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   همقدم
 تأمين منظور به بزرگ هاي قدرترچوب استراتژي كالن  در چا١ي خارجظامينهاي پايگاهايجاد 

مهار ، دفع تهديد، حفظ منافع،  نفوذحوزةافزايش ، الملليبين  واي منطقهنظم و امنيت 
 الزم هاي زيرساختن كرد احتمالي در كشورهاي ديگر و مهيا ةمداخلتسهيل ، هاي رقيب قدرت

اده از قدرت نظامي براي تصرف و استفدر جهان كنوني اگرچه ، گيرد ميبراي جنگ صورت 
 .استغيرمفيد و نامطلوب   كشورهااشغال

 نفوذ در حوزةثبات استراتژيك و گسترش ،  برتري در توازن قوامنظور به بزرگ هاي قدرت
 يك كشور در مدت طوالنيحضور  .كنند نظامي ايجاد ميهاي پايگاهمناطق خاصي از جهان 

به شكل ذيل  محيطي زيستاجتماعي و ، ت سياسيمشكالبروز   بهمكن استمكشور ميزبان 
 :شود  منجر

  ؛ سياسيثباتي بي �
   ؛به حمالت خارجي  نسبتپذيري آسيب  واي منطقهتضعيف امنيت  �
   ؛ ميزباندر كشور خود  بر بخشي از خاكمؤثر از دست دادن حاكميت �
  .اي هسته يها و سالحاز جمله مواد شيميايي ،  جديدهاي سالحتست  �

  نظامي به روايت توسيديد ازهاي پايگاه ةنخستين منبع مدون درباريخي به لحاظ تار
 نظامي و استفاده از ة رويارويي آتن و اسپارت و تشكيل اتحاديةدرباري هاي پلوپونز جنگ
 ايران و روم در يامپراتور از آن پس .گردد قبل از ميالد برميپنجمدر قرن هاي نظامي هپايگا
 .ي ايجاد كردندهاي پايگاه تصرف سرزمين و رقابت با همديگر هاي استراتژيك برايمكان

 در هر ي سنگكيلومتر و ساخت انبارهاي2500  به طوليا جادهداريوش پادشاه ايران با ايجاد 
 عمل آورد ه و ارتباطات تحوالتي اساسي در اين زمينه بونقل حمل، تجارت  كيلومتر براي29

)(Lersch & Sarti, 2014: 83. يامپراتور با گسترش طلب توسعه هاي قدرت پانزدهم در قرن 
 خارجي براي تحكيم قدرت و نفوذ با هاي پايگاهانبار و ، تجارت، دريايي موفق به ايجاد پست

در آن زمان اهميت تجارت همراه با موضوعات نظامي  . حياتي خود شدندمنافعهدف حفظ 
ارتش  ٢مچنين در عصر استعماره. بود جديد يها نيسرزم حياتي براي دفاع از يا مسئله
 تأميني را الملل بين نظامي خارجي امنيت بازرگاني هاي پايگاهبا تقويت   بزرگهاي قدرت

 پاسگاه عنوان به( در هند ژهيو به بريتانيا در اقيانوس آرام يامپراتورپايگاه نظامي  .دندكر يم
 نظامي در اين هاي رتضرورفع   آسيا براي تجارت وةدر مسير استراتژيك قار) يبان ديد

                                                            
1. foreign military bases 
2. colonial period 
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 صنعت و ة با توسعنوزدهم نيز در طول قرن آمريكا ةاياالت متحد .استقابل تحليل  چارچوب
 .بود بازار گسترده و دستيابي به الملل بينافزايش توليدات درصدد گسترش تجارت 

 براي حفظ كنترل مؤثر هاي  اقدامدر پي يامپراتور نظامي خارجي در عصر هاي پايگاه
 جهاني يها ابرقدرت . بوديامپراتورجنگ جهاني دوم پايان عصر  .ند بوديامپراتور يك قلمرو

 نظامي خارجي استفاده هاي پايگاه نفوذشان از حوزةبراي ايجاد ثبات استراتژيك و گسترش 
  .(Grammun Study Guide Disec: 2012:18) كردند يم

  نظامي خود را درهاي پايگاه براي رويارويي با شوروي آمريكا از جنگ جهاني دوم پس
كاربرد ، عصر جنگ سرد با مشاجره بين دو بلوك .اروپا و آسياي شمال شرقي گسترش داد

 .شود مياتحادها و تقويت توازن قوا در سيستم دوقطبي مشخص ،  نظاميهاي پايگاه

 با توجه به ها گاهيپانقش به  بزرگ نسبت هاي قدرت يريگ جهت ويكم بيستدر قرن 
  مركز ثقل2001 سپتامبر 11 از پس خصوص مبارزه با تروريسم به. يافتت جديد تغيير تهديدا

تروريسم و جلوگيري از گسترش ، تهديدات نامتقارن، راديكاليسم مذهبي .ستآمريكااستراتژي 
 11شوك ناشي از حمالت  .شود مي محسوب آمريكا تهديدات اصلي ، كشتار جمعيهاي سالح

 قفقاز ة منطقخصوص به از اروپا به آسياي مركزي و خاورميانه مريكاآ شد توجه موجبسپتامبر 
 حضور نيروهاي غربي موجب آمريكا ضدتروريستي بعد از حمله به ةگسترش جبه .جلب شود

 نظامي در افغانستان و هاي پايگاه حضور و ايجاد نيهمچن. سنتي روسيه شد ١ نفوذحوزةدر 
 به مرزهاي چين آمريكا نزديك شدن موجبستان بعضي از كشورهاي آسياي مركزي مثل قرقيز

  .و روسيه شده است
  

  ) نفوذحوزة بر مفهوم تأكيدبا (توازن قوا  :مباني نظري
 مختلف تاريخ جهان و حوادث مهم يها دوره ،رهيافت توازن قدرت  با استفاده ازانيگرا واقع

الملل بر محور  بينوابط از ديدگاه آنها تاريخ ر .دهند يمو توضيح كنند  ميسياسي را تبيين 
 عنوان به اين تئوري را ، از طرف ديگر.ن قدرت استوار شده استزاقدرت و تئوري تو

 تا ندكن مي سياسي تجويز ةصحن  و نخبگان اجرايي دراستمدارانيسدستورالعمل سياسي براي 
  .دشومنفعت و نفوذ آنها نسبت به رقيب سياسي دچار روندي نزولي ن، امنيت، قدرت

بوده و تحت فشارهاي  الملل بين اصلي نظام انازيگرب، ها دولت  قواة موازنة نظرياسبراس
براساس  امنيت خود هستند؛  عقالني در پي افزايش قدرت ياطور بهي الملل بيننظام آنارشيك 

 مقابله با تمركز و انباشت قدرت را ضروري و ها دولت  اجتماعمكانيسم بقاي، اين اصل

                                                            
1. sphere of influence  
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 كه همزمان بازتوليد اجتماع الملل بين يك پويش بنيادين سياست عنوان بهرا " قواةموازن"
  .)289: 1384، مورگنتا( كند يممطرح ،  را ميسر ساختهواحدها بقاي  و افزايشها دولت

 مفهوم در علوم سياسي و روابط نيتر ياديبن و نيتر ياساسقدرت  اين تئوري براساس
براي  .است ١نفوذ قدرت به ة ترجماست خارجي كاركردهاي سينيتر مهماز  .است الملل بين

 يا قابليت ها يتوانمند .شودبررسي  ٢سياسي ة و ارادها تيقابل مفهوم دو بايدتحليل اين موضوع 
 - اقتصاد، نظامي :است بازتاب طيفي از قدرت سخت به قدرت نرم است كهداراي چهار بعد 

