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چکیده

در پژوهش حاضر با بهرهگيری از روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي حضور نظامي امریکا در اروپا و دالیل
ژئوپوليتيک ،ژئواکونوميک و راهبردی جابهجایي این پایگاهها که موجب تغيير موازنه از غرب به شرق اروپا
شده ،پرداخته است .منشأ حضور نظامي و ایجاد پایگاههای نظامي امریکا در اروپا به جنگ جهاني اول و در
سطحي گسترده به جنگ جهاني دوم بازميگردد .الزامات جنگ سرد این فرصت را برای امریکا فراهم کرد تا با
هدف و بهانه مقابله با کمونيسم و بلوک شرق و جلوگيری از نفوذ آن در کشورهای اروپای غربي ،پایگاههای
نظامي خود در این قاره را دائمي کند .کشورهای آلمان ،ایتاليا ،انگليس ،اسپانيا ،یونان و پرتغال بهطور سنتي
کشورهایي هستند که امریکا بيش از هرجای دیگر اروپا در آنها دارای پایگاه نظامي است .بااینحال از اوایل
قرن  11ميالدی به دالیل مختلف اقتصادی ،سياسي ،امنيتي ـ نظامي ،راهبردی و ژئوپوليتيک اقداماتي
درخصوص تعطيلي برخي پایگاهها و جابهجایي آنها به اروپای شرقي و جنوب شرقي شروع شده است.
فرضيه مقاله این است که عزیمت پایگاههای امریکا به سمت اروپای شرقي ذیل سه منطق اقتصادی ،راهبردی
و ژئوپوليتيک قابل بررسي است .دراینراستا ،هزینههای باالی نگهداری نيروها در اروپای غربي ،وجود
فضاهای مناسب در شرق اروپا برای انجام رزمایشهای نظامي گسترده ،سختگيریهای بيشتر نهادهای
محيطزیستي و افکار عمومي در کشورهای اروپای غربي ،حضور نظامي در دموکراسيهای نوپای اروپای
شرقي و نزدیکي به مناطق عملياتي در قفقاز و غرب آسيا از مهمترین دالیل جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا
از غرب به شرق اروپا ميباشد.
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مقدمه

منطقه اروپا اهميت زیادی برای امریکا بهعنوان یک قدرت جهاني دارد .مؤلفههایي که این
دو منطقه را به هم پيوند ميزند نهتنها سياسي ،اقتصادی و نظامي ،بلکه اجتماعي و تاریخي نيز
هستند .عالوهبر اشتراکات فرهنگي و اجتماعي و ارزشهای غربي حول محور حقوق بشر و
آزادی ،دموکراسي و جامعه مدني ،منافع اروپا و امریکا بعد از جنگ جهاني دوم بهشدت همسو
شد و ساختار و طبيعت نظام بينالملل را شکل داد .ظهور کمونيسم و اتحاد جماهير شوروی
مهمترین عاملي بود که همگرایي دو سوی آتالنتيک در بعد نظامي را تقویت کرد .درطول
جنگ جهاني دوم نيروهای امریکایي برای کمک به جبهه متفقين وارد خاک اروپا شدند و پس
از پيروزی نهایي بسياری از پایگاههای نظامي خود را در این قاره حفظ کردند .حضور نيروهای
شوروی تا پشت دروازههای اروپا و تحليلرفتن قدرت نظامي کشورهای اروپای غربي در طول
جنگ جهاني دوم این فرصت را برای امریکایيها فراهم کرد تا با هدف و بهانه مقابله با
کمونيسم و بلوک شرق و جلوگيری از نفوذ آن در کشورهای اروپای غربي حضور خود را در
این قاره دائمي کنند .آلمان ،ایتاليا ،انگليس ،اسپانيا ،یونان و پرتغال کشورهایي هستند که امریکا
بيش از هرجای دیگر اروپا در آنها پایگاه نظامي دارد .دراینميان ،آلمان خود بهتنهایي پذیرای
بيش از  01درصد نيروهای نظامي امریکایي است که در مرکز توجه طرفداران تعطيلي و یا
جابهجایي نيروها از غرب به شرق اروپا ميباشد .از اوایل قرن  11ميالدی به دالیل مختلف
اقتصادی ،راهبردی و ژئوپوليتيک اقداماتي درخصوص تعطيلي برخي پایگاهها و جابهجایي آنها
به اروپای شرقي و جنوب شرقي شروع شده است .سؤال اصلي پژوهش این است که چه
عوامل و مؤلفههایي امریکا را بر آن داشته تا در قرن بيستویکم نسبت به جابهجایي پایگاههای
نظامي خود از اروپای غربي به شرق و جنوب شرق اروپا را مورد توجه قرار دهد؟
فرضيه پژوهش این است که این جابهجایي ذیل سه منطق اصلي اقتصادی ،راهبردی و
ژئوپوليتيک قابل بررسي است .در چارچوب سه منطق اصلي ذکرشده ،تحرک نيروهای نظامي
امریکا به سمت اروپای شرقي دالیل متعددی داشته است .هزینههای باالی نگهداری و نوسازی
پایگاهها در اروپای غربي ،توازن با روسيه در مرزهای شرقي اروپا باتوجهبه تحرکات اخير
روسيه ،نزدیکي به مناطق عملياتي در قفقاز و غرب آسيا ،وجود فضاهای مناسب در شرق
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افکار عمومي در کشورهای اروپای غربي و حضور نظامي امریکا در دموکراسيهای نوپای
اروپای شرقي از مهمترین دالیلي است که موجب تصميم امریکا به جابهجایي پایگاههای خود
از کشورهای اروپای غربي به کشورهای اروپای شرقي و جنوبي شده است.
روش پژوهش

چارچوب نظری مورداستفاده برای تببين بهتر موضوع پژوهش" ،شروع و پایان پایگاههای
نظامي فراسرزميني در چارچوب نظریه توازن قدرت" ميباشد .نظریه توازن قوا برای تبيين
تأسيس ،جابهجایي و بستن پایگاههای فراسرزميني دو عامل داخلي و بينالمللي را مدنظر قرار
ميدهد .همچنين روش مورداستفاده این مقاله توصيفي ـ تحليلي بوده و شيوه گردآوری دادهها
کتابخانهای است که دراینراستا از منابع مختلف شامل کتابها ،مقالهها ،اسناد ،منابع اینترنتي و
اظهارنظرهای مقامهای مربوطه و ...برای گردآوری دادهها استفاده شده است.
پیشینه و ادبیات پژوهش

«لوک کافي» )1111( 1در مقالهای در بنياد هریتيج با عنوان «امریکا امن ميماند :چرا

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

اروپا برای انجام رزمایشهای نظامي گسترده ،سختگيریهای بيشتر نهادهای محيطزیستي و

پایگاههای امریکا در اروپا حياتي است؟» ،1ضمن بررسي برخي پایگاههای امریکا در اروپا،
وجود این پایگاهها را برای امنيت امریکا اساسي و حياتي ميداند .مقاله به این مسئله اساسي
ميپردازد که با وجود تغييراتي که در ماهيت و نوع تهدیدات در قرن بيستویکم ایجاد شده
است ،پایگاههای امریکا در اروپا همچنان از مهمترین عناصر منافع و امنيت امریکا بهشمار
ميروند .نویسنده که خود از تحليلگران مسائل نظامي فراآتالنتيک در نشریه فارین پالسي
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است ،ضمن نقد استداللهای طرفداران کاهش نيروهای نظامي امریکا در اروپا ،این مسئله را
بهمعنای تقویت دشمنان امریکا در یوروآتالنتيک و ارسال سيگنال اشتباه به دشمنان (بهویژه
روسيه) مبنيبر کاهش تعهد امریکا به امنيت متحدان ميداند .دراینراستا نویسنده بستن برخي
1. Coffey
2. Keeping America safe: why US bases in Europe remain vital
3. Foreign policy
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پایگاههای امریکا در اروپا را مقطعي و تاکتيکي دانسته و استدالل ميکند که هدف امریکا در
بلندمدت بهروزرساني و حفظ این پایگاهها در اروپای شرقي است.
«لوک وارگاس» )1111( 1در مقالهای با عنوان «هزینه ـ فایده پایگاههای نظامي فراسرزميني
امریکا» ،1به بررسي سود و هزینههای پایگاههای امریکا بعد از جنگ جهاني دوم برای این
کشور پرداخته است .نویسنده استدالل ميکند که از ابتدای قرن بيستویکم و با افزایش
هزینههای نگهداری و بهروزرساني این پایگاهها ،موافقان بستن برخي پایگاههای امریکا زیاد
شده است .بااینحال سود و منافع حاصل از این پایگاهها باعث شده است که استفاده از
فناوریهای پيشرفته و همچنين جابهجایي این پایگاهها به مناطقي که هزینههای پایينتری را
برای این کشور درپي دارد ،مورد توجه جدی قرار بگيرد.
«ای اچ کوردسمن» )1112( 9در مقالهای با عنوان «امریکا ،ناتو و دفاع از اروپا» ،4ضمن
بررسي نقش امریکا و ناتو در دفاع از امنيت اروپا بعد از جنگ جهاني دوم تاکنون ،سازکارهای
اروپایي برای دفاع مستقل اروپا را مانعي برای آینده حضور پایگاههای امریکا ميداند.
بااینحال ،نویسنده اشاره ميکند که تنشهای فزایندهای که بين اروپا و امریکا با روسيه در
مرزهای شرقي اروپا وجود دارد ،ميتواند رسالت و اهداف جدیدی هم برای ناتو و هم
پایگاههای امریکا در اروپا ایجاد کند و اهميت این پایگاهها را بازنمایي کند.
«دیویس» و همکاران 1در مقالهای با عنوان «حضور نظامي فراسرزميني امریکا :چرا آنها
انتخاب راهبردی هستند؟» 0به مسئله چرایي حضور نظامي فراسرزميني امریکا در خارج از
مرزهای خود و ایجاد پایگاههای نظامي پرداختهاند .نویسندگان مقاله ایجاد پایگاههای نظامي
امریکا پس از جنگ جهاني دوم را یک انتخاب راهبردی برای امنيت و منافع امریکا در جهان
ميدانند .آنها استدالل ميکنند که با وجود هزینههای باالی نگهداری این پایگاهها و همچنين
کاربردینبودن برخي از آنها بهدليل پيشرفت فناوریهای نظامي ،این پایگاهها همچنان برای
1. Vargas
2. The Costs and Benefits of U.S. Military Bases Overseas
3. Cordesman
4. The U.S., NATO, and the Defense of Europe
5. Davis and et al
?6. US overseas military presence: What are the strategic choices
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تعطيلي این پایگاهها نخواهيم بود.
«لوک کافي» ( )1119در مقالهای دیگر با عنوان «آینده پایگاههای امریکا در اروپا :یک
دیدگاه امریکایي» ،1به مسئله بستن و جابهجایي برخي از پایگاههای امریکایي در اروپا اشاره
ميکند .بااینحال ،این مقاله صرفاً به هزینههای باالی نگهداری پایگاههای امریکا در اروپا و
باالخص در آلمان پرداخته و تأثير سایر عوامل در جابهجایي پایگاههای امریکا از غرب به
شرق اروپا را نادیده گرفته است .همچنين مقاله فقط به بررسي این مسئله در آلمان و آن هم از
بعد بستن پایگاهها (و نه جابهجابي) بهدليل هزینههای زیاد نگهداری این نيروها پرداخته است.
نهایتاً ضمناینکه همه این منابع بهنحوی مورد استفاده این پژوهش قرار گرفتهاند ،اما
هيچیک از آنها بهطور خاص متعرض موضوع اصلي مقاله نبوده و این پژوهش کار جدیدی
است و فراتراز اهداف موردنظر مقاالت ذکرشده را ،مدنظر قرار داده است .همانطورکه در
فرضيه پژوهش ذکر شد ،نویسندگان مقاله عوامل مختلف در جابهجایي پایگاهها به شرق اروپا
را ذیل سه منطق اقتصادی ،راهبردی و ژئوپوليتيک مورد بررسي قرار دادهاند.
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تأمين منافع امریکا در خارج از مرزهای خود مهم خواهند بود و درنهایت در کوتاهمدت شاهد

