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با وقوع حمالت 11 سپتامبر، فضایی بین المللی از سوی ایاالت متحده علیه القاعده و 

طالبان افغانستان ایجاد شد و آمریکا با استفاده از فضای به وجود آمده، حمله به افغانستان را 

آغاز کرد. در آن زمان، تعداد قابل توجهی از کشورها مطابق با فضای بین المللی، به همراهی 

با آمریکا پرداختند و یا در قبال جنایات صورت گرفته، مجبور به سکوت شدند.

این  و مشکالت  مسائل  مهمترین  تنها  نه  افغانستان،  در  نیروهای خارجی  حضور 

کشور را برطرف نکرد، بلکه بر حجم آن ها افزود. طی بیش از 16 سال حضور نظامی 

خارجی در افغانستان، امنیت این کشور روزبه روز شرایط بدتری را تجربه کرد و به گواه 

سازمان های بین المللی، تولید مواد مخدر در افغانستان در مدت حضور این نیروها، روندی 

افزایشی داشته است.1 وضعیت حقوق بشر و کشتار شهروندان و غیرنظامیان بی گناه نیز 

اوضاع بهتری نداشته و تقریبًا روزی نیست که تعدادی از شهروندان افغان توسط نیروهای 

خارجی و یا عملیات هوایی کشته نشوند.

بررسی و تحلیل تعداد نیروهای کشورهای مختلف در افغانستان در سال های 2011 

)سال اوج گیری تعداد نیروهای خارجی( و 2017 می تواند نکاتی را در اختیار عالقه مندان 

به مسائل افغانستان قرار دهد:

بخش مهمی از کاهش نیروهای صورت گرفته از سوی کشورها، در چارچوب 

تصمیم آمریکا جهت کاهش کلی نیرو در افغانستان است که به دلیل هزینه های زیاد و 

عدم کسب نتیجه ای درخور، مورد استقبال دولت های کشورهای اعزام کننده قرار گرفت.

غیر از برخی کشورهایی که تعداد نیروهای آنان در افغانستان بسیار پایین بوده است 
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)مانند مغولستان و ارمنستان( تقریبًا همه ی کشورها تعداد نیروهای خود را در افغانستان 

کاهش داده اند و مهم تر از آن، این است که برخی از مهم ترین شرکای آمریکا در حمله به 

افغانستان )ازجمله کانادا و فرانسه( به طورکلی نیروهای خود را از افغانستان خارج کردند و 

در این کشور حضور ندارند.

انتظار داشت که در پی درخواست آمریکا، تعداد نیروهای خارجی در  نمی توان 

افغانستان بار دیگر به میزان گذشته برسد. زیرا:

1. شرایط و فضای بین المللی کنونی جهان، با فضای ایجادشده در سال 2001 بسیار 

متفاوت است؛

2. بیش از 16 سال حضور نظامی در افغانستان، تاکنون ناکارآمدی خود را اثبات 

کرده و دولت ها و افکار عمومی کشورهای اعزام کننده، به راحتی راضی به اعزام نیروی 

جنگی به افغانستان نخواهند شد.

دولت افغانستان، تاکنون نه تنها مواضع مثبتی در قبال افزایش تعداد نیروهای خارجی 

)علی الخصوص آمریکایی( در این کشور داشته  است، بلکه شخص اشرف غنی در برهه ای 

حاضر به تقدیم منافع معادن غنی افغانستان به آمریکا شد تا جذابیت افزایش نیرو را برای 

این کشور به وجود آورد.

