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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک  په دغه پته. ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     غوث جانباز: تتبع و ترجمه   ٢٧-٠٢-٢٠١١  ني
          

  

   امريکا در جهان نظامیپايگاه های ايجادتاريخچۀ مختصر
 

نظامی  تاريخ امريکا را ميتوان، تاريخ مبارزه به خاطر پايگاه های " ،جوزيف هيرسنبه عقيدۀ تاريخنويس امريکائی 
  ."خواند

مغلوب شدن . ايجاد گرديدند) ١٨٩٨ ( هسپانيه–امريکا  اولين پايگاه های نظامی اضالع متحدۀ امريکا پس از جنگ 
.  دسترسی بيابدفليپين، سوبيک بئیهسپانيه در آن جنگ به امريکا موقع داد تا به يکی از مناسبترين بندرهای جزاير 

پايگاه های . ر سواحل چين عمالً  تحت کنترول امريکا قرار داددسترسی به بندر مذکور عبور و مرور کشتی ها را د
 مجمعايجاد پايگاه ها در .  تامين کردکارابين کنترول واشنگتن را باالی بحيرۀ پويرتوريکو و  کيوبادر گوانتانامو

ر نظارت امريکا ، آبهای آن قسمت اقيانوس آرام را که در حاشيۀ جاپان قرار دارند زيگوام، در جزيرۀ الجزاير ماريان
  .درآورد

 امريکا حين جنگ با آلمان هتلری در کشورهای نامبرده به -بنابر درخواست و به اجازۀ کشورهای انگلستان و فرانسه
بعد از ختم جنگ دوم جهانی پايگاه های نظامی . ايجاد پايگاه های نظامی پرداخت و از بنادر آنها وسيعًا استفاده کرد

لستان، آلمان غرب، ايتاليا، فرانسه، بلجيم، آيسلند، ناروی، جاپان و کوريای جنوبی تا دير امريکا در کشورهای انگ
  .زمانی پابرجا باقی مانده بودند و در پارۀ از آنها تا الحال باقی هستند

 ٣٠کشور و با ) چهل و دو (۴٢معاهدۀ چند جانبه را با ) هشت (٨ اضالع متحدۀ امريکا ١٩۶٠  در آستانۀ سال 
  . کشور معاهدات دو جانبه را در مورد ايجاد پايگاه های نظامی در اين کشورها به امضًا رسانيد)سی(

اضالع متحدۀ امريکا به اين کشورها تضمين مينمود که استقالل آنها ) منظور متن معاهدات است(    حين انعقاد 
انتقامگيری  آلمان و جاپان دفاع صورت پاليسی های ) يا(احترام شده و از آنها در صورت ُبروز تهديد کمونيزم و 

  .خواهد گرفت
، ميان امريکا و آلمان در )١٩۴٩(در معاهدۀ که بعد از به ميان آمدن کشور مستقل به نام جمهوری فدرالی آلمان 

 تسجيل يافته بود که نظاميان داخل خدمت در پايگاه های ًمورد پايگاه نظامی امريکا در اينکشور منعقد شد، ضمنا 
 جرم در قلمرو آلمان، دوسيه های جزائی آنها صرف و فقط در محاکم "هرگونه"امی امريکا در صورت ارتکاب نظ

  .امريکائی بررسی خواهند  شد
  بعد از ختم جنگ در شبه جزيرۀ کوريا، پايگاه های نظامی امريکا در جنوب اين شبه جزيره و جاپان  به عنوان 

  . اعالم گرديدند"دايمی"پايگاه های 
 جزاير فيليپين را مستقل اعالم نمود، ولی پايگاه ها را در آنجا حفظ کرد، افزون بر آن پايگاه ١٩۴۶امريکا در سال 

  .های جديد را  در حوزۀ مذکور، در آستراليا و زيالند جديد نيز ايجاد کرد
پايگاه در امارات متحدۀ در منطقۀ شرق ميانه، امريکا دو پايگاه در مراکش، يک پايگاه در عربستان سعودی و يک 

 طوفان در"بعد از عمليات نظامی .  پايگاه امريکا در کويت نيز ظهور کرد١٩٨٠از شروع سالهای . عربی داشت
واشنگتن . امريکائيها پايگاه هايشان را در کشورهای بحرين، قطر و عمان جابجا نمودند) ١٩٩٠ -١٩٩١ ("صحرا

 فوق الذکر تأمين مواصالت صدور نفت و بازداری حمالت احتمالی از جانب استدالل ميکرد که دليل ايجاد پايگاه های
  .عراق و ايران ميباشد

 )ANAKONDA(  "آناکوندا" بعد از اشغال عراق، در اين کشور شش پايگاه نظامی ايجاد گرديدند، بزرگترين آنها که 
پايگاه های ديگر امريکا در عراق به  .واقع است در حاشيۀ شمالی بغداد داشته و مساحت  کيلومتر٢۵نام داشته، 

  .ترتيب در همجواری ميدان هوائی بغداد، نزديک سرحد با سوريه و در کردستان عراق جابجا گرديده اند
يگاه های نظامی امريکا در کشورهای هنگری، آلبانيا، مقدونيه، بوسنيا و بلغاريا ايجاد  پا١٩٩٠در اروپا طی سالهای 

