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 افغانستان یاسالم تیجمع ۀندیو آ یاختالفات داخل

  

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی

همان های جمعیت اسالمی افغانستان بر سر تقسیم قدرت با ارگ ریاست جمهوری، از  زنی حزبی و چانه  اختالفات درون

حزبی جمعیت اسالمی نسبت به  های درون آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود داشته است، اما در این اواخر تنش

 هر زمان دیگر باال گرفته است.

پس از اعالم منظوری استعفای عطا محمد نور رئیس اجرائیۀ جمعیت اسالمی و والی پیشین بلخ از سوی ریاست 

اوود به عنوان والی جدید این والیت، جمعیت اسالمی و عطا محمد نور واکنش تندی جمهوری و تعیین انجنیر محمد د

 نسبت به این تصمیم ارگ نشان داد و این استعفا را غیر قابل قبول و منتفی خواند. 

زد، داکتر عبدهللا عبدهللا  عطامحمد نور هفتۀ گذشته در نشستی که با جمعی از هوادارنش در شهر مزارشریف سخن می

خطاب کرد. به گفتۀ او، داکتر « مار آستین»ئیس اجرائیۀ حکومت را مورد حمالت تند لفظی قرار داد و حتی او را ر

 «.شکنانم هایت را می دندان»درصد در برکناری وی تالش کرده و در خطاب به او گفت:  ۸۰عبدهللا 

حاال »گونه به اظهارات تند آقای نور گفت:  داکتر عبدهللا اما یک روز بعد در نشست شورای وزیران، در پاسخِ تمسخر

داکتر عبدهللا افزود که او در این استعفا نقشی ندارد، چون عطا محمد نور خود وارد «. هایم باشم من باید متوجه دندان

 مذاکره با ارگ شده بود، ولی منظوری استعفای نور به توافق وی و رهبری جمعیت اسالمی صورت گرفته است.

نشانگر اختالفات شدید  های شماری از اعضای جمعیت اسالمی را نیز در پی داشت که عمالا  ا واکنشاین بگومگوه

و ادیب فهیم، معاون امنیت ملی و « روند سبز»حزبی و دوپارچگی جمعیت اسالمی است. امرهللا صالح رهبر  درون

عضو شورای رهبری جمعیت  ،یل خانپسر محمد قسیم فهیم از عبدهللا عبدهللا حمایت کردند؛ اما در مقابل اسماع

 گی از جمعیت اسالمی ناکام خواند. اسالمی از عطامحمد نور حمایت کرد و داکتر عبدهللا را در نماینده

در این تحلیل، بر اختالفات داخلی جمعیت اسالمی، تقابل حکومت وحدت ملی و جمعیت اسالمی، و آیندۀ این حزب، 

 پرداخته شده است.
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 جمعیت اسالمی اختالفات داخلی

ربانی بنیان نهاده شد و شخص او از آغاز فعالیت این حزب تا  برهان الدینجمعیت اسالمی در دهۀ هفتاد میالدی توسط 

وی صالح الدین ربانی به عنوان رهبر و پسر  ،استاد ربانی پس از ترور. میالدی رهبر این حزب بود ۲۰۱۱سال 

این حزب در زمان جهاد علیه قشون سرخ  عطامحمد نور به عنوان رئیس شورای اجرائی این حزب اعالم شدند.

های داخلی  های جهادی بود و پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در جنگ ترین گروه شوروی از جمله بزرگ

د. پس از سقوط رژیم طالبان تاکنون نیز حضور پر رنگی در ساختار حکومت افغانستان کر نیز نقش مهمی را بازی می

 .است داشته

ها، اختالفات داخلی  حزبی جمعیت اسالمی سخن جدید نیست و این حزب نیز مانند سایر احزاب و گروه اختالفات درون

بدهللا عبدهللا، مارشال محمد قسیم فهیم و اعضای ارشد این حزب مانند داکتر ع ۲۰۰۱پس از سال را تجربه کرده است. 