ساماندهی پژوهش

برای نيل به هدف پژوهش ابتدا چرایي حضور نظامي امریکا در اروپا و مؤلفههای
تأثيرگذار بر این مسئله بهطورکلي در سه حوزه جغرافيایي ،اقتصادی و سياسي ـ نظامي مورد
بررسي قرار گرفته است .سپس به ترسيم وضعيت پایگاههای امریکا در اروپا پرداخته شده و
سعي شده است بهطور مختصر انواع پایگاههای عملياتي امریکا در اروپا و نيروها و بخشهای
فرماندهي یوکام طبق جدیدترین آمارها مورد تحليل و بررسي قرار گيرد .در پایان این بخش
به سالحهای تاکتيکي امریکا در اروپا بهعنوان بخش مهمي از پایگاه امریکا در اروپا پرداخته
شده است .بخش سوم مقاله به عوامل مؤثر بر جابهجایي و بستن پایگاهها در خارج از کشور و
بخش چهارم علل و عوامل جابهجایي نيروهای امریکا در اروپا و باالخص موضوع مورد
مطالعه مقاله یعني از غرب به شرق اروپا را مورد بررسي قرار داده است .بخش پایاني مقاله نيز
1. The future of us bases in europe: a View from America
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دالیل جابهجایي ازمنظر ویژگيهای مثبت اروپای شرقي برای امریکا را مورد کنکاش قرار داده
است .نهایتاً جمعبندی و یافتههای پژوهش ارائه شده است.
مبانی نظری

شروع و پایان پایگاههای نظامي فراسرزميني در چارچوب نظریه توازن قدرت است.
چارچوب مورد استفاده برای تبيين نظری مقاله حاضر نظریه موازنه قواست .نظریه موازنه قوا
استدالل ميکند که وقتي یک دولت خيلي قدرتمند شود ،دیگران سعي خواهند کرد با تهدید
آن مقابله کنند .این نظریه اساساً درمورد انتخاب دوستان در عرصه سياست بينالمللي است و
ميتواند به ایده حضور پایگاههای نظامي در خارج از کشور کمک کند .این نظریه استدالل
ميکند که اگرچه متحدان هميشه تعهدات امنيتي را حفظ نميکنند ،بااینحال ،داشتن روابط
رسمي اغلب نشاندهنده تمایل کشورهای امضاکننده به حفظ توافق است .لذا ميتوان فرض
کرد که پایگاههای نظامي امریکا بيشتر در کشورهای دارای روابط رسمي با این کشور ميباشد؛
چيزی که از آن تحت عنوان الگوی "همبستگي پایه" یاد ميشود .این الگو زماني مطرح
ميشود که کشورهای ذینفع از منافع راهبردی مشابهي برخوردارند و یک دولت با تدارک
پایگاهها در سایر کشورها موافقت ميکند .بهعنوانمثال ،ژاپن و امریکا یک معاهده امنيتي را
امضا کردند که نشاندهنده منافع راهبردی مشابه بيشتر یا کمتر است .بسياری از کارشناسان
نظامي دادن پایگاه نظامي به امریکا ازسوی ژاپن ،کره جنوبي و اروپای غربي را دراینراستا
تحليل و تبيين ميکنند ) . (Ohtomo, 2012: 18نظریه توازن قوا برای توضيح و تبيين این مسئله
دو عامل داخلي و بينالمللي را در ایجاد ،حفظ ،جابهجایي و تعطيلي پایگاهها مدنظر قرار
ميدهد .طبق این الگو ،درک منافع راهبردی در تأسيس ،جابهجایي و تعطيلي پایگاهها خيلي
مهم است .این نظریه استدالل ميکند که در سطح بينالمللي ،منافع راهبردی موجب ایجاد
پایگاهها و تغيير در منافع راهبردی موجب بستن یا جابهجایي پایگاهها ميشود .درصورتيکه
نياز به مقابله با یک تهدید خاص وجود داشته باشد و داشتن پایگاهها در نزدیکي آن تهدید ،در
شکست آن تهدید مفيد ارزیابي شود ،انگيزه امریکا برای ایجاد پایگاهها خيلي قویتر ميشود
( .)Harkavy, 2007: 5 - 7ایجاد پایگاهها در اروپای غربي با هدف مقابه با کمونيسم در دوران
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جدید روسيه در شرق اروپا و همچنين نزدیکي به مناطق عملياتي در غرب آسيا و قفقاز
بهعنوان تعریف منافع ژئوپوليتيک جدید ،دراینراستا تحليل ميشود.
پایگاهها همچنين ميتوانند در خاک دولتهای دوست و دشمن (مثل عراق و افغانستان)
نيز قرار بگيرند و کارکرد آن عبارت است از تهدید ،مقابله با جنگ ،جمعآوری اطالعات،
تمرین و حملونقل .درصورت عالقهمندی یکطرفه امریکا ،در سالهای اوليه ایجاد پایگاهها
ممکن است به زور و اجبار نيز متوسل شود .درصورت تمایل هر دو طرف نيز مقابله با
تهدیدات مشترک و منافع راهبردی مشترک مهمترین مؤلفه در ایجاد آن ميباشد (

Harkavy,

 .)2007: 17ایجاد پایگاه در اروپای غربي بهویژه در انگليس نمونه مقابله با تهدیدات مشترک و
منافع راهبردی مشترک است و کره جنوبي نيز نمونه مقابله با تهدیدات مشترک است که با
وجود اعتراضات گسترده برای برچيدن آن هنوز ماهيت وجودی خود را از دست نداده است
) .(Ohtomo, 2012: 19 - 21مطابق این الگو ازمنظر توازن قدرت ،اگرچه ژاپن و آلمان در طول
جنگ جهاني دوم دشمن امریکا بودند ،در طول جنگ سرد ،منافع راهبردی مشترکي در ایجاد
پایگاهها در خاک خود داشتند .این الگو ،مقابله با تهدید مشترک کمونيسم در مرزهای شرقي

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

جنگ سرد و جابهجایي برخي از این پایگاهها به مرزهای شرقي اروپا برای مقابله با تحرکات

اروپا درخصوص آلمان و مقابله با تهدید مشترک چين درخصوص ژاپن را عوامل اصلي ایجاد
و گسترش پایگاهها ميداند که ممکن است با تعاریف اهداف جدید بهعنوان منافع راهبردی
امریکا ،این پایگاهها نيز جابهجا شوند ( .)Harkavy, 2007: 22ازسویدیگر ،مطابق این نظریه،
ازبينرفتن ،کمرنگشدن و یا حتي تغيير اولویتهای منافع راهبردی عامل ناکارآمدی و ضعف
منطقي برای ادامه پایگاههاست .دراینراستا تغيير در منافع راهبردی؛ کاهش قدرت کشور
ایجادکننده پایگاه؛ ازبينرفتن منافع راهبردی مشترک؛ سياست انزواطلبي امریکا ،تغيير رژیم/
انقالب ،رویکرد مليگرایي و پيشرفت فناورانه در حوزه نظامي ازجمله عوامل تعطيلي و یا
جابهجایي پایگاهها در سطح بينالمللي ميباشند .در سطح داخلي تغيير رژیم در هر دو طرف
(فرستنده و پذیرنده) پایگاهها و همچنين پيشرفت فناوری ازجمله عوامل مهم ازمنظر توازن قوا
برای جابهجایي پایگاهها ميباشد

)23

 .(Ohtomo,2012:در حوزه راهبردی ،عالئق راهبردی

متفاوت ترامپ و رویگرداني از متحدان سابق سنتي امریکا در اروپای غربي و توجه بيشتر به
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روابط با دولتهای طرفدار سياست خود در اروپای شرقي ،نمونه تغيير در اولویتهای منافع
راهبردی است که درراستای تعطيلي یا جابهجایي پایگاهها ميتوان تحليل و تبيين کرد.
همچنين در حوزه منطق اقتصادی هزینههای باالی نگهداری این نيروها در اروپای غربي و
بالعکس هزینههای پایين نگهداری و امکان انجام مانورهای بيشتر در اروپای شرقي که از
حساسيت کمتری برخوردار است ،از جمله این موارد ميباشد.
چرایی حضور نظامی امریکا در اروپا

پروسه ایجاد پایگاهها متعدد است؛ چراکه توافق صرف ميان کشورهای ذینفع تنها راه
ایجاد پایگاهها نيست .دالیل چندگانهای برای حضور نظامي امریکا در اروپا وجود دارد .برخي
از این عوامل و فرایندها عبارتند از :فتح کامل ،شکست و اشغال (کریميفرد 1 :1911 ،ـ ،)2
زیردستبودن 1حذف اجباری ساکنان اصلي و پرداخت( 1درقالب کمکهای اقتصادی و
نظامي) ( .)Ohtomo,2012: 20-22درمورد اروپا بهطورکلي سه مؤلفه جغرافيایي ،اقتصادی و
سياسي مهمترین دالیل برای تأسيس پایگاههاست که در زیر به بررسي مختصر هرکدام از این
عوامل پرداخته ميشود:
مؤلفه جغرافیایی:

جغرافيای فرماندهي اروپایي امریکا نشان ميدهد که چرا این منطقه دارای

اهميت است .گستره جغرافيایي  11کشور تحت مسئوليت در منطقه یوکام شامل حدود
یکپنجم از جمعيت جهان در مساحت  1101ميليون مایل مربع از زمين و  19ميليون مایل
مربع از اقيانوس است .یوکام دارای مرزهای فيزیکي با روسيه ،قطب شمال ،ایران ،آسيای
صغير ،دریای خزر و شمال آفریقاست .بسياری از این مناطق دارای تاریخ طوالني از بيثباتي و
ظرفيت بالقوه برای بيثباتي در آینده هستند که ميتواند بهطور مستقيم منافع ،امنيت و رفاه
اقتصادی امریکا را تحت تأثير قرار دهد (فتحيپور و نورعليوند 110 :1914 ،ـ .)111
یکي از بارزترین مزایای داشتن نيروهای امریکایي در اروپا نزدیکي جغرافيایي آن به برخي
از مناطق خطرناک جهان است .لذا این نزدیکي به نيروهای امریکا این فرصت را ميدهد که
بهسرعت و با انعطافپذیری باالیي به بحرانها پاسخ دهند .ضلع جنوبي اروپا ،محور اقيانوس
1. Hand Down
2. Payment
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تجربه افزایش بيثباتي همچون فشارهای دموگرافيک ،افزایش قيمت کاالها ،درگيریهای
درونکشوری و بينایالتي ،سياستهای قبيلهای ،رقابت بر سر آب و سایر منابع طبيعي ،تنش
مذهبي ،گرایشهای انقالبي ،تروریسم ،گسترش سالحهای هستهای ،و ...است .همچنين دارای
برخي از حياتيترین خطوط حملونقل جهان ،منابع انرژی و بازارهای تجاری است .بيداری
اسالمي در شمال آفریقا و غرب آسيا نشان داد که پایگاههای نظامي امریکا قابليتهای قوی در
نزدیکي نقاط بحراني جهان دارند .بهعنوانمثال ،زمانيکه فرمان مداخله در ليبي داده شد،
فرماندهي امریکا در اروپا توانست بهخوبي و کامالً مؤثر عمل کند (

Stavirids and Admiral,

 .)2012: 22در داخل خود اروپا ،بالکان مکاني بالقوه برای بيثباتي در آینده است .اگرچه امنيت
بهطور چشمگيری در این منطقه بهبود یافته است ،اما هنوز هم ظرفيت برای خشونتهای
بيشتر وجود دارد .بهطور مشابه ،وضعيت در کوزوو هنوز شکننده بوده و وضعيت امنيتي در
منطقه بالکان هنوز حلنشده باقي مانده است .در ضلع شمالي ،قطب شمال درحال تبدیلشدن
بيش از گذشته به یک منطقه رقابت است .کاهش اخير یخها در قطب شمال و تبدیل آن به
راههای حملونقل حتي بهعنوان یک پدیده دوری ،به یک چالش امنيتي تبدیل شده است

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

اطلس شرقي تا غرب آسيا و از این منطقه تا قفقاز ،یک قوس بيثباتي است .این منطقه درحال

). (U.S Army Europe report, 2011: 4
مؤلفه اقتصادی (ثبات اقتصادی) :یک اروپای باثبات ،امن و ازلحاظ اقتصادی بادوام در چارچوب
منافع مالي امریکا قرار دارد .امنيت منطقهای شامل ثبات و رفاه اقتصادی هم است .اینگونه
وانمود ميشود که برای بيش از  01سال ،حضور نظامي امریکا در اروپا به ثبات این منطقه
کمک کرده است که این مسئله منافع اقتصادی بسياری برای اروپا و امریکا بهدنبال داشته است.
اقتصاد  11کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با امریکا ،حدود نيمي از اقتصاد جهاني را
دربرميگيرد (فتحيپور و نورعليوند 112 :1914 ،ـ  .)111تأثير بحران منطقه اقتصادی یورو بر
امریکا درحالحاضر ،امنيت اقتصادی این منطقه را بيش از هر زمان دیگری برای امریکا دارای
اهميت کرده است .بحران منطقه یورو ميتواند بهنوبهخود به بحرانهای امنيتي تبدیل شود.
بهعنوانمثال ،هرگونه بيثباتي و ناآراميهای مدني ناشي از بحران اقتصادی یونان ميتواند به
بالکان سرایت کند ) .)Coffey, 2012: 15 - 16در زمينه اقتصادی اهميت منطقه اروپا بيشتر به
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امنيت انرژی و جریان آزاد تجارت بستگي دارد .برخي از مهمترین راههای حملونقل و امنيت
انرژی در حاشيه اروپا قرار دارند که بهعنوان برخي از خطرناکترین و بيثباتترین مناطق
جهان بهشمار ميروند .اقتصاد اروپا به نفت و گاز منتقلشده ازطریق قفقاز و چندین نقطه
دریایي بستگي دارد .تمامي این مسائل ميتواند در شرایط بحران اقتصادی امروز جهان تأثير
بسزایي در امنيت منطقه اروپا و همچنين امریکا داشته باشد (.)Davis and etal, 2012: 7, 13
محور سیاسی ـ

نظامی :حضور نيروهای امریکا در اروپا قویترین دليل و نشانه حمایت امریکا

برای ناتو است .صرفنظر از کاستيهای نهادی آن ،ناتو در داخل اروپا در  09سال گذشته لنگر
انداخته است .برای امریکا تعامل با متحدان اروپایي خود ازطریق ناتو بسيار مهم است.
باتوجهبه آینده تاریک و مبهم اتحادیه اروپا ،امریکا به ادامه تعامل چندجانبه سياسي در اروپا
ازطریق ناتو نياز دارد ) .(Heritage report, 2018: 136حفظ مشارکت کامل در ناتو این اجازه را
به امریکا ميدهد که به حفظ رهبری خود در امور اروپایي بپردازد .بنابراین ،بهزعم مقامات
امریکایي با تمام مشکالت و آینده نامشخص ،ناتو باید همچنان بهعنوان مخاطب اصلي برای
تعامل امریکا در اروپا باقي بماند ) .(European Commission report, 2012: 9 - 10این چتر امنيتي
امریکا چه درقالب ناتو و چه درقالب پایگاههای نظامي خود ،باتوجهبه نبود سازوکارهای دفاع
مستقل اروپایي و همچنين تهدید بيشازپيش روسيه در مرزهای اروپای شرقي از اهميت
زیادی برای امنيت اروپا برخوردار است .سران اتحادیه اروپا عليرغم توافقاتي برای شروع و
تقویت سازوکارهای مستقل دفاعي ،هنوز در این خصوص اقدام خاصي انجام ندادهاند .نياز به
چتر امنيتي امریکا در مرزهای شرقي اروپا در مقابله با تجزیهطلبي روسيه و عدم حمایت برخي
کشورهای اروپای شرقي با چنين سازوکارهای دفاعي مستقل ،اهميت پایگاههای امریکا در
اروپا و جابهجایي آنها به شرق را بيشتر کرده است.
ترسیم وضعیت پایگاههای امریکا در اروپا

قدمت اولين پایگاه امریکایي در اروپا که تعداد قابلتوجهي نيرو را در خود جای ميداد ،به
جنگ جهاني اول بازميگردد .در آن زمان ،حدود  11هزار نيروی امریکایي در منطقه کوبلنز

1

واقع در بين لوگزامبورگ و رودخانه راین مستقر شدند .این نيروها در اوایل  1119اروپا را
1. Koblenz
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پایان جنگ جهاني دوم در سال  ،1141تعداد زیادی از نيروهای امریکا بهطور دائم در اروپا
مستقر شدند ( .)heritage report, 2018; 200 - 202در سال  ،1111فرماندهي اروپایي امریکا
(یوکام) 1برای سازماندهي بهتر حضور نظامي امریکا ،نيروی دریایي ،نيروی هوایي و عناصری
از ارتش را تحت یک فرماندهي واحد به اروپا وارد کرد .در سال  ،1119امریکا تقریبا چيزی
حدود  411هزار سرباز در اروپا داشت .باتوجهبه تهدید شوروی برای اروپای غربي ،امریکا
بهانه مناسبي برای استقرار شمار زیادی از نيروهای خود در اروپا پيدا کرد .در طول جنگ سرد،
یوکام بهطور عمده در تأمين صلح در اروپا و پيشگيری از نفوذ کمونيسم و آمادهسازی برای
شکست اتحاد جماهير شوروی و نيروهای پيمان ورشو متمرکز شد (

U.S Army Europe

.)report, 2012
در ابتدا یوکام عالوهبر اروپا ،مسئوليت تمام آفریقا و غرب آسيا را نيز برعهده داشت .در
فاصله سالهای  1111تا  1119شمار نيروهای امریکایي حاضر در اروپا از  111هزار نيرو به
 411هزار نيرو افزایش یافت .باتوجهبه اینکه امریکا در آن زمان درحال مبارزه در کره جنوبي
بود ،این افزایش نيرو نسبتاً سریع و بهطور قابلتوجهي چشمگير و برای مقابله با تهدید

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

ترک کردند و امریکا دیگر پایگاه دائمي در اروپا تا پس از جنگ جهاني دوم مستقر نکرد .در

درحالظهور اتحاد جماهير شوروی بهشدت مورد نياز بود .در اواخر دهه  1111و در طول دهه
 ،1121امریکا در پاسخ به استقرار موشکهای بالستيک

SS-20

با برد متوسط اتحاد جماهير

شوروی در اروپای شرقي ،با استقرار مشابه پرشينگ  1و موشکهای کروز در اروپای غربي
واکنش نشان داد .با ایجاد فرماندهي مرکزی (سنتکام) 1در منطقه غرب آسيا در سال  ،1129این
منطقه بهجز رژیم صهيونيستي ،لبنان و سوریه خارج از مسئوليت یوکام قرار گرفت (

Index of

 .)U.S. Military Strength, 2019همچنين با ایجاد فرماندهي آفریقا (آفریکام) 9در سال ،1112
مسئوليت آفریقایي یوکام نيز به فرماندهي جدید واگذار شد .امروزه رژیم صهيونيستي تنها
منطقه خارج از قاره اروپاست که هنوز مسئوليت آن تحت فرماندهي یوکام قرار دارد.