پايگاه های مذکور . ن کروشيا و کوزوو بزرگترين پايگاه های امريکا در اروپا وجود دارنددر کشورهای چو. گرديدند
  .مورد استفاده قرار گرفتند" عمليات های بشری"حين بمباری يوگوسالويا و سائر 

 :دند  پايگاه های نظامی امريکا برای اولين بار در منطقۀ آسيای ميانه به ميان آم٢٠٠١پس از حوادث يازدهم سپتمبر 
 نظر به تقاضای اسالم کريموف، ٢٠٠۶قابل تذکر است که اين پايگاه در (در ازبکستان  "خان آباد"پايگاه نظامی 

از اين پايگاه ها و همچنان .  در قرغزستان"ماناس" هوائی –و پايگاه نظامی ) ئيس جمهور ازبکستان مسدود شدر
  .ده صورت گرفتپايگاه ها در پاکستان برای حمله به افغانستان استفا
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گاه را در جهان تشکيل  فيصد همه پاي٩۵پايگاه نظامی امريکا که ) ٧٣٧( در شرايط کنونی در سراسر جهان به تعداد 
  . فيصد متباقی  پايگاه ها به برتانيۀ کبير تعلق دارند) ۵(ند، ميدهد وجود دار

آنها را در حصص مختلف جهان تاسيس نموده ) وزارت دفاع امريکا(تعداد دقيق پايگاه های نظامی امريکا که پنتاگون 
 اضالع متحدۀ امريکا و روگاه های نظامی در قلمهزار پاي) شش (۶: آمار دست داشته قرار ذيل هستند . روشن نيست

 پايگاه در ١۶ پايگاه در آسيا و ٨٠ پايگاه در اروپا، اضافه از ١٩٠(چند صد پايگاه در کشورهای ديگر جابجا شده اند 
  .)ی التينامريکا

دسته تقسيم ) پنج (۵پنتاگون واحد های نظامی اش را که در بيرون از مرزهای کشور قرار دارند به طور عنعنوی به 
  :نموده است 

قوا در شرايط کنونی عمدتاً  در آلمان، کوريای جنوبی و اينگونه . قوای که به طور دايمی در بيرون مستقر هستند .١
  .جاپان حضور دارند

 بحری -يتوان از اعزام واحد های قوای نظامی در اين رابطه م.به خارج فرستاده ميشوند  فوقتًا  که وقتًاقوای .٢
  .امريکا ياد آور شد

در شرايط کنونی بزرگترين . ردندگقوای که برای اشتراک در تطبيقات نظامی يا عمليات های نظامی اعزام مي .٣
  .ار دارندقطعات نظامی امريکا در عراق و افغانستان قر

به طور مثال برای آموزش نظاميان کشورهای ديگر، ارائۀ کمک ( پروگرام های بين المللی چوکاتقوای که در  .۴
  .فرستاده ميشوند) وغيره... های عملی نظامی 

  .مراکز بين المللی تعليماتی و تحليلی که در فعاليت آنها نظاميان امريکائی سهم ميگيرند .۵
  :ا از نقطۀ نظر مساحت مشروطاً  ميتوان به سه کتگوری تقسيم کرد های نظامی ر پايگاه 

 اينگونه پايگاه ها در جاپان،  اوکيناووا، جزيرۀ گوام، برتانيۀ کبير، جرمنی، قطر و – پايگاه های بزرگ: الف 
در پايگاه های متذکره کميت قابل مالحظۀ نظاميان، تسليحات، تجهيزات، ذخائر سالح و سائر . وراس قرار دارندهند

افزون بر آن تعميرات اين پايگاه ها برای طويل المدت در نظر گرفته شده . ملحوظات و ملحوقات نظامی وجود دارند
  .را نيز دارا هستندو همچنان ظرفيت جابجا کردن نظاميان و تخنيک هرچه بيشتر 

 در دئيگو گارسيا اينگونه پايگاه های نظامی در کوريای جنوبی، جزيرۀ – پايگاه ها برای استفادۀ بالمقطع: ب 
 به درخواست حکومت ازبکستان از اين کشور بيرون ساخته ٢٠٠۶در سال (اقيانوس هند، کويت، بلغاريا، ازبکستان 

امکانات عملکرد و ظرفيت جنگی . ايگاه ها حل و فصل وظايف تکتيکی ميباشدپهدف اين . و آستراليا قرار دارند) شد
  .آنها ها محدود است

  .مثل مراکز مخابراتی، ميدان های هوائی احتياطی وغيره. هدف تعميرات کوچک است: ت 
به . ل مينموددر مقاطع مختلف تاريخ امريکا اهداف گوناگون را برای ايجاد پايگاه های نظامی در خارج از کشور دنبا

و ) عرب(گونۀ مثال، پايگاه های امريکا در شرق ميانه بايد امنيت مواصالت صدور نفت را از ناحيۀ خليج فارس 
  .تأمين امنيت در اين منطقه که غالباً  دچار نا آرامی ها ميباشد، تأمين ميکردند