در ادامه جدول تعداد نیروهای حاضر در افغانستان در سال های 2011 و 2017 ارائه 
می گردد. 1

1. اطالعات جمع آوری شده تا 17دسامبر2017



اندیشکده راهربدی تبیین

7

تعداد نیروها نام کشور
در سال 
20112

تعداد 
نیروها در 
سال 20173

درصد 
تغییر

توضیحات

تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال 2011 در بیشترین تعداد خود 87.7-9000011000ایاالت متحده
از سال 2001 قرار داشت که در سال 2014 به دستور باراک اوباما، کاهش 

چشمگیری یافت، به حدی که تا اوت 2017 تعداد این نیروها 8400 نفر عنوان 
می شد. در این ماه، فاش شد که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان، نه 

8400، بلکه 11000 نفر است که پس از اعالم راهبرد جدید آمریکا، این تعداد 
افزایش نیز می یابد.

انگلیس پس از ایاالت متحده بیشترین تعداد نیرو را در افغانستان به کار گرفت. 94.7-9500500انگلستان
پس از درخواست ترامپ از متحدان خود جهت افزایش نیرو در افغانستان، 
گرچه وزیر دفاع انگلیس از راهبرد جدید آمریکا استقبال نمود، اما موضع 

مشخصی در قبال اعزام نیروهای بیشتر به این کشور اتخاذ نکرد. بااین وجود، 
چند ماه پیش از آن، انگلیس در پاسخ به درخواست دبیر کل ناتو، حدود 100 

نفر به نیروهای خود در افغانستان افزود.
آلمان از کشورهایی است که معموالً یکی از هماهنگ ترین مواضع را با ناتو 79.6-4812980آلمان

طی سال های گذشته داشته است و در سال 2001 نیز به همراه دیگر کشورهای 
عضو این ائتالف، به اعزام نیرو به افغانستان پرداخت که بخش اعظم این 

نیروها، در والیات شمالی افغانستان جهت تأمین امنیت مستقر شدند و همچنین 
به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان پرداختند. بااین حال، متعاقب اختالفاتی 
که میان این کشور و ایاالت متحده بر سر سهم کشورها از بودجه ی دفاعی 

ناتو پیش آمد، صدراعظم آلمان در پاسخ به درخواست دبیر کل ناتو، تمایلی 
به اعزام نیروی بیشتر به افغانستان نشان نداد. بااین وجود، احتمال می رود با 
درخواست و فشار بیشتر آمریکا، این کشور نیز بر تعداد نیروهای خود در 

افغانستان بیفزاید.
نیروهای نظامی این کشور همراه با دیگر کشورهای عضو ناتو، در سال 2001 100-صفر3935فرانسه

وارد افغانستان و در سال 2012 به دستور فرانسوا اوالند، دو سال زودتر از 
برنامه ی زمانی ناتو از افغانستان خارج شدند که مورد انتقاد مسئوالن ناتو و 

سران کشورهای عضو آن قرار گرفت. در میان متحدان آمریکا و کشورهایی 
که بیش از 2000 نیرو در افغانستان داشته اند، فرانسه بیشترین میزان کاهش 

نیرو را داشته است.
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در میان کشورهای عضو ناتو، ایتالیا یکی از کشورهایی است که کمترین 73.2-38801037ایتالیا
میزان کاهش را در تعداد نیروهای خود داشته است؛ تا جایی که آمار نیروهای 
تحت فرماندهی ناتو در سال 2017، نشان دهنده ی آن است که این کشور پس 
از ایاالت متحده، در حال حاضر بیشترین تعداد نیرو را در افغانستان دارد. ایتالیا 
در زمره ی اولین کشورهایی بود که در سال 2009 به درخواست اوباما جهت 
افزایش نیرو در افغانستان پاسخ مثبت داد؛ لذا بعید به نظر نمی رسد در پاسخ به 
درخواست های اخیر آمریکا جهت افزایش نیرو، مجدداً نیز نیروهای خود را 

افزایش دهد.
کانادا اولین گروه از نیروهای نظامی خود را در قالب یک تیم کوچک 40 100-صفر2922کانادا