)1. U.S. European Command (EUCOM
)2. Central Command (CENTCOM
)3. Africa Command (AFRICOM
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بااینحال ،مرکز فرماندهي غرب آسيا و فرماندهي آفریقا بهطور مرتب ازسوی یوکام مورد
پشتيباني قرار ميگيرند .درواقع ،فرماندهي آفریقا بهطور کامل به حمایت یوکام وابسته است.
در طول جنگ سرد ،حضور نيروهای امریکایي در اروپا بسيار فراتر از نقش سنتي آنها یعني
دفاع از اروپای غربي در مقابل تهدید شوروی بود .از سال  ،1111نيروهای امریکایي مستقر در
اروپا در خارج از این قاره در بيش از  111عمليات به نامهای مختلف از تالشهای
امدادرساني انساني و طبيعي گرفته تا حفظ صلح و همچنين مبارزه با تروریسم شرکت داشته و
یا پشتيباني کردهاند ( .)U.S. European Command report, 2012: 10مقر فرماندهي یوکام در
اشتوتگارت قرار دارد .مأموریت بيانشده برای یوکام هدایت عمليات نظامي ،درگيریهای
نظامي بينالمللي و پيشبرد امنيت اقيانوس اطلس و دفاع از امریکاست .درحالحاضر
بهطورکلي ،امریکا دارای  12پایگاه عملياتي اصلي ،حدود  211هزار نيرو از شاخههای مختلف
ارتش امریکا در اروپا  ،در درجه اول در کشورهای آلمان ،انگلستان ،ایتاليا ،ترکيه و اسپانيا
است (.)Wood, 2019: 128 - 129
این پایگاهها و نيروها در سه نوع مختلف از تأسيسات نظامي در منطقه تحت مسئوليت
یوکام است :پایگاه عملياتي اصلي؛ که یکي از تأسيسات بزرگ نظامي امریکا با تعداد نسبتاً
زیادی از نيروهای نظامي است که بهطور دائم و براساس زیرساختهای گسترده تثبيتشده
است .پایگاه عملياتي پيشتاز؛ که برای نيروهای چرخشي بهجای نيروهای دائمي درنظر گرفته
شده است .این پایگاهها تمایل دارند که باتوجهبه شرایط مقياسپذیر ،سازگار و انعطافپذیر
باشند .پایگاههای همکاری امنيتي؛ که در آنها معموالً حضور نظامي امریکا بسيار کم است و
معموالً توسط پيمانکار و یا حمایت کشور ميزبان حفظ شده است (.)Coffey, 2012: 8
نیروها و بخشهای فرماندهی یوکام

نيروی دریایي اروپایي امریکا :این نيرو مسئوليتي شامل بيش از  11ميليون مایل مربع
دریایي از اقيانوس و بيش از  01درصد از خط ساحلي را بر عهده دارد که توسط ناوگان ششم
امریکا مستقر در ناپل اداره ميشود .فراهمکردن دستورالعمل کلي ،کنترل عملياتي و همکاری
برای دارایيهای دریایي در حوزه مسئوليت این نيرو قرار دارد

( Stavridis and Admiral, 2011:

 .)23برخي از پایگاههای قابلتوجه نيروی دریایي امریکا در اروپا شامل ایستگاه هوایي نيروی
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عمليات ناوگان ششم امریکا؛ پایگاه نيروی دریایي پشتيباني در خليج سودا (کرت ـ یونان) با
هدف پشتيباني عملياتي به امریکا ،نيروهای تحت مسئوليت یوکام ،فرماندهي مرکزی و آفریکام
و ایستگاه نيروی دریایي روتا (اسپانيا) است که پشتيباني کشتيهای امریکا و ناتو و ایمني و
کارآمدی نيروی دریایي امریکا و پروازهای نيروی هوایي امریکا به واحدهای منطقه را برعهده
دارد ( .)Lostumbo, 2013: 308نيروی دریایي امریکا دارای تعدادی زیردریایي در منطقه تحت
مسئوليت یوکام و همچنين دارای یک ناوگان هواپيمایي گشت دریایي

P-3

و هواپيمای عامل

شناسایي  EP-3از پایگاههای امریکا در ایتاليا ،یونان ،اسپانيا ،و ترکيه است (.)Wood, 2018: 122
ارتش اروپایی امریکا:

ارتش اروپایي امریکا در سال  1111تأسيس شد .مقر این ارتش در

«هایدلبرگ» 1آلمان قرار دارد .هسته مرکزی این ارتش از حدود چهار تيپ رزمي و تيپ
حملونقل هوایي واقع در آلمان و ایتاليا شکل گرفته و دارای  10پایگاه کليدی و مهم در
بلژیک ،آلمان ،ایتاليا و هلند ميباشد

(Army Base in Germany report, 2013: 15

.)U.S

مهمترین آنها عبارتند از :بلژیک با دو پایگاه بنلوکس و بروکسل؛ این پایگاهها بهدليل حضور
مقر ناتو در بروکسل بلژیک از اهميت خاصي برخوردارند؛ چراکه وظيفه تأمين امنيت بخش

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

دریایي در سيگونال( 1تأسيس سيسيل ـ ایتاليا  )1111عنصر اصلي پشتيباني لجستيکي برای

مهمي از نهادهای ناتو و همچنين اعضای نظامي و غيرنظامي و خانوادههای آنان برعهده این دو
پایگاه است .آلمان با  11پایگاه و حدود  02هزار سرباز امریکایي ،بزرگترین پایگاه نظامي
امریکا در اروپا بهشمار ميرود که بيش از  %01نيروهای نظامي امریکا در اروپا در آن مستقر
شدهاند ( .)U.S. Army Europe, 2012: 19 - 20بهطوریکه آلمان خود بهتنهایي ميزبان  11پادگان
ارتش امریکا شامل آنسباخ ،بادنورتمبرگ (بزرگترین پادگان نظامي ارتش امریکا در اروپا)،
بامبرگ ،بامهولدر ،گارميش ،گرافنور ،هونفلس ،کایزرزالترن ،اشتوتگارت ،شواینفورت و
ویسبادن است .ایتاليا نيز ميزبان دو پادگان نيروی ارتش امریکا در ليوورنو و ویچنز است.
ارتش اروپایي شامل تانک ،نفربرهای زرهي و سالحهای هستهای تاکتيکي در پایگاههای
اروپایي ميباشند .این ارتش در عمليات بسياری همچون مداخله امریکا در سال  1112در
1. Sigonella
2. Heidelberg
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لبنان و همچنين در بالکان به عملياتهای امریکا کمک کرده است (

2018 index of U.S.

.)military strength, 2018: 123
1

نیروی هوایی امریکا در اروپا :نيروی هوایي امریکا در اروپا بهعنوان هشتمين نيروی هوایي در
 1141سازمان داده شد و برای بمباران مراکز راهبردی در طول جنگ جهاني دوم به پرواز
درآمد .در آگوست  ،1141این نيرو با  11هزار هواپيما و  411هزار نظامي مورد بازسازی
مجدد قرار گرفت

(Air Forces in Europe report, 2012

 .)U.Sنيروی هوایي امریکا هشت

پایگاه عملياتي اصلي در  114نقطه جغرافيایي مجزا در اروپا دارد .پایگاههای اصلي شامل
پایگاههای

RAF

یعني ليکنهيث ،1مایلدنهول 9و آلکانبری 4در انگلستان ،پایگاههای هوایي

رامشتاین 1و اسپنگدالم 0در آلمان ،الجس 1در آزورس ،پایگاه هوایي اینجيرليک 2ترکيه و پایگاه
هوایي آویانو 1در ایتاليا ميشود .حدود  91هزار نفر فعال ،ذخيره و غيرنظامي به این پایگاه
اختصاص داده شده است .این نيروی هوایي عملياتي را در نقاط مختلف جهان پشتيباني
ميکند؛ بهویژه در امکان پاسخ بهموقع به بحران ليبي مؤثر بود .این نيرو قابليت هوایي پيشرفته-
ای را برای حمایت طيف وسيعي از عمليات اعم از عمليات جنگي مستقيم در افغانستان و ليبي
و همچنين کمکهای انساندوستانه در تونس و ]رژیم صهيونيستي[ فراهم کرده است
(.)heritage report, 2018: 123 - 124
نیروی تفنگداران دریایی امریکا در اروپا 11:نيروی تفنگداران دریایي امریکا در اروپا در سال 1121
ازطریق تفاهمنامهای برای ایجاد سپاه تفنگداران دریای در اروپا به امضا رسيد و در سال 1121
بيش از  121تفنگدار دریایي در  41مکان مجزا در  11کشور در سراسر اروپا فعال شد

1. U.S. Air Forces in Europe
2. Lakenheath
3. Mildenhall
4. Alconbury
5. Ramstein
6. Spangdahlem
7. Lajes
8. Incirlik
9. Aviano
10. U.S. Marine Forces Europe
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دریایي دارد که برای حمایت از یوکام ،ناتو و عملياتهای دیگر ،مانند عمليات آزادی پایدار
اختصاص یافته است .در گذشته ،این نيرو از واحد تفنگداران دریایي امریکا مستقر در بالکان و
غرب آسيا حمایت کرده است (.)Wood, 2018: 125
فرماندهی اروپایی عملیات ویژه امریکا 1 :فرماندهي اروپایي عمليات ویژه امریکا تحت فرماندهي
واحد تابعه یوکام و با هدف برنامهریزی صلح و کنترل عملياتي نيروهای عمليات ویژه در
جنگهای غير متعارف تحت مسئوليت یوکام است ( .)Stavridis and Admiral, 2012در سال
 1111این نيرو با یک سازماندهي مجدد به پشتيباني عمليات گروه ضربت اروپا 9تغيير نام داد.
مقر این فرماندهي ابتدا در پاریس بود ،اما هنگاميکه رئيسجمهور فرانسه شارل دوگل
نيروهای امریکایي را مجبور کرد که در سال  1100از فرانسه خارج شوند ،این نيرو به مقر
فعلي خود در محلي در نزدیکي اشتوتگارت آلمان ،در سال  1101نقلمکان کرد

( Lunn and

 .)Chalmers, 2012: 6در سال  ،1121برای چهارمين بار بهعنوان فرماندهي اروپایي عمليات
ویژه امریکا مورد طراحي مجدد قرار گرفت .این فرماندهي نقش فعالي در بالکان در اواسط
دهه  1111و همچنين عمليات نظامي در جنگ عراق و افغانستان داشته است .برای عملياتي که
آفریکام در صحرای اودیسي در ليبي انجام داده نيز حمایتهایي فراهم کرده است

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

(and Ward, 2012: 11

 .)Garrettاین فرماندهي در بابلينگن 1آلمان و تقریبا  1111تفنگدار

( Heritage

.)Report, 2019: 130
سالحهای هستهای تاکتیکی امریکا در اروپا:

امریکا در سپتامبر ،1114زمانيکه برای نخستينبار

سالحهای هستهای گرانشي وارد پایگاهي در انگليس شدند ،اقدام به استقرار سالحهای
هستهای خود در خاک اروپا کرد ( .)Kulesa, 2009: 15در طول ده سال ،استقرار به کشورهای
آلمان ،ایتاليا ،فرانسه ،ترکيه ،هلند ،یونان و بلژیک گسترش یافت .این سالحها در سال  1111با
چيزی حدود  1911کالهک مستقر در خاک اروپا به اوج خود رسيد
24