محمد یونس قانونی در تالش به حاشیه راندن استاد ربانی بودند که در این مورد محمد اکرام اندیشمند عضو جمعیت 

 معلوماتی نیز ارائه کرده است.« امریکا در افغانستان»اسالمی، در کتابی زیر نام 

ی ارشد جمعیت اسالمی موضع واحدی نداشتند. هرچند این وضعیت در سه دور انتخابات ریاست جمهوری، اعضا

شد، ولی با آن هم نشانگر اختالفات  های پیشتاز انتخاباتی عنوان می تالش جمعیت اسالمی برای حضور در گروه

گاهی در سایر قضایا نیز دچار چند دستگی شده  حزبی جمعیت اسالمی بود. عالوه بر انتخابات، این حزب گاه درون

 است.

م به حیث معاون نخست حامد ۲۰۰۴یاء مسعود عضو برجستۀ جمعیت اسالمی، در انتخابات ریاست جمهوری ضاحمد

 رفت.گقرار  محمد یونس قانونی حزبی خودهم مقابلکرزی وارد انتخابات شد و در 

اش داکتر  بیحز ، و همم محمد قسیم فهیم به عنوان معاون نخست حامد کرزی۲۰۰۹در انتخابات ریاست جمهوری 

م عبدالحفیظ منصور، عضو ۲۰۱۰به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد انتخابات شدند. در سال عبدهللا عبدهللا 

 یونس قانونی در انتخابات ریاست ولسی جرگه قرار گرفت.با  جمعیت اسالمی در مخالفت علنی

خاباتی در برابر تیم داکتر عبدهللا عبدهللا م نیز احمدضیاء مسعود در کنار اشرف غنی، به مبارزات انت۲۰۱۴در سال 

پرداخت. عطا محمد نور که در آن انتخابات در کنار داکتر عبدهللا قرار گرفت، سال گذشته در مخالفت شدید با داکتر 

ها باآلخره به جایی رسید که عطامحمد نور در  . این تنشسیاسی با ارگ ریاست جمهوری گردید مذاکراتعبدهللا، وارد 

اعالم کرد که وی از این ببعد با ریاست اجرائیه ارتباطی ندارد و راه خود از این  هـ ش ۱۳۹۵خر ماه حوت سال اوا

 ریاست جدا کرده است.

تند اخیر عطا محمد نور علیه داکتر عبدهللا عبدهللا و متهم کردن او به خیانت با  تااظهاردر ادامۀ همین اختالفات، 

 رسد. پیشینه به نظر می ی و چند دستگی این حزب بیجمعیت اسالمی، اختالفات درون

از سوی دیگر، در حالیکه جمعیت اسالمی در برابر تصمیم ارگ مبنی بر برکناری عطا محمد نور از سمت والیت 

بلخ، واکنش تند نشان داد، داکتر عبدهللا عبدهللا اما گفت که با پذیرفتن استعفای عطا محمد نور، رهبری جمعیت اسالمی 

 ز موافق بوده است.نی

 

 تقابل حکومت وحدت ملی و جمعیت اسالمی
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های جمعیت  حکومت وحدت ملی به خصوص ریاست جمهوری افغانستان از همان آغاز کارش همواره با مخالفت

 جاییاین اختالفات زمانی هم برو بود.  اسالمی در مورد تقسیم قدرت براساس موافقتنامۀ سیاسی این حکومت روبه

رسید که رئیس اجرائیه به گونۀ علنی نارضایتی شدید از عملکرد رئیس جمهور نشان داد و رئیس جمهور را به 

در گزارش خویش که حدود هشت ماه پیش به تاریخ المللی بحران گروه بینانحصار قدرت متهم نمود. به همین دلیل 

و دلیل آن  رو است هروب جدیاختالفات داخلی  باوحدت ملی که حکومت ( به نشر رسید، نگاشته بود ۲۰۱۷)اپریل  ۱۰