نفره در سال 2001 وارد افغانستان نمود. این موضوع به دلیل هراس از واکنش 
افکار عمومی، تا اوایل سال 2002، پنهان نگه داشته شد. این کشور در سال 
2014 تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و اخیراً نیز زمزمه هایی 
از احتمال بازگشت تعداد محدودی از این نیروها به افغانستان وجود دارد که 
احتمال می رود بیشتر در حوزه ی آموزش نیروهای امنیتی افغان فعالیت داشته 

باشند.
نیروهای نظامی لهستان، از سال 2002 وارد افغانستان شدند و تا سال 2014 به 92.2-2560198لهستان

انجام مأموریت نظامی در این کشور می پرداختند و پس ازآن سال، تنها تعداد 
محدودی از آن ها در قالب نیروهای آموزشی در این کشور حضور داشتند. 
بااین حال، سفیر غیر مقیم لهستان در افغانستان در ماه می سال 2017، نامه ی 

رئیس جمهور این کشور را که در آن به احتمال افزایش تعداد نیروهای نظامی 
در افغانستان اشاره شده بود، به مقامات وزارت خارجه ی افغانستان تحویل داد.

نیروهای این کشور از سال 2002 به افغانستان وارد شدند و عمدتًا در 69.7-1938587رومانی
والیت های کابل و قندهار حضور دارند. این کشور تاکنون در قبال افزایش 

نیرو در افغانستان، مواضع مثبتی اتخاذ نکرده است؛ بااین حال، درصورتی که ناتو 
به صورت جمعی اقدام به افزایش نیرو نماید، رومانی نیز ممکن است به صورت 

محدود بر تعداد نیروهای خود بیفزاید.
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ترکیه حضور خود در افغانستان را با 300 نیرو در سال 2002 آغاز کرد و دو 63.1-1786659ترکیه
بار در سال های 2002 و 2005 فرماندهی نیروهای بین المللی کمک به امنیت 
افغانستان )ایساف( را عهده دار شد که در هر دو بار، تعداد نیروهای خود را 

به صورت قابل توجهی افزایش داد. این کشور همچنین اعالم کرده است که به 
حضور در افغانستان، مادامی که خواسته ی دولت این کشور باشد، ادامه خواهد 

داد.
در اکتبر 2015، اسپانیا به حضور رزمی 14 ساله ی خود در افغانستان پایان 98.7-20*1552اسپانیا

داد و تنها حدود 20 نیرو در مقر فرماندهی مرکزی ناتو در کابل باقی ماندند. 
بااین حال، متعاقب درخواست ایاالت متحده از متحدان خود جهت افزایش نیرو 

در افغانستان، این کشور در حال بررسی این موضوع است.
برای استرالیا، حضور در افغانستان طوالنی ترین تجربه ی جنگی این کشور بود. 82.5-1550270استرالیا

نیروهای استرالیا در سال 2001 وارد افغانستان شدند و در فاز عملیاتی، تحت 
فرماندهی نیروهای ناتو به اجرای عملیات های هوایی، زمینی و ساخت وساز 

پرداختند. بخش زیاد این نیروها در اواخر سال 2013 از افغانستان خارج شدند. 
بااین حال، این کشور در واکنش به درخواست ایاالت متحده جهت افزایش 

تعداد نیرو، مواضع مثبتی داشته است.

در جدول زیر، تعداد نیروهای کشورهایی ذکر شده که میزان حضورشان در سال 2011، 

کمتر از 1000 نفر بوده است. بدیهی است که افزایش یا کاهش نیروی جداگانه ی هرکدام 

از این کشورها، تأثیر خاصی در تحوالت میدانی افغانستان ایجاد نمی کند؛ بلکه بیشتر جنبه ی 

سیاسی داشته و ایاالت متحده همراهی این کشورها را به منزله ی ابزاری جهت مشروعیت بخشی 

به تجاوز 16 ساله ی خود به افغانستان قرار داده است.
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تعداد نیروها کشور
در سال 
2011