،  سياسيةاراد .اند شدهقسيم ت ها تدولين ب برابران رطو هب كه؛  فرهنگ وجمعيت، تكنولوژي
 عمل حوزةو داشتن ابزار براي نائل شدن به آن اهداف در  توانايي تشخيص اهداف استراتژيك

  .است سياسي ة و ارادها يتوانمندنفوذ توانايي تركيب . است
اين كشور درصدد آمريكا،  توازن قدرت با توجه به افزايش تهديدات عليه يتئور براساس

ي مثل پايان جنگ الملل بينبعضي از حوادث  . نظامي در سراسر جهان استهاي يگاهپاايجاد 
از ديدگاه .  در بعضي از مناطق جهان منجر شودآمريكاد به پايان حضور نظامي توان ميسرد 

 .شود ميسياست داخلي نيز داليلي براي حضور نيروهاي خارجي در كشورهاي ديگر مطرح 
 بالقوه از داليل تداوم حضور  مقابله با تهديدهايهتي و نياز بامني محيط يرقطعيغ ة آيندمثالً

 .(Tsukuba, 2012: 17) استنظامي 

در  .است خارجي يها نيسرزم و ها عرصه تسلط و كنترل الملل بين نفوذ در سياست حوزة
 نفوذ خود يها حوزه حقوقي يها نامه موافقت استعماري اروپايي با هاي قدرت 1880 ةاواخر ده

  عنصر مهم كيتيژئوپل، پايان عصر استعمارگري از بعد .دندكرا در آسيا و آفريقاي مشخص ر
 طبق آمريكا نوزدهم مثال در قرن طور به . بود نفوذ توسط قدرت هاي بزرگيها حوزهايجاد در 

شوروي براساس بيستم در قرن   غربي اقدام كرد وةدكترين مونروئه براي تسلط بر نيمكر
   . نفوذش را بر اروپاي شرقي گسترش دادحوزةوا سياست توازن ق

 ةبر يك منطق  كه قدرت خارجي غالباست نفوذ به اين معنحوزةعبارتي ايجاد   به
 حوزة .كند يم را محدود تر فيضع استقالل سياسي دولت و بازيگران  وابدي يممشخص تسلط 

 نفوذ حوزةمفهوم  .ددارامپرياليسم   بزرگ وهاي قدرت سياست ليدر تحلنفوذ نقش مركزي 
  :استشامل سه بعد 

،  سياست خارجييها حوزهدر  نفوذاعمال  ةمحدود  نفوذ؛حوزة ةماهيت و دامن  .1
 ؛استمدنظر  سياسي يا اقتصادي دولت ضعيف نهادهاي

                                                            
1. power translation into influence 
2. capabilities and political will 
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و  )يا شهياند  ونهادي، اجبار(شامل انواع قدرت ،  روابط قدرتةبعد دوم به مشخص  .2
مثل ( درون تشكيالت دولت يها گروهبا افراد و  همكاري فعال و از نفوذ يا درجه
ي التين يا احزاب كمونيستي محلي در اروپاي آمريكا در آمريكا طرفدار انينظام شبه

 ؛ارتباط دارد) شرقي در طول جنگ سرد

 ةي ديگر يا جامعها دولت ةليوس به نفوذ حوزة نفوذ و ةبعد سوم به شناسايي منطق .3
  .(Hurrell,2011,http://oxfordindex.oup.com) داردارتباط   عامطور بهي الملل بين

 مثال عمل رايب . نفوذ ايجاد شودحوزةها  دولتفقات رسمي ميان اممكن است در تو
 بين انگليس و روسيه 1907 يا كنوانسيون 1884 كنفرانس برلين در سال رامپرياليسم اروپايي د
  برايها دولتيا اينكه تالش . شود ميمحسوب در اين زمينه  مثال روشني ،براي تقسيم ايران

 براي گنجاندن آمريكا تالش ناموفق مثالً،  نفوذحوزةشناسايي تضمين حقوقي قرارداد رسمي 
 نفوذ ممكن است در حوزة .است ملل قابل بررسي ةدكترين مونروئه در منشور جامع

ثل موقعيت م.  اصلي تجسم يابدهاي قدرت بخشي از رقابت عنوان بههنجارهاي سياسي رسمي 
   . فعلي در خارج نزديكةروسيه در اروپاي شرقي يا روسي،  غربية در نيمكرآمريكاو نقش 

  
  داليل ايجاد پايگاه نظامي 

  ١ استراتژيكمنفعت .1
كشور ديگر   پايگاه نظامي در خاك، منفعت مشابه استراتژيك باشند نگرانكه يهنگام ها دولت
در چارچوب منفعت مشابه استراتژيك  اپن پيمان امنيتي با ژآمريكابراي مثال  .ندكن ميايجاد 
در اين  . در خاك ژاپن پايگاه نظامي ايجاد كرده استآمريكاده و طبق اين پيمان كرمنعقد 

 از جنگ كره در آمريكا . جنوبي منعقد كرده استة پيماني را نيز با كرآمريكاچارچوب 
 هرچند اعتراضاتي براي خروج .است جنوبي داراي پايگاه ة در كر1950- 1953 يها سال

،  شمالي براي دو كشورة با توجه به تهديد مشترك كر، در كره وجود داردييآمريكانيروها 
  . (Tsukuba, 2012: 20) است جنوبي ة داراي پايگاه نظامي در كرآمريكا

 از داليل مهم ايجاد پايگاه نظامي در خاك كشورهاي ديگر آمريكافهم منفعت استراتژيك 
 كلي ضرورت مقابله با يك تهديد خاص و داشتن يك پايگاه نزديك دشمن براي طور به .است

براي  .است براي ايجاد پايگاه آمريكا بزرگ مثل هاي قدرت يها زهيانگمهار و شكست آن از 
، خاك كشورهاي عراق يا افغانستان در بازدارندگي تهديدات  درآمريكا هاي پايگاه مثال
  .آموزش و ترانزيت نقش مهمي دارد، العات اطيآور جمع، ها جنگ
  

                                                            
1. strategic interest 
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   اقتصادي و نظامييها تيمز. 2
 را به ييها نهيهز،  استفاده از سرزمين كشور ميزبانجاي به دهند يم بزرگ تعهد هاي قدرت 

كشور مهمان ممكن است در منفعت استراتژيك كشور ميزبان دخيل  .بپردازندكشور ميزبان 
، نيپيليف .همكاري نظامي و اقتصادي با كشور ميزبان داشته باشد كه كند يم اما موافقت ،نباشد

 2010روسيه نيز در سال  .شوند يم محسوب آمريكا كمك از ةكنند افتيدرتركيه و اسپانيا 
درصد قيمت گاز طبيعي را كاهش  30موافقت كرد براي ايجاد پايگاه دريايي در اوكراين حدود 

  .(Tsukuba, 2012:21) دهد
 

   دولت يياج هجاب .3
است به طرفداري از قدرت  ممكن، دست گيرد  دولت جديد قدرت را بهي در كشوركه يهنگام

كه  افتد يماين اتفاق زماني .  آن را بدهدةيا تمديد زمان اجار ايجاد پايگاه ةبزرگ به او اجاز
  براي مثال. به قدرت برسد،دولت جديد با شكست دولت قبلي كه مخالف ايجاد پايگاه بود

 تمديد 2017  نظامي روسيه را بعد ازيها گاهيپا ويكتور يوشنچكو تصميم گرفت جمهور سيرئ
 پايگاه روسي را تا بعد ة جديد اجار دولت از به قدرت رسيدن ويكتور يانكوويچ بعد اما ،كندن