( Norris and Kristensen,

 .)2008:سالحهای هستهای مستقر در اروپا ،نهتنها بهعنوان بازدارنده برای حفاظت از

1. Boeblingen
2. U.S. Special Operations Command Europe
)3. Support Operations Task Force Europe (SOTFE
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دولتهای عضو ناتو نگریسته ميشود ،بلکه بهعنوان یک "چسب" مهم برای حفظ روابط
فرااتالنتيکي اروپا با امریکا نگریسته ميشود .از سپتامبر  1111و با سياست جرج بوش (پدر)
درراستای برچيدن سالحهای زمينپایه هستهای خود ،این سالحها بهتدریج کمتر شد و با
انحالل اتحاد جماهير شوروی ،امریکا تعداد سالحهای هستهای خود را به عدد  111رساند و
نهایتاً در زمان ریاست جمهوری بيل کلينتون به  421عدد رسيد (قرباني و دهنوی:1914 ،
.)141
هماکنون طبق برآوردها 421 ،ـ  111سالح هستهای تاکتيکي در شش پایگاه در خاک اروپا
و در پنج کشور اروپایي بلژیک (تعداد  11ـ  11از نوع  B61در پایگاه کلين بروگل آی .بي،)1
هلند (تعداد  11ـ  11از نوع  B61و در پایگاه هوایي ولکل آی .بي ،)1آلمان (تعداد  11ـ  11از
نوع  B61در پایگاه هوایي بوشل ،)9ایتاليا (تعداد  11ـ  01از نوع سالحهای  B61در دو پایگاه
آویانو آی .بي 4و قدی توره )1و ترکيه (تعداد  11ـ  01از نوع
اینجيرليک )0مستقر است

(U.S. Military Strength,2018: 123

کارشناسان این سالحها را شامل دو نوع

 B61-3و B61-4

B61

در پایگاه هوایي

Index of

 .)2018بيشتر

و هریک به تعداد  111عدد ارزیابي

ميکنند (قرباني و دهنوی .)140 :1914 ،کارشناسان معتقدند که حضور مداوم این سالحها
موجب تحریک روابط با روسيه و تضعيف تالشهای جهاني برای منصرفکردن کشورهای
دیگر از توسعه سالحهای هستهای و مانع تکامل ناتو پس از جنگ سرد ميشود .آنها معتقدند
که دولت امریکا و ناتو باید به این مسئله بهعنوان یک موضوع امنيت هستهای جهاني نگریسته
و حذف تمام سالحهای هستهای امریکا از اروپا را در دستور کار خود قرار دهند

( Lunn and

.)Chalmers, 2012: 1-2

)1. Kleine Borgel AB(U.S. base
)2. Volkel AB (U.S. base
)3. Buechel AB (U.S. base
)4. Aviano AB (U.S. base
5. Ghedi – Torre AB
)6. Incirlik AB (U.S. base
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امریکا یک امپراطوری واقعي از پایگاههای نظامي را در سرتاسر جهان ایجاد کرده است.
حدود  211پایگاه از آنها در بيش از  11کشور جهان فعاليت ميکنند .هرچند آنها نمادی از
قدرت و سلطه این کشور است ،بااینحال پيامدها و هزینههای ناخواستهای هم دارد.
بهطورکلي پایگاههای امریکا در خارج از کشور هميشه تأمينکننده منافع نيست و دالیلي برای
جابهجایي و بستن آنها وجود دارد .در زیر به استداللهایي که درخصوص تعطيلي و یا
جابهجایي این پایگاها (بهطورکلي) ميشود ،خواهيم پرداخت .این دالیل عبارتند از:
عدم محافظت از حمله مستقیم به کشور:

اغلب رهبران امریکا استدالل ميکنند که پایگاههای این

کشور مرکز نظم ليبرال جهاني است .آنها ادعا ميکنند که پایگاههای اروپایي از متحدان اروپایي
در مقابل روسيه و پایگاههای غرب آسيا جریان آزاد انتقال انرژی (نفت و گاز) را تأمين ميکند
و یک عامل بازدارنده در مقابل بازیگران مختلکننده این جریان (همچون ایران) است .همچنين
پایگاههای آسيایي از متحدان آسيایي در مقابل افزایش نفوذ چين و کره شمالي محافظت
ميکند ،اما قراردادن  21111سرباز در  911نقطه اروپا مستقيماً به امنيت فيزیکي امریکا ارتباطي
ندارد .همين امر برای بيش از  114111فرد نظامي در سراسر آسيا صدق ميکند

( Vine, 2015:

 .)3این استدالل که حفظ موقعيت نظامي امریکا در غرب آسيا از جریان آزاد انتقال نفت

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

عوامل مؤثر بر جابهجایی و بستن پایگاهها در خارج از کشور

حمایت ميکند ،با شواهد تجربي غيرعلمي پشتيباني ميشود .آنها استدالل ميکنند که اگر ما
نيروهایمان را برگردانيم ،امنيت ما بيشتر و کمتر نخواهد شد؛ چرا که درحالحاضر ،قویترین
کشور ازلحاظ اقتصادی و نظامي هستيم و از قدرتهای بزرگ دیگر بهوسيله دو اقيانوس
بزرگ جدا شدهایم و بهوسيله انبارها و زرادخانهها و سالحهای هستهای محافظت شدهایم.
همچنين از منظر این گروه ،درگيری و جنگ در دهههای اخير کاهش چشمگيری داشته و
رویکرد پایگاههای نظامي با هدف بازدارندگي رقيبان به رویکردی کهنه و منسوخ تبدیل شده
است (.)Glaser, 2016: 5
قدرت بازدارندگی پایگاههای نظامی مبالغهآمیز است :این استدالل بر این مسئله تأکيد دارد که
قدرت بازدارندگي پایگاههای نظامي اغلب اغراقآميز است

(2017: 6

« .)Glaser,رابرت
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جانسون» 1استدالل ميکند که حتي در دوران جنگ سرد تهدید و حمله شوروی هشداری
بيمورد 1بود و حتي بدون نيروهای امریکایي مستقر در خاک اروپا نيز حمله شوروی
غيرمحتمل بود .این گروه استدالل ميکنند که بازدارندگي در بعضي مواقع تأثير برعکس
ميگذارد .بهعنوانمثال ،بسياری حضور نظامي امریکا در اروپا را بهعنوان عامل بازدارندگي در
مقابل تجاوز نظامي روسيه تلقي ميکنند ،اما مداخالت نظامي روسيه در جاهایي مثل گرجستان
و اوکراین بيشتر ناشي از گسترش مؤسسات اقتصادی و نظامي غربي است تا نشانههای ضعف
و حضور ناکافي در اروپای شرقي .ازمنظر جانسون گسترش ناتو بعد از جنگ سرد موجب
نگراني عميق و خشم مسکو شد و مداخالت بيشتر مسکو در اروپای شرقي نوعي واکنش به
گسترش نفوذ اقتصادی و نظامي امریکا بوده است (.)Johnson, 2009: 14
پایگاهها بهطور مؤثر نمیتوانند مانع گسترش سالحهای هستهای شوند:

یکي از مهمترین استداللهای

حضور و گسترش پایگاههای نظامي این است که آنها مانع از مسابقات تسليحاتي بهویژه
گسترش سالحهای هستهای توسط متحدان مطمئن خود ميشود .بااینحال هرچند امریکا
توانست با تضمين امنيت برای کره جنوبي و ژاپن ،آنها را از مسير توسعه سالحهای هستهای
باز دارد ،بااینحال ،همين تضمينها به متحدان ميل به گسترش سالحهای هستهای را در سایر
بازیگران همچون کره شمالي توسعه داده است ( .)Slater, 2018: 4 - 5استدالل دیگر طرفداران
این ایده این است که ایران در مذاکرات هستهای برنامه هستهای خود را واکنشي برای
تهدیدات پایگاههای امریکا در منطقه خود ميدانست .همچنين کشورهای متحد امریکا همچون
انگليس ،فرانسه و رژیم صهيونيستي با وجود داشتن پایگاههای امریکا در آنها ،بهدنبال توسعه
سالحهای هستهای رفتند (.)American Military Bases Overseas, 2016: 3
این پایگاهها خشم مخالفان را تحریک میکند :اعتراضات و خشونتهای محلي بر حضور پایگاهها
هرچند بهصورت جسته گریخته است ،ولي نشان از مخالفت گسترده افکار عمومي با این
مسئله دارد .در سال  1111مجلس فيليپين حضور نظامي امریکا را بهعنوان دنباله استعمارگرایي
و تجاوز به حاکميت این کشور دانسته و رئيسجمهور فيليپين دستور حذف کامل آن را داد .در
1. Robert Johnson
2. undue alarmism
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کردند ( .)Glaser, 2016: 4براساس گزارش «رابرت پاپ» 1در دانشگاه شيکاگو" ،علت اصلي
تروریسم انتحاری مقاومت در برابر اشغالگری خارجي است" ( .)pape, 2003درواقع حضور
نظامي امریکا در عربستان یکي از مهمترین دالیلي بود که القاعده قبل از  11سپتامبر را عليه
امریکا متحد کرد .حتي طبق این استدالل با حضور نظامي گسترده امریکا در منطقه پس از 11
سپتامبر ،حمالت تروریستي به نيروها و پایگاهها در غرب آسيا به طرز چشمگيری افزایش
یافته است (.)pape, 2003: 345 – 346
این پایگاهها امریکا را متهم به حمایت از دیکتاتورها میکند :حمایت از دیکتاتوری اسالم کریماف با
وجود پایگاه نظامي امریکا در آن ( )Michel, 2015: 4 - 5و نمونه کشورهای حاشيه خليجفارس
و باالخص بحرین که ناوگان پنچم نيروی دریایي امریکا مستقر است

(2012

،)Rogin,

نمونههایي از تأیيد این استدالل ميباشد .با وجود نقض گسترده حقوق بشر در بسياری از
کشورها ،بهدليل حضور نظامي ،امریکا از اقدامات این دیکتاتورها چشمپوشي ميکند ،چراکه
این پایگاهها بهلحاظ ژئوپوليتيکي اهميت فراواني برای امریکا دارد.
درگیرکردن امریکا در جنگهای غیرضروری و ایجاد هزینههای هنگفت:

طرفداران بستن و جابهجایي

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

ژوئن سال  1111در ژاپن  01111اوکيناوایي در خيابان عليه حضور نظامي امریکا اعتراض

این پایگاهها معتقدند که این پایگاهها باعث ميشود که هرجا مناقشهای صورت گرفت ،به
پشتوانه نيروی نظامي خود ،بهراحتي مداخله کند و این کار باعث ميشود که این کشور درگير
جنگهای غيرضروری با هزینههای زیاد شود ( .)Vargas , 2017: 6نمونه آن را مورد مناقشه
چين جنوبي و شرقي ميدانند که هرچند ممکن است برای تضمين امنيت متحدان خود در
تایوان ،ژاپن و فيليپين باشد ،اما نهتنها غيرراهبردی و غيرضروری است ،بلکه منابع این کشور
را نيز بيهوده تلف ميکند ( .)Vine, 2015: 8همچنين دراینراستا استدالل ميشود که در جریان
مذاکرات هستهای ایران که رژیم صهيونيستي با هدف پيشگيری از پيشرفت برنامه هستهای
ایران ،طرح حمله به تأسيسات و زیرساختهای هستهای ایران داشت ،امریکا تعهد استفاده از
پایگاه خود در بحرین را برای رژیم صهيونيستي داده بود که این مسئله ميتوانست امریکا را
درگير یک جنگ غيرضروری و خطرناک دیگر کند (.)Glaser, 2016: 4
1. Robert A. Pape
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فناوریهای پیشرفته ضرورت وجود پایگاههای نظامی را کمرنگ کرده است :ایندست از استداللها بر
این مسئله تأکيد ميکنند که فناوریهای نظامي مدرن بهطرز چشمگيری مشکالت سفر در
فاصلههای طوالني و متعاقب آن ضرورت وجود پایگاهها را حل کرده است

( – Boot, 2006: 7

 .)9براساس گزارش مؤسسه «رند» 1نيروهای زميني سبکتر ميتوانند ازطریق هوایي به هر
منطقهای که بخواهند منتقل و مستقر شوند .بمبافکنهای با برد پرواز طوالني ميتوانند
مأموریتهای پرواز تا  1111مایل را انجام داده و پس از آن هم ميتوانند در هوا
سوخترساني شده و به مأموریت خود ادامه دهند .این پيشرفتها نياز به استقرار نيروی
گسترده در کشورهای خارجي باالخص در خاک کشورهای متحد خود در اروپای غربي را
کمرنگتر کرده است (.)Lostumbo, 2013: 319 - 320, 360
علل و عوامل جابهجایی نیروهای امریکا از غرب به شرق اروپا

در بخش چهارم پژوهش به عوامل مؤثر بر جابهجایي و بستن پایگاهها در خارج از کشور
بهصورت کلي پرداخته شد .در این قسمت به بررسي عوامل جابهجایي و بستن پایگاههای
امریکا بهطور مشخص در قاره اروپا خواهيم پرداخت .امریکا که بعد از جنگ جهاني دوم
حضور نظامي خود در اروپا را تثبيت کرده بود ،طي دهه  11بهصورت کمي حضور نظامي
خود در اروپا و آلمان را کاهش داده است .این روند طي سالهای بعد از آن نيز به دالیل
مختلف سياسي ،اقتصادی و راهبردی ادامه پيدا کرده است .کارشناسان نظامي باتوجهبه
تحوالت قرن  11و تغيير مراکز ثقل عملياتي و متعاقب آن عدم تعطيلي زیاد پایگاههای امریکا
(بهطورکلي) ،بر این عقيده هستند که امریکا قصد برچيدن نيروها و پایگاههای نظامي خود از
اروپا را ندارد ،بلکه درنظر دارد بخشي از نيروها و پایگاههای خود را از خاک اعضای قدیمي
ناتو (غرب اروپا) خارج کرده و آنها را در خاک کشورهای جدید عضو ناتو باالخص در
اروپای شرقي و در مجاورت مرزهای روسيه مستقر نماید (.)Durden, 2017: 3 - 4
این بدان معناست که امریکا در یک فرایند ميانمدت و طوالنيمدت درنظر دارد نيروهای
خود را از غرب اروپا به شرق این قاره که زماني پایگاههای اتحاد جماهير شوروی محسوب
ميشد ،منتقل نماید .کشورهای لهستان ،چک ،مجارستان ،روماني و بلغارستان و جدیداً
1. RAND Corporation
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(2018: 13

 .)Sprenger,درراستای این تغيير و تحوالت ،چندین پایگاه نظامي امریکا در

اروپای غربي بسته شده و یا جابهجا شدهاند .طي سالهای  1122الي  1112و در پنج مرحله
بيش از  411مجموعه نظامي امریکا در غرب اروپا بسته شد و تعداد نظاميان امریکایي مستقر
در اروپا نيز از  100ميليون نفر به  104ميليون نفر کاهش پيدا کرد .براساس اظهار نظر ژنرال
جيمز ال جونز 1از فرماندهان بلندپایه سابق ناتو ،امریکا ميتواند از مجموع  411پایگاه نظامي
خود در اروپا حداقل  11پایگاه را تعطيل و یا جابهجا کند .ژنرال جونز ميگوید « :ما ميتوانيم
تمامي پایگاههای غيرضروری را خيلي سریع و بهراحتي هرچهتمامتر بسته یا آنها را نزدیکي
مناطق عملياتي (تعریفشده) جدید جابهجا کنيم" (

https://www.armed-services.

.)senate.gov, 2015: 8 -9
بااینحال ،نهتنها امریکا نتوانست پایگاههای خود در خارج از کشور را با سرعتي که ژنرال
جونز گفته بود ببندد ،بلکه بسياری از کارشناسان نظامي با تعطيلي پایگاههای امریکایي
بهصورتي گسترده باالخص در اروپا مخالفت کرده و معتقدند بهترین راهکار برای غلبه بر
پيامدهای منفي پایگاههای امریکایي در غرب اروپا ،انتقال تجهيزات سنگين نظامي به شرق و
جنوب شرقي اروپا ميباشد

(2018: 14 - 15

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

کشورهای بالتيک (استوني ،لتوني و ليتواني) اصليترین نامزدها در این زمينه محسوب ميشوند

 .)Sprenger,دالیل متفاوتي برای تعطيلي و

جابهجایي برخي پایگاههای امریکایي در اروپا بيان ميشود .عالوهبر مواردی که بهصورت
عمومي درمورد پایگاههای امریکا در جهان گفته شد ،برخي مؤلفهها نيز بهخصوص درمورد
پایگاههای امریکا در اروپا وجود دارند که بهطورکلي در ذیل سه منطق اقتصادی ،راهبردی و
ژئوپوليتيکي بررسي ميشوند .این مؤلفهها عبارتند از:
 .1استقرار نيروهای نظامي (بهویژه در آلمان) هزینههای سنگيني برای امریکا دارد؛ یکي از
دالیل جابهجایي نيروهای نظامي امریکا در اروپا هزینههای سنگين نگهداری این نيروها
ميباشد .ازآنجاکه  %01نيروهای نظامي امریکایي مستقر در اروپا تنها در کشور آلمان اسقرار
یافتهاند و ساالنه هزینهای معادل  1ميليارد دالر (آمار سال  )1110برای امریکا هزینه دربردارند،
فراخواني و جابهجایي نيروهای نظامي توسط امریکا (و جابهجایي قسمتي از آنها به کشورهای
1. James L. Jones
111

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هشتم ،شماره  ، 111بهار 1911

اروپای شرقي) بيش از هر جای دیگری درمورد این کشور اروپایي در مرکز توجه قرار دارد
(.)Ohtomo, 2012: 23
 .1فضاهای مناسب جهت انجام تمرینهای نظامي بزرگ وجود ندارد؛ برخالف
سرزمينهای گسترده در شرق و جنوب شرقي اروپا که مناسب برای انجام رزمایشهای بزرگ
نظامي است

(2017

 ،)Schmitt,در غرب اروپا فضاهای گستردهای برای انجام تمرینها و

رزمایشهای بزرگ نظامي برای نيروهای امریکایي وجود نداشته و اکثر این تمرینها و
رزمایشها در منطقه شرق اروپا و در مجاورت مرزهای شرقي روسيه انجام ميشود

( Schmitt,

.)2018: 3
 .9دسترسي به مناطق عملياتي و تمرکز نيروها به نزدیکي آن؛ بهعنوانمثال ،با پایان جنگ
عراق ،عملياتي 1که جهت نظارت بر منطقه کردنشين مستقل شمال عراق صورت ميگرفت نيز
خاتمه یافت .بنابراین ،دیگر استقرار  1/411سرباز و  11فروند هواپيمای یگان شناسایي
نيروهای نظامي امریکایي در فرودگاه «اینجيرليک» ترکيه ضروری بهنظر نميرسيد و بخشي از
این نيروها در تاریخ اول ماه مي  1119خاک کشور ترکيه را ترک کردند .کارشناسان نظامي
معتقدند با جابهجایي نيروهای نظامي امریکا از غرب اروپا به شرق و جنوب شرقي این قاره و
نزدیکي پایگاههای اروپایي به مراکز ثقل عملياتي تعریف شده در قرن جدید (غرب آسيا ،قفقاز
و آسيای مرکزی) ،ترکيه موقعيت راهبردی خود را که تاکنون در منطقه داشته است ،ازدست
خواهد داد ( .)Zenko, 2018: 24 - 25یکي از مقامات نظامي باالرتبه در پنتاگون درخصوص این
جابهجایي ضمن اشاره به هزینههای باالی نگهداری نيروها در آلمان ،ميگوید " :در آلمان هيچ
اتفاقي نميافتد پس ما چه نيازی به پادگانهای نظامي در آن کشور داریم .ما باید بخشي از
نيروهای خود را به اروپای شرقي (در واکنش به اقدامات روسيه) و بخشي را به جنوب شرقي
آسيا (در مواجهه با چين) انتقال دهيم تا دسترسي به مناطق عملياتي راحتتر باشد و واکنش
بهتر و سریعي داشته باشيم" (.)Wood, 2019: 137 - 140
 .4نيروهای نظامي امریکایي مستقر در اروپا پس از پایان جنگ سرد ،مازاد بهنظر ميرسند؛
به اعتقاد طرفداران جابهجایي پایگاههای امریکا در اروپا ،این نيروها باید به مناطقي از اروپا
1. Northern Watch
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 )2017: 9که اروپای شرقي و جنوب شرقي از اولویت باالیي در این زمينه برخوردار است.
 .1افکار عمومي منفي اروپا درمورد حضور نظامي امریکا در این قاره و جهان؛ نهادها و
سازمانهای حافظ محيطزیست در کشورهای اروپای غربي و بهویژه آلمان و بلژیک بهشدت
سختگيرتر هستند .برو به خانه 1این جمله عبارتي است که مدتها شعار برخي از چپهای
جمهوری فدرال آلمان بوده است ،اشخاصي که با حضور نظامي امریکا در کشور خود بهشدت
مخالف بودهاند .عمدهترین این اعتراضات در آلمان و ایتاليا بوده است ( .)Coffey, 2013: 5در
یک نظرسنجي که مؤسسه افکارسنجي راسموسن در سال  1111انجام داده است ،نشان ميدهد
که  11درصد از افکار عمومي کشورهای اروپای غربي مخالف حضور نظامي امریکا در اروپا
هستند و خواهان خروج نيروهای امریکایي از این کشورها هستند .دراینميان ،تنها  11درصد
مردم این قاره خواهان حضور نظامي امریکا در کشورهایشان هستند و  11درصد باقيمانده در
زمينه حضور نظامي امریکا در کشورشان مردد هستند (.)American Interests report, 2012: 32
در یک نظرسنجي دیگر که در چند کشور مهم اروپایي ازجمله انگليس ،آلمان ،فرانسه،
ایتاليا ،پرتغال در سال  1111ازسوی مؤسسه افکارسنجي پيپا ( )PIPA, 2010صورت گرفت،