تعداد 
نیروها در 
سال 2017

درصد 
تغییر

توضیحات

این کشور در سال 2014 مأموریت رزمی خود در افغانستان را پایان داد و 6.9-937872گرجستان
ازآن پس، نیروهای این کشور در بخش های غیر رزمی از قبیل آموزش و 

کمک به بازسازی در افغانستان حضور داشته اند.
دانمارک نیز در سال 2014 مأموریت رزمی خود را پایان داد و باقیمانده ی 87-75097دانمارک

نیروهایش را در استان هلمند متمرکز کرده است.
بلغارستان که از سال 2002 حضور نظامی خود را در افغانستان آغاز نمود، 84.7-60292بلغارستان

نیروهای خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. علی رغم اینکه 
برخی خبرگزاری ها در ماه جوالی سال 2017، خبر از تصمیم این کشور 
برای اعزام 50 سرباز بیشتر به افغانستان دادند، تاکنون این امر محقق نشده 

است.
جمهوری 

چک
نیروهای نظامی جمهوری چک، بیشتر در والیت های قندهار، ننگرهار و 519223-57

هلمند حضور دارند و قالب فعلی حضور این نیروها، مأموریت آموزشی، 
همکاری با نیروهای پلیس و راه اندازی بیمارستان های صحرایی است. 

بلژیک نیز در دو مرحله، در سال های 2014 و 2016 تعداد نیروهای خود را 87.7-50762بلژیک
در افغانستان کاهش داد. این کشور اخیرا اعالم کره است تعداد نیروهای 

خود را به 90 نفر افزایش خواهد داد.
نیروهای نظامی سوئدی، معموالً در والیت های شمالی افغانستان مستقر 95-50025سوئد

بوده اند که با پایان مأمورت رزمی ناتو در افغانستان در سال 2014، این 
کشور نیز تعداد نیروهای خود را کاهش داد.

کره ی جنوبی، سال 2001 به افغانستان وارد شد و در سال 2014 حضور خود 100-صفر426کره ی جنوبی
را در این کشور پایان داد. 

این کشور نیز از سال 2001 حضور نظامی خود را در افغانستان آغاز کرد 89.6-40642نروژ
و پس از کاهش نیرو به تبع ایاالت متحده، اخیراً اعالم کرده آمادگی اعزام 

نیروی بیشتر به افغانستان را دارد.
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مجارستان در زمره ی کشورهایی بود که پس اعالم پایان مأموریت رزمی 76.5-38390مجارستان
ناتو در سال 2014، اعالم کرد همچنان به حضور در این کشور ادامه خواهد 
داد و ازآن پس، در قالب مأموریت های آموزشی و مشاوره در این کشور 

فعالیت داشته است.
نیروهای نظامی کرواسی، عمدتًا در جایگاه تحلیلگر و مشاوران نظامی 70.3-32095کرواسی

نیروهای افغان بوده اند و مقامات رسمی این کشور، درگیری مستقیم آن ها را 
با طالبان تأیید نکرده اند. با توجه به اعالم آمادگی این کشور جهت افزایش 
نیرو در سال گذشته، این احتمال وجود دارد که در قالب مأموریت ناتو، 

کرواسی نیز نیروهای خود را در افغانستان افزایش دهد.
نیروهای اسلواکی، بیشتر در بخش های پشتیبانی و نگهداری و بازسازی 87.6-30838اسلواکی

فرودگاهای نظامی فعالیت داشته اند و با توجه به مواضع مثبت این کشور 
در قبال افزایش نیرو در سال گذشته ی میالدی، افزایش تعداد نظامیان این 

کشور در آینده چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.
این کشور حضور خود در افغانستان را از سال 2002 آغاز و بیشتر نیروهای 68-26083آلبانی

خود را در والیت های کابل، هرات و بلخ مستقر نمود. وزیر دفاع این کشور 
در سفر اخیر خود به کابل، اعالم نمود نیروهای خود را در افغانستان افزایش 

خواهد داد.
نیروهای این کشور، بیشتر در عملیات های شناسایی در جنوب افغانستان در 91.1-23721لیتوانی

کنار نیروهای بریتانیایی فعالیت داشته اند. وزیر دفاع این کشور نیز در ماه 
جوالی اعالم کرد هفت سرباز دیگر بر 21 سرباز خود اضافه خواهد کرد.