  .:Tsukuba, 2012) 21  (دكر تمديد 2017از 
  
   يورافنپيشرفت  .4
 ايستگاه نياز به .استاز داليل ايجاد پايگاه نظامي   تكنولوژيكي يكي ديگريها رفتشيپ

 .بود نظامي هاي پايگاه يانداز راه داليل يكي از اولين نيروي دريايي براي كشتي سنگ زغال
 متعددي از جهان گسترش پيدا يها بخشدر   مربوط به صنعت هوايييورافن يها شرفتيپ

رهبران نظامي  .است در اين زمينه  بعد از جنگ جهاني دوم مثال خوبيآمريكا .كرده است
 .كنندايجاد ،  طوالني دارندة كه فاصلييها هدفبراي   هواييهاي پايگاه تمايل دارند آمريكا

 تسهيالت. است پيشرفت در تكنولوژيك اطالعات نيز از داليل ايجاد پايگاه در كل جهان
 در ها گاهيپا از همچنين بعضي.  كاركرد مهمي داردزبان يسيانگلاطالعات در كشورهاي 

  . (Tsukuba,2012:22) رود يمكار  ه باي هسته يها شيآزماتشخيص 
  
   ١ كاملييرگشاكشو .5

ي را هاي پايگاه و  را اشغالتر فيضعدر اين مورد كشور قدرتمند با كاربرد زور سرزمين كشور 
ي به  مستقيم براي دستيابيا وهيش كامل ييكشورگشا بزرگ هاي قدرتبراي . كند يمايجاد 
كشور ميزبان  .است فراتر از ايجاد پايگاه ييكشورگشا اگرچه هدف ،است نظامي هاي پايگاه

                                                            
1. outright conquest 
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 كه  استنيا مهم ةنكت .است بزرگ هاي قدرتهدف ،  مزيت استراتژيك يا ضعيف بودندليل به
 آمريكا يا اينكه تهديدي عليه كنند مي نجنگ  اعالن آمريكاكشورهاي مغلوب ضرورتاً عليه 

 بوده آمريكاطلبي امپرياليستي   گسترشة در نتيجآمريكا نظامي  حضور،گريدعبارت  به. ديستنن
 در 1898 در سال در جنگ با اسپانيا  آمريكامثالً.  نبودندآمريكا عليه يديالزاماً تهداست و 

   و پورتوريكو پايگاه نظامي ايجاد كرد، گوام، نيپيليف، مثل كوبا مستعمرات اين كشور

Grossman, 2002:15)(.  
 

  ١ شكست دادن و اشغال كردن.6
 رخ دهد و قدرت بزرگ دشمن  اواست كه جنگ بين قدرت بزرگ و دشمن اين حالت زماني 

تفاوت شكست  .كندرا شكست دهد و سرزمينش را تصرف و در آنجا پايگاه نظامي ايجاد 
د از جنگ  بعآلمان و ژاپن .است دشمن يها يژگيودادن و اشغال كردن با كشورگشايي در 

ندگي ر از شكست دادن آلمان و ژاپن براي بازداپس آمريكا نيروهاي .ندا جهاني دوم مثال خوبي
  .(Tsukuba, 2012:22) در اين كشورها حضور پيدا كردند

  
  ها گاهيپاتعطيل شدن . 7

 در منافعتغيير . 1 :ند ازا عبارت  در خارج از كشورآمريكا هاي پايگاهعوامل بسته شدن 
منافع مشترك شدن كمرنگ . 3 ؛٣ كشورهاي فرستندهقدرت كاهش. 2؛ ٢يكاستراتژ

  ؛٦آمريكاتغيير رژيم ضد/انقالب. 5 ؛٥اياالت متحده يانزواطلب سياست. 4 ؛٤استراتژيك
  . ٨يورافنپيشرفت  .7و ؛٧ناسيوناليسم .6
  
  تغيير در منفعت استراتژيك .8

. شود  تعطيل شدن آنهاموجباست  نظامي ممكن يها گاهيپااز بين رفتن اهميت استراتژيك 
ايسلند در اين  .است الملل بينتغيير ساختار نظام ، يكي از داليل كاهش اهميت استراتژيك

 سپس .كرددر ابتدا آلمان نازي در طول جنگ جهاني دوم آن را اشغال  .است ذكر شايانمورد 
 در آنجا مستقر 2006 ل تا ساآمريكادر اثر فشار انگلستان از آنجا بيرون رفتند و نيروهاي 

                                                            
1. defeat and occupy 
2. changes in the strategic interest 
3. declining power of the sending nations 
4. disappearance of common strategic interest 
5. isolationist policy of the United States 
6. anti-U.S.regime shift/revolution 
7. nationalism 
8. Technological advancement 



  
  1395زمستان ، 4 شمارة، 46 ةدور، امه سياستفصلن                                                            1018

 براي مقابله آمريكا يها ييايردريزايسلند پايگاه دريايي مهمي براي  در طول جنگ سرد .شدند
اهميت خود را از دست  در محيط امنيتي كنوني پايگاه ايسلند . شوروي بوديها ييايردريزبا 

جهان فعلي " :ريايي نيروي داي منطقهفرمانده ، ١ دريادار نوئل پرستونةمطابق گفت .داده است
 براي يزير برنامه ما با توجه به اين تغيير درصدد .يممواجهير پيدا كرده و ما با تروريسم يتغ

  گزارشبراساس كه كرد استراتفور اعالم ةسسؤهمچنين م ".آماده شدن براي اين جنگ هستيم
 آمريكا 2006مارس بنابراين در . طور كامل از بين رفته است هب  تهديدآمريكاسازمان اطالعاتي 

  .(Tsukuba, 2012:23) رد تصميم به بسته شدن اين پايگاه دا كرداعالم 
  

   كشورهاي فرستندهقدرت كاهش .9
 اما به مرور زمان قدرت اشند، نيرو ممكن است بسيار ثروتمند و قدرتمند بةكشورهاي فرستند

انگلستان مثال . ور نباشدملي آنها تضعيف شده و حفظ پايگاه در خارج از كشور براي آنها مقد
 مديريت آمريكا شد كه موجبي انگلستان در حفظ پايگاه ناتوان. استخوبي در اين زمينه 

 هاي پايگاه بريتانيا آغاز كنترل يامپراتورعبارتي پايان  به . جهاني را برعهده گيردهاي پايگاه
  .(Tsukuba, 2012:23)  بودآمريكا ةليوس بهنظامي 
  

   آمريكا ةرايي اياالت متحدسياست انزواگ. 10
 خارجي هاي پايگاه يا تعطيل شدن تداوم،  در ايجادآمريكا ةاياالت متحد سياست خارجي

 بر حضور نظامي آمريكا ة فكري استراتژيك در اياالت متحديها فيطوجود  .است رگذاريتأث
 و  ٢» گرايانبين الملل« طرفدار حضور گسترده در خارج ها يبعض .ثير دارد در جهان تأآمريكا
گسترش دموكراسي و بر  ها براليل .ندكن ميحمايت » ٣نانزواگرايا«  از تعامل حداقلبرخي

 يها نهيهز علت به . دارندتأكيد اي منطقه بر دستيابي به هژموني ها ستيرئالحاكميت قانون و 
ياست  با مشكالت مالي متعدد مواجه شود و به سآمريكاممكن است ،  نظاميهاي پايگاهسنگين 