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

منتقل شوند که کارآیي داشته و به مناطق عملياتي جدید دسترسي راحتي داشته باشند

( Glaser,

بسياری از مردم این کشورها تأثير امریکا را در جهان منفي دانستند تا مثبت .طبق این
نظرسنجي در انگلستان  11درصد مردم معتقدند که تأثير امریکا در مسائل جهاني منفي است و
تنها  90درصد معتقدند که تأثير آن مثبت بوده است .این ميزان در آلمان بدتر بوده است،
بهطوریکه بين  01تا  14درصد آلمانيها به منفيبودن حضور امریکا و تنها  10درصد به نقش
مثبت امریکا در جهان معتقدند .این ميزان دیدگاه منفي در آلمان ميتواند به حضور گسترده
نظامي امریکا در این کشور مربوط باشد (فتحيپور و نورعليوند .)142 :1914 ،در فرانسه نيز
مشابه آلمان حدود  01درصد درمورد حضور امریکا در جهان دارای دیدگاه منفي و تنها
 14درصد دیدگاه مثبتي دارند .این رقم در ایتاليا به  41درصد دیدگاه منفي و  91درصد دیدگاه
مثبت تغيير ميکند .در پرتغال نيز  11درصد منفي و فقط  11درصد دیدگاه مثبتي به حضور
امریکایيها در جهان دارند

(2010: 11

 .)PIPA,بنابراین ،همانطورکه مشاهده ميکنيم ،طبق
1. Amis go home
111

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هشتم ،شماره  ، 111بهار 1911

نظرسنجيهایي که ازسوی مؤسسههای افکارسنجي معتبر جهان صورت گرفته است ،اغلب
مردم اروپای غربي مخالف حضور نظامي امریکا در کشورشان هستند .افکار عمومي منفي مردم
اروپای غربي باعث سختگيریهای بيشتر نهادها و مؤسسات حفاظت از محيط زیست در برابر
رزمایشهای نظامي پایگاههای امریکا در این کشورها شده است.
دالیل جابهجایی ازمنظر ویژگیهای مثبت اروپای شرقی

دولت امریکا از رهگذر اعالم برنامههای جابهجایي نظامي خود به سمت شرق اروپا
موجب شده است که انتظارات زیادی نزد کشورهای نامزد جهت استقرار نيروهای امریکایي
بهوجود آورد .دراینراستا ميتوان به تالش لهستان برای ایجاد یک پایگاه دائمي ازطرف امریکا
در خاک این کشور ،اشاره کرد ( )Smith and Shubert,2017که رئيس جمهور لهستان اخيراً از
آن تحت عنوان "دژ ترامپ" نام برده است .ازمنظر کشورهای اروپای شرقي دالیلي که ميتوان
برای این جابهجایي و حرکت به سمت شرق ذکر نمود ،دقيقاً عکس دالیل ارائهشده جهت
تخليه اروپای غربي ميباشند .هزینههای کمتر ( ،)coffey, 2013نهادهای غيرسختگير در زمينه
حفاظت از محيطزیست ،تمایل دولتهای شرق اروپا به ایجاد پایگاهها در خاک خود و حتي
پرداخت بخشي از هزینههای تأسيس پایگاهها ،نزدیکي به مناطق عملياتي (خارج نزدیک
روسيه ،آسيای مرکزی ،غرب آسيا) .ازسوی دیگر سربازان امریکایي قادر خواهند بود از
فضاهای باز در جنوب شرقي اروپا در تمام طول سال برای انجام تمرینهای نظامي استفاده
نموده و از آنها بهره ببرند

(2018: 15

 .)Schmitt,تمامي این موارد تنها قسمتي از دالیل

تحرکات نيروهای نظامي امریکا از اروپای غربي به اروپای شرقي و جنوب شرقي این قاره
ميباشد .دالیل دیگری نيز از دیدگاه امریکا درخصوص ویژگيهای مثبت کشورهای اروپای
شرقي برای جابهجایي پایگاهها وجود دارد که عبارتند از:
 .1حضور سرزميني در خاک تمامي اعضای ناتو؛ دولت امریکا تمایل دارد (درصورت
امکان) با جابهجایي بخشي از نيروهای خود از غرب به شرق اروپا ،در خاک تمامي اعضای
ناتو حضور نظامي مؤثر و دائمي داشته باشد (.)Cordesman, 2018: 6 - 7
 .1ایجاد ثبات در دموکراسيهای نوپای اروپای شرقي درجهت اهداف خود؛ منافع سياسي
و راهبردی امریکا ایجاب ميکند دموکراسيهای نوپا در اروپای شرقي را باثبات سازد (
111

Agh,

موردنظر ( )Coffey, 2012: 19 - 20ـ همانطورکه در ابتدای مقاله حاضر درخصوص چرایي
ایجاد و تأسيس پایگاهها در بخش چارچوب نظری گفته شد ـ یکي از مؤلفهها و دالیل اصلي
تأسيس پایگاهها ميباشد.
 .9خارجکردن قدرتهای سنتي اروپای غربي از صحنه بازی و رقابت؛ در نگاهي کالن و
راهبردی ،امریکا با تقویت حضور خود در کشورهای اروپای شرقي و افزایش نفوذ خود به این
کشورها قادر خواهد بود قدرتهای سنتي اروپای غربي را (که اکنون در مقابل نظم
یکجانبهگرایي آن ایستادهاند) از صحنه بازی و رقابت خارج سازد (
8 - 9

Stronski and Himes,

 .)2019:بسياری از کارشناسان یکي از دالیل نزدیکي بيشازحد دونالد ترامپ به

کشورهای اروپای شرقي و در رأس آن لهستان را ایجاد شکاف و چالش بين مناطق مختلف
اروپا و خارجکردن متحدان سنتي خود از صحنه بازی یکجانبهگرایي امریکا ميدانند که اروپای
(غربي) امروز بيشازپيش در مقابل آن ایستاده و رویکرد بدیلي را برای آن (در موضوعات
گوناگون اقتصادی و نظامي و توافقنامههای مهم بينالمللي) سازماندهي ميکند .این مسئله در
موضوعات گوناگون روابط فراآتالنتيک خودنمایي ميکند .این تفاوت رویکردهای راهبردی را

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

 .)1999ایجاد پایگاههای نظامي با هدف ثباتسازی در منطقه موردنظر برای رسيدن به اهداف

در سياستهای متفاوت اروپا به ناتو و سازوکارهای دفاع مستقل اروپایي ،سياستهای متفاوت
اروپا با ترامپ در مسئله فلسطين ،توافق هستهای ایران ،نحوه برخورد راهبردی با ایران،
توافقنامههای بينالمللي تجاری و آب و هوایي و رویکردهای متفاوت به سازمانهای بينالمللي
و ،...ميتوان مشاهده نمود.
 .4نزدیکي نيروها به مناطق عملياتي در غرب آسيا و آسيای مرکزی؛ مؤسسه چاتم هاوس
در گزارشي درخصوص سياستهای نظامي امریکا در غرب آسيا ( )Zenko, 2018به این مسئله
اشاره ميکند که با استقرار و تقویت نيروهای نظامي امریکا در شرق و جنوب شرقي اروپا ،این
نيروها به منطقه قفقاز و غرب آسيا (بهعنوان مناطق با اهميت اساسي برای امنيت و منافع
امریکا) نزدیکتر خواهد بود.
 .1نزدیککردن نيروهای خود به نزدیکي مرزهای روسيه و جلوگيری از توسعهطلبي
بيشازپيش روسيه در مرزهای اروپای شرقي؛ پس از آنکه روسيه در سال  1114شبه جزیره
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کریمه را به خاک خود ضميمه کرد ،در سال  ،1110ناتو تصميم گرفت تا برنامه «حضور رو به
جلو» 1را در اعضای ناتو در اروپای شرقي تقویت کند تا آنها را از سياستهای توسعهطلبانه
روسيه محافظت کند .یکي از مؤلفههای این برنامه ،انتقال و استقرار برخي پایگاهها از اروپای
غربي است ( .)Cordesman, 2018: 9در سال  1111ارتش امریکا اعالم کرد که درجهت مقابله
با سياستهای توسعهطلبانه روسيه یک مرکز جدید تاکتيکي در لهستان برای فرماندهي
نيروهای امریکایي مستقر در عمليات امریکا و ناتو در سراسر اروپای شرقي تأسيس شده است
( .)batchelor, 2017: 4براساس این برنامه ،چهار گردان چندمليتي (گروههای جنگي) که هر
کدام حدود  1111نيرو هستند ،بهصورت چرخشي (درقالب نيروهای چرخشي ناتو) در
استوني ،لتوني ،ليتواني و لهستان مستقر کرده است .گروه جنگي ناتو در استوني توسط انگليس
(با مشارکت فرانسه و هلند) رهبری ميشود .گروه جنگي لتوني به رهبری کانادا (و پشتيباني
ایتاليا ،لهستان ،اسلووني و آلباني)؛ گروه نبرد در ليتواني به رهبری آلمان (با همکاری فرانسه،
هلند ،نروژ ،بلژیک ،لوکزامبورگ و کرواسي) و گروه نبرد ناتو در لهستان به وسيله امریکا (و با
مشارکت انگلستان و روماني) رهبری ميشود.

نقشه  .1استقرار و افزایش نیروها در کشورهای اروپای شرقی )Source: (batchelor, 2017

1. forward presence
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اروپای شرقي استفاده کرده است .تحت این عمليات ،یک گروه زرهي  9111نفره با  21تانک
را در ماه ژانویه  1111به لهستان اعزام کرد؛ نيرویي که بعداً قرار است در استوني ،لتوني،
ليتواني ،لهستان ،مجارستان ،روماني و بلغارستان پخش شود

)2

 .(Durden,2017:در برابر

قدرت رو به رشد روسيه در عرصههای نظامي عالوهبر آسيای مرکزی و قفقاز ،در سالهای
اخير ظرفيت کشورهای اروپای شرقي نيز درجهت محدودسازی قدرت روسيه و ایجاد
وضعيت ابتکار عمل نظامي در برابر مسکو از دید تصميمگيرندگان کاخ سفيد دور نمانده است.
تالش برای ایجاد سپر دفاع موشکي در چک و لهستان ،نمود آشکار این رویکرد واشنگتن در
اروپای شرقي در سالهای گذشته بوده است .عالوهبر مالحظات امنيتي ،روماني ،لهستان و
بلغارستان باتوجهبه بنيه ضعيف اقتصادی و چشمداشت به کمکهای اقتصادی امریکا در
اروپای شرقي به زمره مهمترین کشورهای اعطاکننده پایگاههای نظامي به واشنگتن
پيوستهاند ) .(Lyman,2016نمودار شماره یک بهخوبي گویای کاهش نيروهای نظامي امریکا در
اروپای غربي در سال  1112در مقایسه با سال  1111است .بهموازات کاهش نيروها در
پایگاههای امریکا در اروپای غربي ،توجه به مالحظات امنيتي در اروپای شرقي بيشتر شده و

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

عالوهبراین امریکا در عمليات حلوفصل آتالنتيک 1از نيروهای اضافي برای بازدارندگي در

بخشي از نيروها به آن منتقل شده است.