هلند حضور خود را از سال 2002 در افغانستان شروع کرد و بیشتر 47.9-192100هلند
فعالیت های خود را در والیت های اورزگان و قندوز متمرکز کرده است. 
با وجود اعالم قبلی وزارت دفاع این کشور مبنی بر پایان حضور خود در 

پایان سال 2018، دولت این کشور اعالم کرده است نیروهای خود را جهت 
مبارزه با داعش در افغانستان افزایش خواهد داد.

این کشور که از سال 2001 وارد افغانستان شد، از اواخر سال 2013 شروع 94.7-19110نیوزیلند
به کاهش تعداد نیروهای خود کرد و پس از تصمیم آمریکا جهت افزایش 
نیرو، اعالم کرد 3 نیروی غیر رزمی دیگر به افغانستان اعزام خواهد کرد.
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نیروهای مقدونیه از اوت 2002 وارد افغانستان شدند و تحت فرماندهی 14.7-163139مقدونیه
نیروهای انگلیسی به فعالیت در افغانستان پرداختند. این کشور در سال 2006 
تعداد نیروهای خود را تا حدی افزایش داد و در اواخر سال 2014، از تعداد 

آن ها کاست.
استونی از سال 2002 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرد و در سال 97.5-1634استونی

2006، تعداد آن ها را از 80، به 150 نفر افزایش داد. این کشور در حال 
حاضر 4 نیرو در افغانستان دارد و انتظار نمی رود تغییر چشمگیری در تعداد 

آن ها ایجاد نماید.
یونان نیز از سال 2002 در افغانستان حضور داشته و فعالیت های آن بیشتر 97.5-1624یونان

در حوزه های آموزش، مهندسی و پزشکی متمرکز بوده است. این کشور 
نیز بخش اعظم نیروهای خود را در سال 2014 از افغانستان خارج نمود. 

بااین حال، ممکن است تعداد انگشت شماری نیرو را در قالب مأموریت ناتو 
به افغانستان اعزام نماید.

فنالند نیز که حضور خود را از سال 2002 آغاز کرده است، پس از 81.4-15629فنالند
سرنگونی طالبان، بخش عمده ی فعالیت های خود را در حوزه های مدیریت 

بحران و کمک به بازسازی اختصاص داده است. وزیر دفاع این کشور اخیراً 
اعالم کرد ایاالت متحده از کشورش خواسته بر تعداد نیروهای خود بیفزاید. 

لتونی نیز که تعداد نیروهای خود را در افغانستان کاهش داده بود، اعالم 84.1-13922لتونی
کرده بر تعداد آن ها در آینده خواهد افزود.

پرتغال که یکی از طرفداران استفاده از ماده ی 5 معاهده ی واشنگتن )راجع 92.4-13310پرتغال
به دفاع دسته جمعی( بوده است، نیروهای خود را به میزان قابل توجهی 

کاهش داد. بااین حال، انتظار می رود در چارچوب افزایش نیروی ناتو، بر 
تعداد نیروهای خود در افغانستان تا حدی بیفزاید. 

این کشور نیز که در سال 2002 به افغانستان نیرو اعزام کرد، اخیراً اعالم صفر9494آذربایجان
کرده به این کشور نیروی بیشتری اعزام خواهد کرد.