  . (Tsukuba, 2012:23) گرايي روي آورداانزو
  

  آمريكاتغيير رژيم ضد / انقالب. 11
 حضور نظامي ، بدهدييآمريكاضد جاي خود را به نظام سياسي آمريكا دولت متكي كه يهنگام
 آمريكاپايان يافتن حضور نظامي به  اين نوع تغيير رژيم معموالً .شود مي با مشكل مواجه آمريكا
 در اثر انقالب در ايران رژيم .شود مي تغيير شگرف محيط امنيتي موجبانقالب  .شود مي منجر

                                                            
1. Rear Admiral Noel Preston 
2. Internationalists 
3. Isolationists 
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 و حضور يافت تغيير شدت بهروابط دوستانه  ؛ شدآمريكا جايگزين رژيم طرفدار ييآمريكاضد
  .(Tsukuba, 2012:23)  به پايان رسيدرانيدر ا آمريكانظامي 
  

  ناسيوناليسم .12
 طور به به همين دليل ،است ي كشورهاي ديگر وضعيت نامطلوبداشتن پايگاه نظامي در خاك

تصادف دختران  . شدن حس ناسيوناليستي در كشور ميزبان وجود داردور شعلهبالقوه امكان 
منجر  ييآمريكابه تظاهرات عظيم مردم براي خروج نيروهاي  2002 در سال يا كرهدبيرستاني 

 انعقاد ة نتيج. تظاهرات عظيم شدموجبيناوا همچنين تجاوز به دختران دبيرستاني اوك .شد
 هرچند هنوز اين اتفاق ،شد منجر ١بستن پايگاه هوايي فتونوموه  بين دو دولت ب1996 ةتوافقنام

 .(Tsukuba, 2012:23)رخ نداده است 

 
   نظامي در كشورهاي ميزبانهاي پايگاه راتيتأث
 تهديد ةدربار  مشابهيرات تصويي كهها دولت  به حضور خارجيكشور معمول يك طور به

 در مدت طوالنيحضور ، با اين حال. دهد يم حضور نظامي ة اجاز،ندا  يا منفعت مشتركمشترك
 كه در شودمنجر  محيطي زيستاجتماعي و ، مشكالت سياسي  بهمكن استمكشور ميزبان 

  :شود ميذيل به مواردي اشاره 
  
   حاكميت .1

اين  .شود ميعمليات نظامي و لجستيك تعريف پايگاه نظامي ايستگاهي براي حمايت از 
داراي كاركردهاي متعددي مثل  ،دريايي و زميني،  متفاوت هوايييها نقش با ايفاي ها گاهيپا

، سيستم عامل براي انجام عمليات نظامي، انجام عمليات اطالعاتي،  جديدهاي سالحآزمايش 
 نظامي هاي پايگاه در مورد زيبرانگ بحث ةمسئل .ندا  نظامي و ميزبان پرسنل نظاميهاي سالحانبار 

 نفوذ و حوزة نظامي در سرزمين دول خارجي مرتبط به ايجاد هاي پايگاه كه استقرار  استنيا
 هاي پايگاه بزرگ و هاي قدرت ارتباط بين سياست خارجي طور معمول به .است قدرت ةموازن

 :Sarti, 2014( استاصل حاكميت  مرتبط با الملل بين ةنظامي در خارج كشور از ديدگاه جامع

88 (Lersch and.  
 نيرو و مخدوش ةي فرستندها دولت نفوذ حوزة نظامي موجب ايجاد هاي پايگاه ايجاد 

 يها ميرژسياسي و اقتصادي از   در ازاي حمايتآمريكا .شود ميشدن حاكميت كشور ميزبان 
 نقض حاكميت ملي ةمثاب به عملي  چنين.كند يم دجاي اكشورهاي را در اين هاي پايگاهاستبدادي 

 اصل حاكميت در پايگاه يتخطمثال بارز  .استكشور و مداخله در امور داخلي كشور ميزبان 
                                                            

1. Futenma 
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 كه  زماني؛ آنجا را اشغال كردندييآمريكاكه نيروهاي  زمانياست؛  1960دياگوگارسيا در سال 
نشد و اين نقض آشكار  و خسارت وارده به آنها جبران ند بيرون رانده شدآنجاساكنان از 
 مؤثركشور ميزبان حاكميت  عبارتي به .(Grammun Study Guide Disec: 2012: 4) استحاكميت 

  .  از دست خواهد دادشخود را در قسمتي از خاك
 تناقض براساس  اين نياز به حلبيستم نظامي خارجي در اواخر قرن هاي پايگاهبا افزايش 

 ةنام موافقتو  ١ بازديد نيروهاةنام موافقت . تبديل شده است آشكاري به ضرورتالملل بينحقوق 
 آمريكان قراردادها كه در ادبيات اي .استدر اين چارچوب قابل بحث  ٢استقرار نيروها

 كشور و پس از پايان 40 در دوران جنگ سرد با ،شود ميناميده  " استقرار نيروهاةنام موافقت"
يشتر با كشورهاي ب ها نامه موافقت كامل اين ة نمون. كشور منعقد شده است90 با تاكنونآن 

 قراردادها گونه نيا ةمطالع . جنوبي به امضا رسيده بودندةعضو پيمان ناتو و همچنين ژاپن و كر
 و بسته به نظر طرفين هم در شرايط و هم در دارندنشان داده است كه شكل و معياري يكسان ن

 از نگراني در مورد موقعيت حقوقي متأثر آنها ة همد وزمان ممكن است با هم متفاوت باشن
 اساسندان فني و اداري برتوصيف موقعيت كارم به، نيروهاي مستقر در سرزمين خارجي

 بخش مكملي براي معموالً SOFA گرچها. پردازند مي كنوانسيون روابط ديپلماتيك هايامتياز
 ةنام اغلب بخشي از يك توافق نظامي است و هاي پايگاه مربوط به واگذاري هاي نامه توافق

 و به گيرد مي جداگانه با كشور ميزبان مورد مذاكره قرار طور به، رود ميشمار  جامع امنيتي به
  .)2: 1393 ،اردالن(  به عملياتي در داخل كشور پذيرنده دست بزنددهد مي اجازه آمريكا

مين خارجي پوشش سرز  حضور نيروها را در» موقتطور بهبازديد نيروها «نامة  موافقت
 نظامي و استقرار آنها را يها ستگاهيا موقعيت » استقرار نيروهاةنام موافقت« كه يدرحال ،دهد مي
 را بر قانون يمرز برون قانون هنام موافقتهر دو  .كند يم در دولت ميزبان تنظيم مؤثر طور به

ر از مرزهاي اصل فراسرزميني بودن اعمال قدرت حقوقي را فرات .دهد ميداخلي برتري 
 كه كشورهايي كه نيروهاي نظامي در خارج از مرزها ا بدان معن.دهد ميسرزميني دولت ارجاع 

 ندا ي خارجيها دولت در ستگاهشانيا داراي حق اعمال صالحيت انحصاري بر ميزباني ،دارند
Pettyjohn, 2011:126)(. 

