از یدد  ،جامعدده افغانسددتانعد تیددعیف نیددروی انسددانی ها در بُاین آسیب

خصددود بهافغانستان، برخاسته از متن جامعه  سیاسیبه مالحرات   توجهی. بیداردسیاسی  
 ای کوندد  از آن اسددتبدادتنها نمونه  ،هانآزادیخوا  ها و شکنجهنیستن حاکمیت کمودر دورا

کدده برگرفتدده از  یتغییددر قددوانین اساسددی ملددی بددر اسدداس قددانون اساسددی شددورو  بزر  است.
تندداقض آشددکار بددا باورهددا و اعتقددادات مددردم افغانسددتان   ،های جریان مارکسیسم بددودیهتوص

   داشت.
د موضددوعات مختلددف اجتمدداعی، منحصددر بدده انیسم در خصوگفتمان طالب  ،در این بین

 نشددینی بددود.آدا  و سنن خود بود. گفتمان طالبانیسم در مورد زن، گفتمان انزواگددری و خانه
با تفسیر و نگرش اغلب اعیای جامعه  ،تفسیر طالبان از اسالم و جهاد و نگرش آن به جامعه

بددرآورده نمددودن  و شددکالت مددردمرفددف م ر خصددودد ،افغانسددتان متفدداوت بددود. ایددن گددروه
انسددت ایددن نیددزی بددود کدده تو ،کردند. ایددن خصیصددهاعالن آمادگی می  ،های آناننیازمندی

سیاست فشار و عدددم تعامددل بددا سددایر  ،این وجود با پابرجا نگه دارد.  ایدلولو ی را برای مدتی
 ،خددارجی خدداد بدده لحدداظ و وابسته بودن آن بدده ننددد کشددور  ،عد داخلیاقوام و مراهب در بُ

 .و دارد  ره مورد تردید قرار داشتهموا
بیگاندده  هایایدلولو یی، اجتماعی و اقتصادی فرهنگمدل  پریرش عجوالنه و ناهمگون

 ،هاو ندده در دوران کمونیسددتخددان  الددهنه در دوره امانت و مرهب جامعه افغانستان،  با سنّ
وم وارداتی مغددایر رس و . آدا دمردم افغانستان گردیهای مالی فراوانی بر موجب صر  هزینه

 کددرد. ترکارآشدد حاکمددان را بددرای مددردم  تدددبیریبیو مددرهب مددردم، موجبددات  فرهنددگ بددا
لیبرالیسم غربی و داخلی مشغول فعالیددت هسددتند، بدددون  هایجریان ،حاضر که بیشتردرحال

 هایسددازمانباعددع سددلب اعتمدداد مددردم از  ،در نرر گرفتن وضعیت موجود جامعه افغانسددتان
سددنجی در راسددتای عدددم اجددرای قددانون و مصلحت  رایی و قیایی گردیده است.تقنینی و اج

ا در وضددعیت موجددود لیبرالیسددم رگفتمددان  ناکارآمدددی ،مبارزه با انواع فساد اقتصادی و اداری
 کند.تر میافغانستان عینی
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