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 ۱۵/۱۰/۲۰۱۶                                    ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه

 
  (۲۰۱۶-۲۰۰۱در افغانستان ) کایجنگ امر

  

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
( نیروهای امریکایی برای سقوط رژیم طالبان و محو ۲۰۰۱اکتوبر سال  ۷پانزده سال پیش از امروز )در 

ی نظامی را در افغانستان آغاز کرد و جنگ ناشی از حمالت نیروهای  عملیات کسترده های شبکۀ القاعده، پایگاه
 خارجی در این کشور، تا حال ادامه دارد.

ها هزار افغان قربانی این جنگ شده و حاال نیز جنگ با شدت بیشتر در تمام کشور  سال گذشته ده ۱۵در طول 
تر شده  وقتی بود و اکنون طالبان نسبت به گذشته قوییک شکست م ۲۰۰۱جریان دارد. شکست طالبان در سال 

ها از جنوب به مناطق شمال کشور گسترش یافته و بخش زیادی از خاک افغانستان از کنترول حکومت  است. ناامنی
 خارج است.

 
 ور شد چرا امریکا به افغانستان حمله

جنگید  ها می ها بر ضد شوروی کنار افغانها در افغانستان، هزاران جنگجوی عرب در  در زمان جهاد علیه شوروی
ها تابعیت افغانی نیز داده شد.  و بعدا حکومت مجاهدین به رهبری استاد ربانی به آنان پناه داد و به شماری از آن

در صد از خاک افغانستان مسلط شدند، به شمول اسامه بن الدن رهبر شبکۀ  ۹۰سپس زمانی که طالبان بر بیش از 
به بعد از حمایت طالبان  ۱۹۹۶ها در افغانستان حضور داشتند و اعضای این گروه از سال  ی از عربالقاعده تعداد

 در افغانستان برخوردار شدند.
سپتامبر رخ داد، اعضای شبکۀ القاعده متهم به دست داشتن در این واقعه شدند و به همین بهانه  ۱۱زمانی که حادثۀ 

اسامه بن الدن در  .سرنگونی رژیم طالبان، جنگ خونینی در کشور آغاز شدامریکا به افغانستان حمله کرد و با 
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، رییس جمهور "بوش" چند نقطه را ۲۰۰۱سپتامبر  ۲۰برد و به همین دلیل در  همان زمان در افغانستان به سر می
 :2برای طالبان مشخص نمود

 تمام رهبران القاعده به ایاالت متحده تحویل داده شوند. 

 3.تمام افراد خارجی زندانی در بند طالبان آزاد و به ایاالت متحده تسلیم داده شوند 

 های تربیتی آنها بسته شوند تمامی کمپ. 

 های القاعده و بررسی آنها داده شود به ایاالت متحده اجازه عام و تام برای دسترسی به کمپ. 
زمان از طریق سفارت خود در پاکستان بیان نمود که ایاالت متحده تاکنون هیچ سندی حکومت طالبان در همان 

سپتامبر ارائه نکرده است. به گفتۀ مال عبدالسالم ضعیف سفیر طالبان در  ۱۱مبنی بر شرکت بن الدن در حمالت 
کا از تصمیم حمله بر هایی زیادی کرد، ولی امری یابی این حادثه تالش آباد، حکومت طالبان برای حقیقت اسالم

سپتامبر حادثۀ تصادفی نبوده بلکه ایاالت متحدۀ امریکا برای تامین  ۱۱رفت. به گفتۀ او، حمالت  افغانستان عقب نمی
منافع درازمدت خویش در منطقه از قبل قصد حضور نظامی در افغانستان را داشت. طالبان سه بار پیشنهاد محاکمۀ 

الت متحده به خاطر حوادث یازده سپتامبر دادند که هر سه بار از سوی ایاالت متحده اسامه بن الدن را به دولت ایا
 4ها رد شد. این درخواست

اکتبر نیروهای جبهۀ متحد شمال با کمک و حمایت حمالت  ۳۱اکتور حمالت هوایی امریکا آغاز یافت و در  ۷در 
نوامبر کنفرانس بن در مورد افغانستان  ۲۵ر هوایی آمریکا وارد کابل شدند و حکومت طالبان سرنگون گردید. د

 روز یک ادارۀ موقتی را به ریاست حامد کرزی تشکیل داد. ۱۰برگزار شد و در جریان 
 

 المللی حیثیت حملۀ امریکا بر افغانستان در قوانین بین
( ۱۳۷۳و  ۱۳۶۸سپتامبر، واکنش خویش را در دو قطعنامه ) ۱۱شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمالت 