 یه است.ئاختالف میان رئیس جمهور و رئیس اجرانیز 

از  پس از حل شدن نسبی اختالفات میان ارگ و ریاست اجرائیه، عطا محمد نور رئیس اجرائیۀ جمعیت اسالمی

مذاکرات  وارد« سهم جمعیت اسالمی»رای به دست آوردن و ب اعالم کردکارکرد عبدهللا عبدهللا عدم رضایت خود را 

ها بر سر قدرت سیاسی با ارگ شده و در جریان مذاکرات، عطا محمد نور استعفای بدون تاریخ را  زنی مستقیم و چانه

 به ارگ ریاست جمهوری فرستاده بود.

امور  جمهور در عالوه بر این، احمدضیاء مسعود عضو شورای رهبری جمعیت اسالمی و نمایندۀ پیشین رئیس

حکومت به  همواره از عملکرد رفت، اینکه مقام ارشد حکومت به شمار میبا وجود اصالحات و حکومتداری خوب، 

ثباتی  بی  جمهور برکنار گردید، از زمانیکه از سوی رئیس گفت. کرد و بر ضد او سخن می ویژه رئیس جمهور انتقاد می

 در مخالفت شدید با حکومت وحدت ملی قرار گرفت. گفت و های داخلی در کشور سخن می سیاسی و آغاز جنگ

برحال و   صالح الدین ربانی وزیر خارجۀ افغانستان و رهبر جمعیت اسالمی نیز از افرادی است که یکجا با چند مقام

 برضد حکومت وحدت ملی در ترکیه اعالم کرد.« ائتالف نجات افغانستان»نام  زیرئتالفی را ارشد حکومت، ا

گی جمعیت اسالمی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی برای گرفتن قدرت بیشتر در این حکومت، نشان  تقابل همیشه

 دهد که این حزب نگران کاهش حضور و قدرت خویش در این حکومت، نسبت به حکومت پیشین است. می

 

 آیندۀ جمعیت اسالمی

با رهبری « شورای انسجام جمعیت»با در نظرداشت اختالفات کنونی میان اعضای ارشد جمعیت اسالمی، مخالفت 

شوند، چنان  های سیاسی دیگر که توسط اعضای برجستۀ جمعیت اسالمی ادراه می جمعیت اسالمی و موجودیت جریان

 حزبی بیشتر خواهد شد. نماید که این حزب دچار چند دستگی و اختالفات درون می

، احمدضیاء «افغانستان نوین»نونی جریانی بنام ، یونس قا«روند سبز»در حال حاضر امرهللا صالح جریانی بنام 

شورای »و اسمعیل خان در هرات « احمدشاه مسعود»، احمد ولی مسعود بنیادی بنام «جبهه ملی»مسعود جریانی بنام 

دهد که اعضای ارشد جمعیت اسالمی به گونۀ فردی  ها نشان می موجودیت این جریان .کنند را رهبری می« مجاهدین

ها  ها هرچند منتج به دست آوردن امتیازات سیاسی به آن گونه تالش کنند. این آوردن امتیازات سیاسی می تالش به دست

 دهد وحدت جمعیت اسالمی خواهد بود. شود، ولی چیزی را که از دست می

گمان بر این است که کنار زدن عطا محمد نور باعث تضعیف بیشتر جمعیت اسالمی و کاهش قدرت این حزب در 

ۀ سیاسی کشور خواهد شد، به همین دلیل جمعیت اسالمی تا آخرین حد ممکن با این تصمیم ریاست جمهوری صحن

رسد این  اش عقب نخواهد رفت. ولی به نظر نمی مبارزه خواهد کرد. در عین حال، ریاست جمهوری نیز از تصمیم

ثباتی امنیتی،  دامن زدن به بیقضیه به جایی برسد که ثبات سیاسی کشور را به چالش بکشد، چون در صورت 

های مستقر در افغانستان به نفع حکومت مداخله خواهند کرد و خود آقای نور نیز بارها به این نکته اشاره کرده  خارجی

 است. 
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