)ex of U.S. Military Strength, 2019: 133

نمودار  .1کاهش نیروهای نظامی امریکا در پایگاههای اروپای غربی
(مقایسه سالهای  1991و )1112
)1. Operation Atlantic Resolve (OAR
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نتایج و یافتههای پژوهش

بهتدریج و با افزایش هزینهها بر فایدههای نگهداری پایگاههای نظامي امریکا در اروپا ،از
ابتدای قرن  11استداللهای متعددی برای تعطيلي و جابهجایي برخي از این پایگاهها مطرح
شد .این دالیل همانطورکه ذکر شد در سه حوزه منطق اقتصادی ،منطق راهبردی و منطق
ژئوپوليتيکي مورد بررسي قرار گرفت .در پژوهش حاضر بعد از بررسي دالیل تعطيلي و
جابهجایي پایگاهها بهطورکلي ،به این مسئله پرداخته شد که دالیل تعطيلي و جابهجایي برخي
پایگاههای نظامي امریکا در اروپا چيست؟ در این خصوص از دو منظر به مسئله پرداخته شد.
اول؛ دالیلي که باعث جابهجایي از اروپای غربي ميشود .بهعبارتدیگر ،دالیلي که اروپای
غربي را دیگر گزینهای مناسب برای پایگاههای گسترده امریکا نميبيند که این مؤلفهها
عبارتنداز :هزینههای سنگين نگهداری این نيروها ،عدم فضاهای مناسب جهت انجام
تمرینهای بزرگ نظامي ،دسترسي نامناسب به مناطق عملياتي و لزوم تمرکز نيروها به نزدیکي
این مناطق ،مازادبودن نيروهای نظامي امریکایي مستقر در اروپای غربي ،افکار عمومي منفي
اروپا درمورد حضور نظامي امریکا در این قاره و همچنين پيشرفت روزافزون تجهيزات نظامي،
مطلوبيت پایگاههای نظامي در فاصلههای زیاد را ازبين برده است.
دوم ،دالیل جابهجایي ازمنظر ویژگيهای مثبت اروپای شرقي بود .بهعبارتي ویژگيهایي
که باعث جذب برخي پایگاههای امریکا از اروپای غربي ميشود که این مؤلفهها عبارتند از:
نياز به حضور سرزميني امریکا در خاک تمامي اعضای ناتو ،ثباتسازی در دموکراسيهای
نوپای اروپای شرقي درجهت اهداف خود ،خارجکردن قدرتهای سنتي اروپای غربي از
صحنه بازی و رقابت ،نزدیکي نيروها به مناطق عملياتي در غرب آسيا و آسيای مرکزی و
نزدیککردن نيروهای خود به نزدیکي مرزهای روسيه و جلوگيری از توسعهطلبي بيشازپيش
روسيه در مرزهای اروپای شرقي .بااینحال ،این استدالل مخالفان زیادی نيز دارد .لوک کافي
کارشناس امور سياسي و افسر سابق ارتش امریکا نيز معتقد است که حضور نظامي امریکا در
اروپا به تسلط بيشتر نظامي این کشور بر غرب آسيا کمک زیادی ميکند .وی معتقد است که
خارجکردن نظاميان امریکایي مستقر در اروپا ،منافع امریکا را تضعيف ميکند و از نفوذ آن در
صحنه جهاني ميکاهد .وی این باور رایج را که نيروهای امریکا در اروپا مستقرند تا از متحدان
اروپایي در قبال تهدیدی که دیگر وجود ندارد محافظت کنند ،کامالً رد ميکند و معتقد است
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اهميت دارد و فقط دالیل و مکان استقرار این نيروها تفاوت کرده است .وی در مقابل استدالل
مخالفان حضور نظامي امریکا در اروپا و بستن برخي از آنها که بحث بودجه نظامي را پيش
ميکشند ،منافع و امنيت ملي امریکا را مقدم بر کاهش هزینه در دفاع قرار ميدهد.
نهایتاً بهدليل این مخالفتها برای بستن پایگاهها در اروپای غربي بود که راهحل ميانهای در
دستور کار امریکا قرار گرفته است و آن جابهجایي پایگاهها (و نه تعطيلي) از غرب به شرق و
جنوب شرقي اروپا بود .یک امر کامالً واضح و آشکار است و آن این است که هيچیک از
دالیل رسماً اعالمشده توسط واشنگتن جهت فراخواني نيروهای نظامي خود از اروپای غربي
(صرفهجویي در هزینهها ،دستيابي به فضاهای وسيعتر رزمایشي و دسترسي سریعتر سربازان به
مناطق عملياتي و ،)...بهدليل منافع باالی امریکا از وجود چنين پایگاههایي ،نميتوانند دالیل
قانعکنندهای برای تعطيلي پایگاههای اروپای غربي باشند .لذا ازآنجاکه کشورهای اروپای شرقي
نامزد عضویت در ناتو ،قصد دارند حتماً نيروهای نظامي امریکا را در خاک خود استقرار دهند
و ازآنجاکه امریکا بهدليل هزینههای باالی حفظ آنها نميخواهد حضور کلي نظامي خود در
اروپا را افزایش دهد ،تنها این راهحل باقي ميماند که سربازان امریکایي از اروپای غربي به
اروپای شرقي و جنوب شرقي منتقل شوند .ازمنظر موافقان تداوم پایگاههای امریکا در اروپا،

عوامل مؤثر بر جابهجایي پایگاههای نظامي امریکا در اروپا( :از غرب به شرق اروپا)

که مستقرکردن سربازان امریکایي در پایگاههای نظامي در اروپا ،به اندازه زمان جنگ سرد،

در این حالت هم تعطيلي پایگاهها که عدهای آن را مغایر با منافع و امنيت امریکا ميدانند،
اتفاق نميافتد و هماینکه به انتقادات و مخالفتهای مطرحشده درخصوص هزینههایهای باال
و عدم کارایي این پایگاهها در اروپای غربي پاسخ داده شده و راهحلي پيدا ميشود که به
کاهش نيروها در اروپای غربي ميانجامد و همزمان با تمرکز این نيروها در اروپای شرقي از
مداخالت روسيه در مرزهای شرقي اروپا جلوگيری ميشود.
کشورهای اروپای شرقي بهدليل نياز به چتر امنيتي و حمایتهای اقتصادی امریکا استقبال
زیادی به ایجاد پایگاههای نظامي امریکا در خاک خود دارند .بااینحال ،استقرار نيروها و
تجهيزات جدید از جانب امریکا در این کشورها هم مستلزم تخصيص هزینههای سنگين است
و هم اینکه در راه نقل و انتقاالت مذکور موانعي وجود دارد .ولي درصورت جابهجایي
نيروهای مازاد از اروپای غربي به شرق ،هيچکدام از این مشکالت وجود نخواهد داشت.
بههرحال هماکنون مقامات نظامي امریکا مذاکراتي را با مقامات نظامي کشورهای اروپای شرقي
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انجام دادهاند و در ازای موافقت خود با گسترش ناتو به شرق اروپا خواستار امتيازات ویژهای
جهت استقرار نيروهای خود در این کشورها شدهاند .دولتهای اروپای شرقي نيز با استقرار
نيروهای نظامي امریکا در کشورهای خود بهشدت موافق هستند؛ چراکه چنين استقراری هم
ازنظر امنيتي و هم ازنظر اقتصادی به نفع کشورهای مذکور است .ازطرفدیگر چنين جابهجایي
نيروها و پایگاهها برای امریکا نيز مقرون به صرفه خواهد بود؛ چراکه در کشورهای اروپای
شرقي پایگاههای نظامي زیادی از دوران اتحاد جماهير شوروی وجود دارد که درحالحاضر
استفاده خاصي از آنها نميشود .بنابراین ،نيروهای نظامي امریکایي بدون هزینه ایجاد
پایگاههای جدید ميتوانند در آنها مستقر شوند .ضمناً کشورهای اروپای شرقي با عضویت در
ناتو ناچار هستند جهت مدرنيزهکردن نيروهای نظامي خود و انطباق آنها با شرایط جدید ،منابع
سنگيني هزینه نمایند ،ولي درصورت تمرکز برخي پایگاههای نظامي امریکا در این کشورها،
قسمتي از این هزینهها را امریکا تقبل خواهد کرد ،زیرا امریکا ناچار خواهد بود حداقل
پادگانهای مورداستفاده خود را مطابق با استانداردها ،بهروز نماید.
ازطرفدیگر ،حفظ سلطه امریکا بر اروپا و جلوگيری از ظهور مجدد قدرت نظامي اروپا از
این طریق هدفي است که امریکا به هيچ عنوان حاضر به ازدستدادن آن نيست .امریکا ترجيح
ميدهد که اروپایيها به یک سياست دفاعي و امنيتي مستقل دست پيدا نکنند و همچنان در
زمينه دفاعي به نيروهای امریکا و ناتو وابسته باشند .لذا نيروهای نظامي امریکا در اروپا نهتنها
بهترین پشتيبان و حامي برای ناتو هستند ،بلکه تضمينکننده سلطه سياستهای دفاعي و امنيتي
امریکا بر اروپا و مناطق همجوار آن است .لذا بهترین راهکار نه تعطيلي و بستن آن ،بلکه
جابهجایي آن در حوزههای با کاربرد و کارآیي زیاد و تعریف مأموریتهای جدید برای
آنهاست که توسعهطلبيهای روسيه در مرزهای شرقي اروپا ،کاهش هزینهها و نزدیکي به مراکز
ثقل بحران در غرب آسيا و آسيای مرکزی و ...ميتواند دالیلي برای این جابهجایي و انعطاف
نيروها باشد .نمودار و نقشه شماره  1بهخوبي نشان ميدهد که بهموازات کاهش نيروهای
امریکا در کشورهای اروپای غربي (نمودار  ،)1به نيروها در کشورهای اروپای شرقي افزوده
شده است (نقشه .)1
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