را محکوم « ترورستی»ها اجازۀ حمله بر افغانستان را نداده بلکه به گونۀ عمومی حوادث  ابراز کرد. این قطعنامه
 گاه اجازۀ فعالیت نظامی و حمله به افغانستان را به ایاالت متحده آمریکا نداده بود. هیچ شورای امنیتکرده بود و 

ورزید. اما  المللی دانسته بود و بر حمایت مردم افغانستان تاکید می را یک معضل بین« تروریزم»، ۱۳۷۳قطعنامۀ 
و امنیت در کابل و مناطق همجوار آن جابجا  ایجاد نیروهای آیساف که به منظور تامین صلح ۱۳۸۶در قطعنامۀ 

چند هفته بعد از حملۀ امریکا بر افغانستان  ۲۰۰۱دسامبر  ۲۰خواهد شد، شامل بود؛ ولی این قطعنامه به تاریخ 
 صادر شد.

کند که تمام  پیمان به تصویب رسیده، بیان می که توسط ایاالت متحده و دیگر کشورهای هم منشور سازمان ملل متحد
یک از اعضاء  جویانه مطرح کنند و هیچ المللی خود را با اهداف صلح های بین باید بیانیه سازمان ملل متحد اعضای

طرفین هر اختالف که »گوید:  این منشور می ۳۳ندارد. مادۀ  دفاع شخصی را غیر از نیروی نظامی حق استفاده از
المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره،  ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین

آمیز  ای یا سایر وسائل مسالمت میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه
سپتامبر تا زمان حمله بر خاک  ۱۱ولی حکومت امریکا از حادثۀ « .نمایند حل آن را جستجو بنا به انتخاب خود، راه

 بست مواجه ساخته بود.  آمیز را با بن حل مسالمت افغانستان، راه
المللی مانند منشور سازمان ملل متحد توسط تمامی  دارد که عهدهای بین بیان می قانون اساسی ایاالت متحده نیز

 باشد. ب شده و جزئی از قانون اعلی در امریکا میکشورها از جمله ایاالت متحده تصوی
ها نتوانستند مدارک معتبری  سپتامبر هیچ افغانی دست نداشت و از سوی دیگر، امریکایی ۱۱سو در حادثۀ  از یک

را در مورد دست داشتن متهمین آن رویداد ارائه کنند. حتی تا امروز شواهد و مدارک دست داشتن اسامه بن الدن 
یازدۀ سپتامبر که کولن پاول تعهد به نشر آن کرده بود، نشر نشد. حاال پرسش اینجاست که حکومت در حمالت 
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امریکا چرا یک کشوری را مورد حمله قرار داد که در صورت ارائۀ ثبوِت دست داشتن اسامه بن الدن در آن 
ه واشنگتن چنان ثبوتی نداشت، رویداد، حاضر به محاکمۀ او و یا حتی سپردن وی به ایاالت متحده بود؟ ولی اینک

 پیشنهاد طالبان بیدرنگ رد شد.
دهد، بر خاک  منشور سازمان ملل متحد، که به کشورها حق دفاع شخصی را می ۵۱حکومت بوش بربنیاد مادۀ 

سپتامبر دست نداشت و در مورد سپردن  ۱۱افغانستان حمله کرد و اینکه حکومت طالبان و هیچ افغانی در حادثۀ 
کرد، به هیچ صورت معنای آن را نداشت که ایاالت متحده با  ن الدن نیز در صورت ارائۀ شواهد اقدام میاسامه ب

 تهدید نظامی از جانب حکومت طالبان مواجه بود.
 

 تلفات جنگ امریکا در افغانستان
تری داشتند، های بعد از آن تلفات کم م نیروهای ائتالف نسبت به سال۲۰۰۴م الی ۲۰۰۱از سال  نیروهای خارجی:

تن بود که این تعداد  ۶۰م تلفات نیروهای ائتالف ۲۰۰۴ولی بعد از آن تلفات این نیروها رو به افزایش نهاد. در سال 
باال رفت و در سال  ۲۹۶و  ۲۲۸، ۱۹۳، ۱۲۹م به ترتیب به ۲۰۰۸م و ۲۰۰۷م، ۲۰۰۶م، ۲۰۰۵های  در سال
یروهای ائتالف در افغانستان بود که مجموعا تا سال م نقطۀ اوج تلفات ن۲۰۱۰تن رسید. سال  ۵۱۶م به ۲۰۰۹
 مراجعه نمایید(. ۱)به شکل  5رسد. تن می ۳۵۰۰تلفات نیروهای خارجی در افغانستان به بیش از  ۲۰۱۵