. كند يم تنظيم الملل بينقوق اساس ح خارجي را برهاي پايگاهي استقرار هاي نامه توافقچنين 
ة نام موافقت استقرار نيروها و نامة موافقت بزرگ با اصل فراسرزميني كه بنيان اصلي هاي قدرت

  .ندكن مي از نيروهايشان در خارج كشور حفاظت حقوقي ،ستبازديد نيروها
  
  

                                                            
1. Visiting Force Agreement 
2. Status of Force Agreement 
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 محيط زيست .2

 و جهاني به اي منطقهح  در سطييها بيآسد نتوان مي نظامي هاي پايگاه، محيطي زيستز نظر ا
 هاي سالح شيميايي و هاي سالحاز جمله ،  جديدهاي سالح آزمايش .ندكنمحيط زيست وارد 

د توان مي مواد بنياني اورانيوم .د بيانگر ريسك آلودگي محيط زيست باشدتوان مي اي هسته
  . خاك و در نهايت كل اكوسيستم شود،  آلودگي آبموجب

، اي هسته يها شيآزما، ويواكتيراداده از انواع مواد شيميايي و  استفة در سايآمريكاارتش 
 و از همه ها كارخانه مناطق اطراف يها آبدن كرآلوده ، توليد پسماندهاي سمي و خطرناك

، افغانستان و بالكان، شده در عراق  حاوي اورانيوم ضعيفهاي سالحاستفاده از ، تر خطرناك
بر سربازان  وجود آورده است كه عالوه اني را به و انساني فراومحيطي زيست يها بيآس

 نظامي ارتش اياالت هاي پايگاهشهروندان اين كشور و همچنين ساكنان مناطق داراي ، ييآمريكا
  .)112: 1386، مارشال(  فيليپين و پاناما را در معرض آسيب قرار داده است، جنوبية كر مانندمتحده

 اي  پيچيدهمحيطي زيست مسائل ،شوند يمجاد اي  نظاميپايگاه هاي كه ييها مكاندر 
و  ها كننده قيرق، ها حالل  نظامي مواد شيميايي مثلساتيتأس در ها ندهيآالانواع  .آيد وجود مي به

مثال ديگر از ايجاد آلودگي كاربرد پركلرات در  .ندكن ميايجاد ... م و وكادمي، فلزاتي مثل سرب
 يها سوخت كه در توليد است مهمي هاي الينده پركلرات يكي از آ.است نظامي ساتيتأس

 يرسطحيزسطحي و  آبي يها ستميساين ماده در  نفوذ. كاربرد داردراكت و مهمات 
  .باقي بماند  طوالنيهاي مدت پركلرات ممكن است آلودگي ، را ايجاد كرده استييها ينگران

مثل  ، دارنديا ژهيو نظامي در مناطقي كه از نظر محيط زيست حساسيت هاي پايگاهايجاد 
 در معرض خطر قرار دارند، شود مي يك زيستگاه حفاظت عنوان بهيا مناطقي كه  ها تاالب

(Kazmarek, 2005) . 
 ادوات جنگي و ةليوس به ها آبآلودگي ، افزايش گازهاي كربني،  گياهييها پوششتخريب 

 ةشد م ضعيفو اوراني باژهيو به خاك يها يآلودگ، از بين رفتن حيوانات، خودروهاي نظامي
خاكسترهاي سمي ناشي از خودروهاي .  اين موارد استةموجود در مهمات جنگي از جمل

  .ستها انسان سالمت خطر انداختنسنگين نظامي نيز بخش ديگر تخريب محيط زيست و به 
 مثل مواد سمي محيطي زيست مشكالت  در خارج كشورآمريكا ةاياالت متحد هاي پايگاه

 Morgan)  است كردهجادياو آلودگي صوتي براي كشور ميزبان  مواد منفجره، ينديآشامدر آب 

and Lindasy, 1998  (.  
 و فلزات خطرناك در شده قيرقاورانيوم ،  خطرناك مثل گازهاي عصبييها ندهيآال
 همچنين مواد شيميايي خطرناك كه روي زمين و در آب .شوند يم نظامي ايجاد هاي پايگاه
 يها جنگلشده در  گاز خردل يافت .دشو يم بيماري در جوامع محلي موجب، كنند مينشت 

، مواد شيميايي سمي و سرب .گوام و مواد شيميايي سنگين آلوده در اوكيناوا يافت شده است
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 ييايدرتنوع زيستي و به خطر افتادن زيست جانوران ،  اكوسيستمة اختالل در چرخموجب
  .شود يم

 ضمن اذعان به ايجاد آمريكا سابق ةخارج ت وزير امورمادلين آلبراي 2000سال در 
 اجباري قانوني آمريكا ة تصريح كرد كه اياالت متحدنيپيليف جدي در محيطي زيستمشكالت 

 دفع ةدربار الملل بينحقوق داخلي و « چند هر .براي تميز كردن پسماندهاي مرگبار ندارد
و مقرراتي را مشخص كرده و مورد  زيست قواعد نظامي براي حفاظت از محيط يها زباله
  .(Brady,1992: 80) » قرار داده استتأكيد

 نظامي هاي پايگاهثير  تحقيقاتي را دربارة تأييآمريكالوسيندا مارشال از نويسندگان مطرح 
تعداد مشكالت مربوط به سالمتي و معضالت او به نظر . بر محيط زيست انجام داده است

روندي ،  نظامي در سراسر دنياهاي پايگاهاطق نزديك مراكز و شده در من  گزارشمحيطي زيست
  .)99: 1386، مارشال( دهد مي را نشان كننده مبهوت

  
 اقتصاد . 3

بلكه در چارچوب ؛ ستيننظامي محض اهداف در راستاي  آمريكا نظامي هاي پايگاهايجاد 
ل راي مثاب .ستا قابل بررسي آمريكا يدار هيسرماترويج اهداف اقتصادي و سياسي نظام 

از درياي خزر   نفت و گاز طبيعية اياالت متحده درصدد ساخت و كنترل خط لوليها شركت
 ريذخادرصد  6اين منطقه حدود  .استدر آسياي مركزي از طريق افغانستان و پاكستان 

جنگ عليه افغانستان و ايجاد . دارد ذخاير گاز  درصد40 حدود  نفت و تقريباًةشد اثبات
 قابل اي  كليدي براي ايجاد چنين خط لولهي فرصتعنوان به نظامي در آسياي مركزي ايه پايگاه

، ينيرزميز اقتصادي و عطش كنترل بر منابع و ذخاير ة توسعروند .(DuFour, 2014) استتفسير 
سياسي و اقتصادي اوراسيا ، نظامي، ينيرزميز كنترل منابع . را به اين منطقه كشانده استآمريكا
 ها گاهيپاايجاد   هدف جنگ و.استخاورميانه و آسياي مركزي  ة در منطقآمريكاف مهم از اهدا

  .است بر خاورميانه و منابع عظيم نفتي خاورميانه آمريكابراي كنترل 
هاي مختلف تحت  صورت  به كشور عضو سازمان ملل متحد را 191آمريكا  ةاياالت متحد

 ها گاهيپا يكپارچه از ةاز طريق شبك، دادي از كشورها به غير فتح و اشغال تعآمريكا .كنترل دارد
 اينها مربوط ةهم. را دارد) فضا  واقيانوس، ها قاره( پوشش كل سياره يي تواناينظام ساتيتأسو 

 راتيتأث نظامي يها گاهيپا .شود مي معلوم نيآسان به كه ابعاد آن است عظيم يامپراتوربه يك 
 هاي پايگاه نزديك  تعدادي از شهرها. و داخلي دارداي نطقهمبنيادي بر ميزان رشد اقتصادي 

 سيستم .كند يم ي نقش مهمي در پايگاه نظامي ايفا شهرونقل حملسيستم  .نظامي قرار دارند
  .(E Hawkins, 2005: 23) دبراي پايگاه نظامي نقش حياتي داربزرگراه 
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گاه به ايجاد سطوح باالي پاي .دارد اقتصادي براي جامعه ميزبان يها تيمزحضور نظامي 
 را در اقتصاد محلي هزينه شانيدالرهاده و كرو استخدام كارگران شهري اقدام  حرفه و شغل

  .(Sega, 2006: 29) دكن مي
حضور . است نظامي با تقاضا براي توليدات محلي در ارتباط هاي پايگاهحفظ و نگهداري 