ان ايجاد خويش هدف بازداری اتحاد شوروی  از آو اقيانوس آرام– آسيا   پايگاه های نظامی امريکا در اروپا و حوزۀ
. برخی از پايگاه ها نقش ارائۀ خدمات تخنيکی را برای قوای بحری امريکا بازی ميکردند. و چين را دنبال مينمودند

  .در اين زمره ميتوان از پايگاه ها در جاپان ياد آور شد
در اين راستا ميتوان از پايگاه : يز بازی ميکننددر بعضی از موارد پايگاه های نظامی نقش پوليگون های نظامی را ن

و  اوکينا وا )  بحری امريکا آزمايشات توپخانۀ خويش را به راه می اندازد–جايکه قوای نظامی (ها در پورتوريکو 
 را در اينجا قوای امريکا چگونگی عمليات جنگی. ( وظايف مشابه را پايگاه امريکا در پانامه پيش ميبردًقبال . نام برد

پايگاه های نظامی هکذا نقش مراکز تجمع قوا را برای انتقال سريع آنها . می آموزند/ در شرايط جنگلها می آموختند 
نقش متذکره را به طور مثال پايگاه ها در هندوراس،  اوکيناوا، جرمنی . از يک نقطه به نقطۀ ديگر نيز بازی ميکنند

  .و کويت بازی ميکنند
در اين سلسله . می وظيفۀ قرار گاه ها، مراکز استخباراتی و مخابراتی را نيز به دوش دارند برخی از تأسيسات نظا

افزون بر اين، قطعات متعددی قوای مسلح امريکا همين . ميتوان از پايگاه ها در  اوکيناوا، قطر و آستراليا نام برد
  . نيز به دست خود گرفته انداکنون کنترول اوضاع را در کشور های بی ثبات  همچون افغانستان و عراق

  : صاحبنظران مسائل نظامی امريکائی در بارۀ اهميت پايگاه های نظامی در خارج به شرح ذيل ابراز نظر ميکنند 
. اول، پايگاه ها انعطاف پذيری قوا را حين به راه اندازی عمليات جنگی، عمليات تأمين صلح وغيره بيشتر ميسازند

شفاخانه ها و سالح کوت های متعدد و مرتبط در نقاط مختلف جهان موقع ميدهند تا روايت بنادر، ميدان های هوائی، 
  .های گوناگون برای به راه اندازی عمليات ها و ضروريات عقب جبهه طرح ريزی و در نظر گرفته شوند
. زايش ميبخشنددوم، موجوديت پايگاه ها سرعت آمادگيهای قوای نظامی امريکا را برای پيش برد عمليات جنگی اف

بر عالوه ضرورت .  در همجواری تياتر آيندۀ جنگ ها قرار ميداشته باشندًبخشی از قوتها و تجهيزات تخنيکی اکثرا 
به طور مثال نظاميان که در جنگهای عراق . فوری ايجاد زيربناهای جنگی نيز در اين صورت مرفوع ميگردد
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 در قلمرو آلمان انتقال ميابند، در رامشتاينه نظامی امريکا به نام جراحات ثقيل برميدارند توسط طياره ها به پايگا
  .در عين حال شفاخانه های مشابه درخاک عراق اعمار نميگردند. جائيکه بزرگترين شفاخانۀ نظامی قرار دارد

ً  به چهارمين حصۀ  پايگ اه های   از جانب ديگر گفته ميشود که قوای مسلح امريکا در شرايط کنونی ديگر تقريبا
از اين لحاظ نظاميان امريکائی به کشورها و سائر نقاط جهان برای حل و فصل . نظامی خويش ضرورت ندارد
  .مبارزه با تروريزم، اشتراک در عمليات های صلح وغيره: وظايف جديد فرستاده ميشوند 

 )(Places no Bases"ايگاه هامحالت، نه پ" به نظر ميرسد که دکترين نظامی امريکا طی سالهای اخير بيشتر اصل   
در عين زمان . دکترين متذکره در نظر دارد تا حضور دايمی امريکا در جاهای پر خطر تأمين گردد. را پياده ميکرد

در نظر است .   نبايد پايگاه های معمول و گارنيزون های بزرگ قوا ايجاد گردند محالتبه تأسی از دکترين فوق، در
  .وسط  عقد معاهدات طويل المدت با کشورهای منطقه  تهداب گذاری گردد  تمحالتاساس حضور در  

 رومانيا، پولند، بلغاريا و همچنان –"اروپای جديد"احتمال ايجاد پايگاه های نظامی امريکا در کشورهای به اصطالح 
انا، گووينييا، مالی و سينيگال، گ(، افريقای غربی )مراکش، تونس، الجزاير(هندوستان، ويتنام، کشورهای شمال افريقا 

گفته ميشود که عنعنۀ  تمرکز قوا و گارنيزون های بزرگ  در پايگاه ها از بين خواهد . سيرالييون جدی به نظر ميرسد
 .رفت

  پايان
  :در تهيۀ مضمون از منابع آتی استفاد شده است

Washington Profile 
  ".فردا جنگ خواهد بود: " بوروفسکی. و اثر آ

 
  