 
های  اند. در سال ساله تلفات داشته م همه۲۰۰۲نظامیان افغان نیز از آغاز فعالیت آنها در سال  نیروهای افغان:

تن بود. در  ۹۳۱و  ۹۸۳، ۹۶۶ای امنیتی افغان به ترتیب گان نیروه م تعداد کشته شده۲۰۰۹م و ۲۰۰۸م، ۲۰۰۷
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 ۲۱۱۳گان نیروهای افغان به  شده ای افزایش یافته بود، تعداد کشته سابقه م که شدت جنگ بصورت بی۲۰۱۰سال 
تن رسید،  ۱۰۸۰م کاهش یافت و به ۲۰۱۱گان نیروهای امنیتی افغان در سال  شده صعود نمود. با آنکه تعداد کشته

های  م انتقال مسئولیت۲۰۱۱. در 6گان به سرعت سیر صعودی داشت شده سالهای بعد از آن تعداد کشته ولی در
های پس از آن تلفات آنها نیز رو به افزایش نهاد.  امنیتی به نیروهای افغان آغاز گردید و به همین دلیل، در سال

تن رسید. اما در  ۴۶۳۴و  ۴۳۵۰و  ۲۷۶۵ها به  تلفات این نیرو 7م۲۰۱۴م و ۲۰۱۳م، ۲۰۱۲های  چنانچه در سال
 .8اند سرباز در جریان جنگ جراحت برداشته ۱۲۰۰۰سرباز افغان کشته و  ۷۰۰۰م ۲۰۱۵سال 

 به خاکائتالف حمالت خود را  نیروهای زمانیکه نیروهای امریکایی و ۲۰۰۱ سال درتلفات غیرنظامیان: 
 درسپس . رسیدتن می ۲۳۷۵ بهگان ملکی شدهکشته شماربود و  بلندملکی افراد تلفات میزان  کردند،افغانستان آغاز 

 9فرد ملکی کشته شدند. ۲۴۲۲جمعاً  ۲۰۰۶الی  ۲۰۰۲های  سال
ما در مورد ادر این ارقام تلفاتی که یون ، ولیآوری ارقام تلفات ملکی نمودبه جمع آغاز ۲۰۰۷یوناما در سال 

به آن دسترسی نداشته است، شامل یا هم مواردی که  ندارد وقراردادن آن تحت کتگوری تلفات ملکی شواهد کافی 
از طرف ی که هم تلفاتیا ملکی ناشی از حمالت طیارات بدون سرنشین و  همچنان تلفات. است  نشدهاین گزارش 

 با این هم، با توجه به ارقام سازمان ملل. اضافه نشده استدر این ارقام  خارجی به افراد ملکی وارد شده،نیروهای 
گان افراد ملکی در افغانستان به  میالدی، شمار کشته و زخمی شده ۲۰۱۵تا پایان سال  ۲۰۰۷متحد، از سال 

 (. مراجعه نمایید ۱-به جدول برای جزئیات بیتشر)رسد.  تن می ۶۲۳۷۵
 (۲۰۱۵-۲۰۰۷تلفات ملکی در افغانستان ) :۱-جدول

  (۲۰۱۵-۲۰۰۷های یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان ) مأخذ: گزارش
 

  

                                                           

6
  https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41084.pdf اینجا مراجعه نمایید: به( ۲۰۱۱-۲۰۰۷ان در )گان نیروهای افغ در مورد تلفات کشته شده 

7
  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/11/141106_mar_nato_secretary_kandahar_herat برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید: 

8
   http://da.azadiradio.com/a/27491120.html برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید: 

9
 Neta C. Crawford, War-related Death, Injury, and Displacement in Afghanistan and Pakistan 2001-2014, Watson Institute For International Studies,   

 سال مجروحین گان شده کشته مجموع

۱۵۲۳ - - ۲۰۰۷ 

۲۱۱۸ - - ۲۰۰۸ 

۵۹۶۸ ۲۴۱۲ ۳۵۵۶ ۲۰۰۹ 

۷۱۶۰ ۲۷۹۲ ۴۳۶۸ ۲۰۱۰ 

۷۸۴۲ ۳۱۳۳ ۴۷۰۹ ۲۰۱۱ 

۷۵۹۰ ۲۷۶۹ ۴۸۲۱ ۲۰۱۲ 

۸۶۳۸ ۲۹۶۹ ۵۶۶۹ ۲۰۱۳ 

۱۰۵۳۴ ۳۷۰۱ ۶۸۳۳ ۲۰۱۴ 

۱۱۰۰۲ ۳۵۴۵ ۷۴۵۷ ۲۰۱۵ 
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http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/11/141106_mar_nato_secretary_kandahar_herat
http://da.azadiradio.com/a/27491120.html
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 سال ۱۵وضعیت کشور پس از 
سو در عرصۀ سیاست جهانی به انزوا رفته بود و حکومت طالبان را  از یک ۲۰۰۱-۱۹۹۶های  افغانستان در سال

شناخت و از جانب دیگر، تعلیم و تربیه، اقتصاد و حکومتداری در کشور در وضعیت  میتنها سه کشور به رسمیت 
 بدی قرار داشت.