 ،از طرف ديگر. شود مي نظامي در منطقه  ايجاد اشتغال افراد غيرنظامي وموجبپايگاه نظامي 
 .گيرد مي با هدف بهبود وصول و دسترسي صورت ها گاهيپا اطراف هاي زيرساختلزوم بهبود 
 در عمل .است رگذاريتأثي و محل اي منطقه ونقل حمل هاي زيرساخت بر ها گاهيپابسته شدن 

 .(Paloyo, 2010: 5) است محلي ة براي حكومت فدرال و جامعارانهي شكلي از ها گاهيپا

حضور  . درصدد دسترسي به بازارهاي آسيا بودآمريكا ة از جنگ سرد اياالت متحدپس
 . بودييآمريكا براي كاالهاي اي منطقه رشد اقتصادي شرط شيپنظامي براي ايجاد ثبات 

از  1991 - 1992 قبل از تقاضا براي ترك در نيپيليفش در هاي پايگاه حفظ كه يدرحال
در  .يافت موضوع تجارت آزاد انتقال خصوص بهامنيتي به موضوعات اقتصادي موضوعات 

 يها بيرقجلوگيري از رشد ،  آسياي شرقي دسترسي به بازارهاةدر منطقآمريكا استراتژي 
 تضمين آزادي و انجام مانور ارتقاي  برايساتيتأس نظامي و هاي پايگاهحفظ ، اي منطقه

  .(Mauzy and Brian, 2007: 629)است  مدنظردموكراسي در منطقه 
 .كند يم بزرگ تحميل هاي قدرت زيادي را به يها نهيهز نظامي هاي پايگاه حفظ

بار سنگيني بر تحميل   دفاع عالوه برايييها نهيهز همراه ها رساختيز عظيم در يگذار هيسرما
رگ ايجاد راي قدرت بزي بالملل بين ة زيادي را در عرصيها نهيهز،  عمومي كشورهاةبه بودج

ي خارجي و ها دولتمخالفت كشور ميزبان با حضور نظامي ،  دفاعيةكاهش بودج .دكن يم
براي رفع  . خارج كشور را به خطر انداخته استهاي پايگاهبسياري از ، ها گاهيپا پذيري آسيب

 كاهش مقاومت  وها نهيهز كاهش موجباين مشكالت حضور موقت نيروهاي خارجي 
 آمريكا اين چارچوب ممكن است تغييراتي را در سياست خارجي .شود ميجمعيت محلي 

 با تصميمات ها گاهيپا آينده ممكن است پنتاگون با برچيدن بعضي از يها سالدر . دكنايجاد 
  .دشوار مواجه شود

  
  امنيت. 4

 .شود مي اروپا محسوب ةيو اتحادناتو آمريكا،  نظامي ستون فقرات ساختار نظامي هاي پايگاه
 مختلف اعم از اتيعمل بزرگ براي هاي قدرت مستقيم در خدمت طور به ها گاهيپااين 

 تا دارند  فهيوظها  اين پايگاه .ندا ديپلماتيك...  در مذاكرات و فشاراعمال  يا ها دولتسرنگوني 
 Van der(2009 , ندكنكنترل  ،روند يمشمار   بهآمريكا براي يا بالقوه كه خطر  راكشورهايي

Zeijden(.   
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اين نماد مادي تعهد . دهد مي به متحدان اطمينان خاطر آمريكا ةحضور نظامي اياالت متحد
 .است و عاملي مهم در محاسبات استراتژيك متحدان اي منطقه به امنيت آمريكا ةاياالت متحد

 مهم در ايجاد و حفظ روابط اتحاد عاملي قلمرو متحد  در نزديك يا درونآمريكانظامي ور حض
 .(Lostumbo, 2013: 4) است

آنها و  بزرگ در مناطق مختلف بخشي از سياست خارجي هاي قدرتحضور نظامي 
 يا ة تهديدات از درجدركشان يا نفوذشان حوزة امنيتي در براساس تصورشان از تهديدهاي

  .(Peterson, 2012: 186) ستوقوع آنهااحتمال 
 عنصر مهمي در نيپيليفنظامي در   كه ايجاد پايگاهكرد  در طول جنگ سرد تصور ميآمريكا

 نظامي ارتباط بين هاي پايگاه .(Carpenter, 1991:2) برابر قدرت نظامي شوروي خواهد بود
 تاريخي محل استقرار پايگاه به لحاظ. شود مي است كه پايگاه در آنجا ايجاد اي منطقهدولت و 

 داليل استراتژيك تخصصان م (Anderson, 2005:6).است استراتژيك يها زهيانگنظامي براساس 
با ،  جغرافيدان دانشگاه المپا،از ديدگاه زالتان گروسمن .ندكن مي مطرح ها گاهيپابراي ايجاد 

بين لهستان و پاكستان  جديد پايگاه 35 آمريكا ة اياالت متحد1989سقوط ديوار برلين در سال 
  .(Francis, 2006 : 12)  نفوذ خود را در منطقه گسترش دهدحوزةايجاد كرد تا 

 در آسياي مركزي طبق ضرورت جنگ در افغانستان با آمريكا سياست خارجي يريگ جهت
 و متحدان آمريكاايجاد پايگاه نظامي در منطقه و تسهيالت تداركات نظامي براي ارتش 

ي آسياي ها دولتجنگ در افغانستان دستور كار واقعي براي ايجاد همكاري با  .مشخص شد
 اهميت آسياي مركزي در .(Mankkoff, 2013:2)  ايجاد كرداي منطقه همكاري مركزي و ارتقاي

 تداركات و يها تالش نظامي و مشاركت در هاي پايگاه ايجاد سبب جنگ با افغانستان به
 . استلجستيك 

 در كشورهاي آمريكا نماد حضور عنوان به نيپيليف در آمريكا يها گاهياپاهميت سياسي 
در  .شود مي از مداخله اي منطقه  برونيها قدرت بازدارندگي موجب ،آسياي جنوب شرقي

 درصدد دستيابي به اهداف كيفيپاس -  آسياةمجموع حضور نظامي اياالت متحده در منطق
 Chiu) استاطمينان دادن به متحدان و حفظ نفوذ ، سياست خارجي مثل بازدارندگي از منازعه

& Dworken, 2003: 19(. 
 با تروريسم در افغانستان فقط در راستاي آمريكا ةاالت متحدا ايةاستراتژي مبارزعبارتي  به

كنترل روسيه و ،  مهار چينمنظور به دائمي هاي پايگاهبلكه براي ايجاد  ،مبارزه با تروريسم نبود
 . است ايران جلوگيري از ظهور

ژاپن و گوام و ،  جنوبية در كر آمريكاهاي پايگاه شمالي تهديدي براي ةدر آسيا كر
 در اين منطقه وجود آمريكا ةگان سهنيروهاي  .است كيفيپاس در آسيا آمريكاهمچنين موقعيت 
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 ةنيروي دريايي در ژاپن و نيروي هوايي در جزير،  جنوبيةارتش در كر نظام ادهيپنيروي  ؛دارد
  .د به تهديدات پاسخ دهدتوان مي سرعت بهات متحده از اين پايگاه ايال .قرار دارد گوام

 را براي كيفيپاس – آسيا ة نظامي در منطقهاي پايگاه از يا شبكه آمريكادر طول جنگ سرد 
 كردند يم استدالل ارانذسياستگبعضي  . و دفاع از متحدانش حفظ كردآمريكاحمايت از منافع 

 در يگذار هيسرما  موجب در منطقه با كسب مزايايي در بودجهآمريكاشدن پايگاه كه بسته 
 در آمريكااما ديدگاه مخالف اين است كه حضور نظامي  .شود ميداخل كشور و ايجاد صلح 