اسلووانی که از 2004 حضور خود را در افغانستان آغاز کرد، از اواخر سال 91.2-807اسلووانی
2014 تعداد این نیروها را کاهش داد، بااین حال حضور خود را به صفر 

نرساند. 
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مغولستان از سال 2010 همکاری خود را با ناتو در افغانستان آغاز کرد و 62.1+74120مغولستان
جزء محدود کشورهایی است که طی این زمان، تعداد نیروهایش روندی 
افزایشی داشته است. با توجه به تمایل باالی این کشور جهت همکاری 
با ناتو، انتظار می رود در آینده نیز در کنار کشورهای عضو این سازمان، 

اندکی بر نیروهای خود در افغانستان بیفزاید.
مجمع الجزایر تونگا )واقع در اقیانوس آرام( نیز در سال 2010 تعداد 55 نیرو 100-صفر55تونگا

به افغانستان اعزام کرد که در آن زمان، اعالم شد مدت حضور این نیروها، 
دو سال خواهد بود. نیروهای این کشور در والیت هلمند استقرار یافتند.

بوسنی و 
هرزگوین

این کشور نیز که از سال 2009 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرده، صفر5555
تاکنون تغییری در تعداد آن ها ایجاد نکرده است. 

هرچند تعداد نیروهای این کشور در افغانستان تعیین کننده نبوده است، اما 202+40121ارمنستان
ارمنستان در میان کشورهای غیراروپایی حاضر در افغانستان، بیشترین میزان 
افزایش را در تعداد نیروهای خود داشته و طی بازه ی شش ساله ی 2011 تا 

2017، تعداد نیروهایش را به سه برابر افزایش داده است.
مونته نگرو نیز که از سال 2010 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرده، 50-3618مونته نگرو

اخیراً اعالم نموده است تمایل دارد نیروهای بیشتری به این کشور اعزام 
کند.

امارات متحده 
عربی

امارات متحده نیروهای خود را از سال 2003 به افغانستان اعزام نمود؛ 100-صفر35
بااین حال، نام این کشور در فهرست کشورهای حاضر در افغانستان در سال 
2017 که از سوی ناتو منتشر شد، قرار ندارد. امارات اخیراً تمایل خود را 

جهت اعزام مجدد نیرو به افغانستان اعالم کرده است.
نام این کشور نیز در فهرست سال 2017 ناتو قرار نداشت. مالزی در سال 100-صفر31مالزی

2010 تعداد محدودی نیرو به افغانستان اعزام کرد که در کنار نیروهای 
نیوزیلندی، در والیت بامیان به مأموریت پزشکی و پشتیبانی مشغول بودند.

اوکراین که از سال 2007 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرده بود، در 54.5-2210اوکراین
سال های 2013 و 2014 از تعداد آن ها کاست. این کشور نیز اخیراً اعالم 

کرده است نیروهای خود را در افغانستان افزایش خواهد داد.
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سنگاپور که از سال 2007 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرده بود، 100-صفر21سنگاپور
در سال 2013 به حضور خود پایان داد. سنگاپور تاکنون موضعی در قبال 

افزایش نیرو در افغانستان اتخاذ نکرده است.
این کشور نیز که از سال 2003 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرده 90.9-111لوکزامبورگ

بود، حضور نظامی خود را در حد یک نیرو در افغانستان حفظ کرده و 
تاکنون، موضعی در قبال افزایش نیرو اتخاذ نکرده است.

ایرلند نیز که از سال 2002 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرده بود، در 100-صفر7ایرلند
پایان سال 2013، حضور خود را در این کشور پایان داد.

نیروهای این کشور در قالب یک واحد مقابله با بحران به افغانستان اعزام 50-42ایسلند
شده اند.

اتریش نیز که کمترین میزان نیرو را در سال 2011 در افغانستان داشته 233+310اتریش
است، طی بازه ی شش ساله ی 2011 تا 2017، با افزودن هفت نیرو، تعداد 
آن ها را به 10 نفر رسانده و از حیث میزان افزایش، حائز مقام اول است.

* عدد تقریبی
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برای درک بهتر سهم کشورها در نیروهای نظامی حاضر در افغانستان، سه نمودار 

طراحی شده که در ادامه ارائه می گردد:
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