های جامعۀ جهانی در افغانستان سرازیر  کمک ۲۰۰۱پس از تشکیل حکومت موقت به ریاست حامد کرزی در سال 
غان مساعد گردید و در عرصۀ ها اف شد، کارهای بازسازی در تمام کشور آغاز یافت، زمینۀ آموزش برای ملیون

 کشور جهان روابط دیپلوماتیک برقرار شد. ۱۰۰سیاست خارجی نیز با بیش از 
تحت شعار تامین صلح، مبارزه با مواد مخدر و کمک به افغانستان پا  ۲۰۰۱هرچند نیروهای آیساف در سال 

های گسترده کشور  ر کنار ناامنیاما پس حضور نظامی امریکا و دیگر کشورهای غربی در افغانستان، دگذاشتند 
درصد مواد مخدر غیرقانونی جهان را  ۹۰تبدیل به بزرگترین تامین کنندۀ مواد مخدر در جهان شد که نزدیک به 

 .10کند تولید می
ها به دلیل وضعیت خراب اقتصادی و امنیتی پا به  رو است. افغان های زیادی روبه سال کشور با چالش ۱۵پس از 

های خطرناک به اروپا رفتند و در داخل  هزار افغان از راه ۲۵۰بیش از  ۲۰۱۵اند. در سال  نهاده فرار از کشور
 های خود شدند. کشور نیز هزاران تن مجبور به ترک خانه

تن از  ۱۰۰رو شده است و همه روزه حدود  هایی خطرناکی روبه تر، وضعیت امنیتی کشور با چالش  از همه مهم
سو گروه داعش در افغانستان ظهور کرده و از سوی دیگر، صلح با طالبان نیز با  گیرد. از یک ها قربانی می افغان
ها از سوی  گون مواجه است. حضور نیروهای خارجی در کشور از یک سو و این همه چالش هایی گونه چالش

 دیگر، حاکمیت ملی کشور را به چالش کشانیده است.
آورد این نظام  هایی که دست زمینه به فساد اخالقی در کشور سنتی ما نیز مساعد شده و رسانهونیم دهۀ گذشته  در یک

کنند. فساد مالی و اداری به جایی رسیده که  شود، خالف تمام قوانین اسالمی و عنعنات افغانی نشرات می شمرده می
ین همه، تعصبات قومی و مذهبی نیز اکنون افغانستان در ردۀ نخست کشورهای فاسد جهان قرار دارد و در کنار ا

 ور شده است. در کشور شعله
سال هنوز هم حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور وابسته به امریکا و کشورهای عضو  ۱۵با گذشت 

 ناتو هستند.
 

 گیری نتیجه
حکومت ایاالت متحده حملۀ امریکا بر افغانستان ظاهرا برای سرکوب شبکۀ القاعده و طالبان صورت گرفت، ولی 

کرد. اگر انگیزۀ حمله بر افغانستان تنها نسپردن اسامه بن الدن به  اهداف درازمدت خویش در منطقه را دنبال می
گفت.  آباد کشته شد، نیروهای امریکایی باید این منطقه را ترک می امریکا بود، پس وقتی که اسامه بن الدن در اسالم

ند که اهداف امریکا در این منطقه حصار رقبای این کشور مانند چین و روسیه است برخی تحلیلگران به این نظر ا
 که تا هنوز به این اهداف دست نیافته و منابع آسیای میانه نیز به دست آنان نیافتیده است.

آورد  سال از آغاز عملیات نظامی امریکا در افغانستان، تنها چیزی که برای امریکا دست ۱۵اکنون با گذشت 
شود، این است که جنگ در افغانستان جریان دارد و امریکا حضور نظامی در منطقه دارد. اگر جامعۀ  محسوب می

ها  حل مسئلۀ افغانستان، اجازه دادن به خود افغان جهانی قصد حل و فصل قضیۀ افغانستان را دارد، پس تنها راه
 شان را حل نمایند. تباشد تا برای رسیدن به آشتی ملی تالش کنند و با هم مشکال می
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