در ارتباط با ظهور چين و كاهش احتمال  منطقه همراه با تعامل با چين در ثبات و كاهش تنش
 .(Felix,2013: 3) ستا مؤثر تسليحاتي ةمسابق

 براي مقابله با تهديدات امنيتي مورد ها پايگاه 2002 در سال آمريكادر استراتژي امنيت ملي 
 از تعطيلي پايگاه پس مثال پايگاه هوايي مناس طور بهCooley, 2008:6) (د قرار گرفتناستفاده

مناس . سياي مركزي بود در آآمريكا ة متحدتنها پايگاه هوايي اياالت، آباد خان_هوايي كارشي
.  شده بودسيتأس و قرقيزستان آمريكاتحت توافق مشاركتي سوفا بين ، 2001 دسامبر 4در 

حق استفاده از اين پايگاه را ،  ميليون دالر اجاره2 اين توافق پنتاگون در ازاي ساالنه براساس
افغانستان و ناتو در يي در آمريكا از لحاظ پشتيباني لجستيكي از نيروهاي تنها نهمناس . داشت

 استان نيتر يغرب، كيانگ  كيلومتر از سين320 پايگاه تنها نبلكه اي، اين كشور اهميت داشت
در تيرس ، اي لوپ نور چين در اين استان سايت هسته، چين فاصله داشت و بدين ترتيب

 ).2: 1388، عابدي( گرفت واپيماهاي آمريكايي قرار ميه

  
   ياعتماد يبتشديد تنش و . 5

 ميان ياعتماد يب،  امنيتي كردن محيطموجب تواند يماستقرار پايگاه در خارج از كشور 
 مثل ييها نامه موافقت .شوددر منطقه و جهان  سياسي ثباتي بي بازيگران سياسي و در نهايت

 ،شود ميمنعقد ) حكومت ديكتاتوري(مردمي رار نيروها كه با حكومت محلي غيروضعيت استق
 اي منطقهاين با تضعيف امنيت  بر عالوه. شود ميست اقتدارگرايانه و نامشروع ديده  سياعنوان به
 كشور ميزبان محسوب هاي زيرساختتهديدي عليه   نسبت به حمالت خارجيپذيري آسيبو 
  .شود مي

  اجتماعي ويها جنبش،  محلي و اعتراضات عموميمقاومت معموالًدر كشورهاي ميزبان 
، از ديدگاه مخالفان .گيرد مي بزرگ صورت هاي قدرتضور نظامي اپوزيسون سياسي عليه ح

 هاي پايگاه متنوع در اطراف يها گروه و ها جنبش.اند شدههرچند براي امنيت ايجاد  ها گاهيپااين 
دستيابي به منابع و سرزمين در راستاي ، خشونت جنسي،  با اهداف حفظ محيط زيستآمريكا

  .ستها هگايپانگراني مشترك جوامع اطراف 



  
  1395زمستان ، 4 شمارة، 46 ةدور، امه سياستفصلن                                                            1026

مجموع كشورهاي همسايه و حتي منطقه ، در افغانستان آمريكا نظامي هاي پايگاه سيتأسبا 
 نيز نارضايتي خود ها روس محسوس است و ها ينيچناراحتي ، ژهيو به. ندكن مياحساس نگراني 

 چيزي بروز در ظاهر اگرچه تاكنون ها يهند ؛كنند مي پنهان نها ييآمريكارا از اين اقدام 
 ي حت؛ وجود داردآنها آينده امكان اظهار ناراحتي يها فرصت و در اند نگران شك بي ،اند ادهند

 ديد مثبتي نسبت به اين وجه چيه به، ستها ييآمريكا مانيپ هم در ظاهر كه كشور پاكستان
 به اين تنها نه ، بوددايو هو ندارد و جمهوري اسالمي ايران هم كه از گذشته معلوم سيتأس

 و هرگز آمادگي ندارد كه شاهد و نگرد ميترديد به آن   شك وةديد  با،اه مثبت نداردقضيه نگ
 ؛رسان در كنار مرزهاي جغرافيايي خود باشدعين حال ضرر ناظر حضور رقيب قدرتمند و در

، مي نظاهاي پايگاه سيتأس ة ديد و مواضع مشترك ميان اين كشورها نسبت به شايعنيهم
 آنبر   فراهم شود و عالوهدر افغانستان ها ييآمريكا سرگرداني يها نهيزم خواهد شد كه موجب

 در ها ييآمريكاجويانه را عليه موجوديت  يا مشترك اقدامات مبارزه ييتنها بهكدام خود  هر
 وجود چنين شرايطي سبب خواهد شد كه شك بي .داد قرار خواهنددستور كار خويش 

  . جهاني شوديو حت اي نطقهم هاي قدرت جنگ ة عرصگريبار دافغانستان 
 بلكه ،است كشور ميزبان يها جنبش داخلي و يها گروه از جانب تنها نهمقاومت «عبارتي  به

 هاي پايگاه ةدربار براي مثال .ندهست ها گاهيپاهمسايه نيز در جرگة مخالفان اين كشورهاي 
 به اي منطقه هاي قدرت چين و ساير ،ايران، كشورهاي روسيه،  در آسياي مركزيآمريكا

 فشار  به دولت افغانستانگاهي براي ايجاد پاآمريكاكشورهاي ميزبان براي رد كردن دسترسي 
  .(Davis, 2011: 4) »كردند يموارد 

 . درصدد ايجاد پايگاه نظامي داخلي در افغانستان بود،آمريكاسابق  دفاع ريوزرابرت گيتس 
. است مند عالقهدر اين كشور استراتژيك   به حضور نظامي آمريكا ةبه نظر او اياالت متحد
 افزايش نگراني موجب استراتژيك ة در اين منطقآمريكا نظامي هاي پايگاهبديهي است كه ايجاد 

  . (Saghafi, 2011: 9 ) د شو ميروسيه و ديگر كشورهاي همسايه ، ايران، در كشورهاي چين
اعطاي حق كاپيتوالسيون به  ،شود مي سياسي ثباتي بي ناامني و موجبيكي از مواردي كه 

شور ميزبان  كيها دادگاه، در صورت وقوع جرم. استپرسنل نظامي مستقر در كشور ميزبان 
. شود مي از موارد نقش حقوق بشر قلمداد يكي  نياد و نم را ندارصالحيت رسيدگي به جراي

در . شود مي مختلف كشور ميزبان يها گروه نهادها و  اعتراضموجباعطاي حق كاپيتوالسيون 
 اعتراض اشخاص موجب آمريكاايران عصر پهلوي اعطاي حق كاپيتوالسيون به نظاميان 

شد و به يكي از عوامل شروع انقالب در ايران   مختلف انقالبييها گروهنهادها و ، حقيقي
آزادي ، حقوق،  نظامي وجود داردهاي پايگاهدر كشورهايي كه  .(Koechler, 2002:9) تبديل شد
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 و اعتماد مردم به يابد ميشكاف مردم و نظام سياسي افزايش  ؛شود مي دار خدشهراسي و دموك
  .است و استقالل كشور در ابعاد مختلف با مشكل مواجه گيرد ميدولت روند نزولي 

 داخلي يها خشونت نظامي بر مشاركت انتخاباتي و هاي پايگاه نظامي و ايجاد يها كمك
 بيشتر از ،دكنن مي در كشورهايي كه كمك نظامي دريافت انينظام شبهحمالت  .است رگذاريتأث

پايگاه  همچنين در شهرهايي كه .كنند مي دريافت نآمريكا كه كمكي نظامي از استكشورهايي 
، كند يم انتخابات ماهيتي سياسي پيدا كه يهنگام ژهيو به مشاركت سياسي ،نظامي وجود دارد

با افزايش كمك نظامي و تقويت بازيگران  آمريكاهمچنين ممكن است  .ابدي يمكاهش 
  .(Debe & Suresh, 2012:1) كندنهادهاي سياسي داخلي را تضعيف ، يردولتيغ

 براي حضور در غرب يا بودجهنظامي و ،  سياسييها چالش با آمريكا ةاياالت متحد
د قابليت  نظامي با ايجاساتيتأس و ها گاهيپا اما يك استراتژي براي ،استاقيانوس آرام مواجه 
  .(Green, 2012: 4) داردمشاركتي با متحدان 

 
  جنسيت . 6

ن است كه پرسنل خارجي اي  منطقه نظامي بر كشور ميزبان و هاي پايگاه راتيتأثيكي ديگر از 
م اخالقي و عمومي  اجتماعي و جراييها بزه اجتماعي دچار هاي پايگاه  اطرافيها طيمحدر 
 ستينكشور ميزبان قادر به برخورد قانوني با آنها ، و سياسي صيانت حقوقي ليدل به و شوند يم

حضور . كند يمو عمالً هنجارهاي اجتماعي و ارزشي كشور ميزبان را دچار اختالل و خدشه 
 و ها ينگران يا متضاد در كشور ميزبان فرهنگ و رسوم متفاوت، پرسنل نظامي با آداب

اين مشكالت و معضالت با وجود . دكن مي براي ملت ميزبان ايجاد  رايا دهيعدمشكالت 
  . شود مياعطاي حق كاپيتوالسيون بيشتر 

 با جناياتي كه پرسنل محيطي زيست منتج از مشكالت سياسي و  اجتماعييها يداريناپا
م پرسنل ي جرابراي مثال.  در ارتباط است،دهند مينظامي خارجي در كشور ميزبان انجام 

  توسطزيآم خشونتجرايم ، از تجاوز  اغلب سطوح باالييها پايگاهجوامع اطراف  در خارجي
 مقاومت مردمي در برابر يها جنبشتشكيل  موجب اين عوامل ةهم .اند كردهسربازان را تجربه 

  .& Sarti, 2014: 96) (Lersch حضور نظاميان خارجي شده است
 ة گسترد توجهييآمريكاساله توسط سه تفنگدار   دوازده تجاوز به دختر 1995در سال 

 278 پليس اوكيناوا يها گزارشبراساس  .در پي داشتخشونت عليه زنان در اين جوامع را 
 . اتفاق افتاده است1950تا 1945 از سال ييآمريكامورد تجاوز جنسي توسط سربازان 

مورد  200 كه اند  حقوق بشري محلي به استناد سوابق پليس اوكيناوا گزارش كردهيها گروه
هرچند اين نوع  .در اين شهر اتفاق افتاده است 1997و 1972 يها سالن تجاوز جنسي بي
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 به فرايندهاي يعتمادا بي علت بهيا  شود مي مصنوعي پايين نگه داشته صورت به ها گزارش
  . (Ludlam, 2012:23) شود مي يا به داليل تاريخي به پليس گزارش نعدالت كيفري

 جرم و جنايت در ،آمريكا نظامي هاي پايگاهان  يكي از جوامع ميزبعنوان بهدر اوكيناوا 
 بوده آمريكاپرسنل نظامي  21000 اوكيناوا ميزبان 1972از سال  .شود مينزديكي پايگاه مشاهده 

جرم  4784 حدود 1995 تا 1972سازمان پيمان زنان اوكيناوا گزارش داده كه از سال  .است
اين .  اوكيناوا گزارش شده است نسبت زنان درييآمريكا خشونت نظاميان ةجدي دربار

و به همين دليل است  بازديد نيروها بدون مجازات مانده ةنام موافقت وجود علت بهمشكالت 
  .(Davis, 2011: 4) شوند يمتشديد 

 .است نظامي هاي پايگاهاز مظاهر و پيامدهاي منفي اجتماعي استقرار  حذف ساكنان بومي
جمعيت بومي زندگي كرده و بايد محل زندگي را   كوچكةكه در يك جزير  زمانيخصوص به

 در . هند واقع شده استلي جنوبماي1000 پايگاه دياگو گارسيا در براي مثال. كندترك 
 ،گرفت سپتامبر از اين پايگاه انجام 11 از پسعلت اينكه عمليات عليه طالبان   اخير بهيها سال

 موريس و ةومي اين منطقه به جزيردر عصر جنگ سرد مردم ب .واقع شدمورد توجه جهانيان 
 .(Tsukuba, 2012: 22)  بازگشت به آنها داده نشده استةسيسيل انتقال داده شدند و هنوز اجاز

  
  نتيجه 
رش قدرت و نفوذ يك كشور به  بزرگ بيانگر گستهاي قدرت نظامي توسط هاي پايگاهايجاد 
 اين اهداف ةجمل از. استف  دستيابي به اهداف و مقاصد مختلمنظور به مرزهايش ماوراي

 منافع تأمين، ژئواستراتژيك، كيتيژئوپلتسلط و كنترل مناطق ،  نفوذحوزة به افزايش توان مي
 رقيب اشاره هاي قدرت  و مهار)خصوص دستيابي به منابع انرژي و كنترل آنها هب(اقتصادي 

 رقابت سياسي و  نظامي در ماوراي مرزها در چارچوب توازن قوا وهاي پايگاهايجاد  .كرد
 . شود مي بزرگ تلقي هاي قدرت و جهاني اي منطقهنظامي 

 ةاياالت متحد .سازند يم نظامي امكانات الزم را براي جنگ مهيا يها ستگاهيا و ها گاهيپا
كشورهاي  و عربستان سعودي، ديگوگارسيا، آلمان، در تركيه پايگاهداشتن  دونب آمريكا

 ايجاد مشكالت موجب گاهياستقرار پا. شد يمق دچار مشكل  در حمله و اشغال عرافارس جيخل
 اغلب سطوح بااليي ها گاهيپا اطراف جوامع .شود مي در سطح محلي محيطي زيستاجتماعي و 

آلودگي و ،  يا امرار معاشزميناز دست دادن ، زيآم خشونتجرايم ،  سربازان خارجياز تجاوز
از  .كنند مي را تجربه رمتعارفيغيا ارف  متعهاي سالح ناشي از آزمايش سالمت، خطرهاي

 منظور به  ميزبانكشورسياسي  نظام تضعيف ،آمريكا نظامي  حضورگريد منفي يامدهايپ
قدرت گرفتن نيروهاي محلي همدست با ، ناعمال نفوذ بر دولتمرداآمريكا، وابستگي بيشتر به 
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غارت منابع طبيعي ، شاندهن دستجاد يك دولت اي، كشور ميزبان به قوانين يتوجه بي، آمريكا
، خشونت عليه زنان .است ينامعلوم جنگ به مخالفان دولت براي مدتي ةن انگيزاددكشور و 

 .ستآمريكاپاي نظامي از رد همه بخشي ، محيط زيستيو آلودگنقض استقالل محلي 
 از پيامدهاي  ديگرفرهنگي و اجتماعي يكيعناصر  هنجارها و، ها  ارزشهبتهاجم همچنين 

 يساز فرهنگ نظامي يها گاهيپا از استقرار  پس.استور نظامي در كشورهاي مختلف حض
  .شود مي ستيز فرهنگي در جامعه مساعد ة و زمينابدي يمغربي ايجاد و گسترش 
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