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Abstract
After announcing the new strategic priority of the United States based on
competition with the great powers especially China, US changes its strategy and
is looking for ways to optimize its presence around the world,focusing on
increasing its presence in the East Asia.West Asia was not an exception and we
saw decrease and change of US military presence, especially in Afghanistan and
the closure of three US bases in Qatar and deployment of forces to
Jordan.Therefore,the main question of the present research is that to what
extent,changes in U.S. Strategic priorities affect US military presence and its
basing strategy in the West Asia?By using a descriptive-analytical method,the
current research shows US is moving toward smaller and decentralized bases,as
well as strengthening the"offshore balancing" approach.US will also have more
emphasis on non-military tools, strengthening the deterrent capability of partners
and allies(especially missile capability) and also networking of its facilities and
capacities and the use of modern technologies in its presence. In addition, the
United States appears to be seeking to use a hybrid model for its bases in the
West Asia region.This model is a mixture of US traditional bases which are now
controlled by host countries, some traditional bases which are currently under
US control and also some new ones.In this regard, US is establishing some new
bases which have emphasis on resiliency, versatility, educational function,
networking and communication, decentralization and smallness and wider
geographical distribution. These elements are among the most important
elements of new US basing strategy.
Keywords: West Asia, U.S., Military Bases, Offshore Balancing, Basing
Strategy
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چکیده
آمریکا با اعالم اولویت راهبردی جدیدی مبنی بر رقابت با قدرتهای بزرگ و بهویژه یژ،
در راهبرد خود تغ،،ر ایجاد کرد است و با تمرکز بر افزایش حضور در شرق آس،ا بژه دببژا
به،نهسازی حضور خود در سرتاسر جهان است .غرب آس،ا ب،ز از ای امر مستثنا ببود اسژت
و کاهش و تغ،،ر بوع حضژور ب،روهژای آمریکژایی در من ،ژه بژهخصژو

در افغابسژتان و

تع،،لی سه پایگا آمریکا در ق،ر و ابت ا آنها به اردن همگی بشان از تغ،،ر داربد؛ بر ایژ
اساس پرسش اصلی پهوهش حاضر ای بود که «تغ،،ر اولویژتهژای راهبژردی آمریکژا یژه
تأث،ری بر راهبرد پایگاهی ای کشور در من ،ه غرب آس،ا خواهد داشت؟» ایژ پژهوهش بژا
بهر گ،ری از روش توص،فی -تحل،لی بشان داد است که آمریکا به سمت پایگا های بظژامی
کویک و بامتمرکز و ت ویت رویکرد «موازبه فراساحل» در حرکت است و در حضور خود بژر
ابزارهای غ،ربظامی ت ویت توان بازداربدگی شرکا و متحدان (بهخصژو

تژوان موشژکیو و

همچن ،شبکهسازی امکابات و ظرف،ژتهژای خژود و اسژتفاد از فنژاوریهژای روز تأک،ژد
ب،شتری خواهد داشت .عالو بر آن آمریکا به دببا استفاد از مدلی ه،بریدی از پایگا هژای
خود در من ،ه غرب آس،ا بود است .ای مد شامل ترک،بی از پایگا های سنتی آمریکا کژه
در اخت،ار کشورهای م،زبانابد برخی پایگا های سنتیِ در کنتر آمریکا و برخی پایگا هژای
جدید بود است که افزایش تابآوری یندمنظور بودن تأک،د بر کارکرد آموزشژی شژبکه
سازی و ارتباطات بامتمرکز و کویک بودن توزیع جغراف،ایی گسترد تر از مهمتری عناصژر
جدید در بگا به ای پایگا های بظامی است.

واژههایکلیدی :غرب آس،ا آمریکا پایگا های بظامی موازبه فراساحل راهبرد پایگاهی
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مقدمه 
منطقه غرب آسیا همواره ره ممور مهو تورن منواقق ووار وه ره هموه رسونار
رقالعات  ،رمنیت  ،نظام و رفاع آمرنکا وه آن پرررخته شد و ورری آمرنکا رهمیت
خاص ررشته رست .رن رهمیت ره ورخ روه ها وه حدی وار ه آمرنکا وه جهوت
تأمی منافع خار ،وه فکر حضاه نظام گسترر و رنجار پانگا های نظوام ررممو
ره منطقه رفتار؛ رما وا گذه ممان و وهونژ ره سالهای رخیر ،رم رهمیوت رنو منطقوه
استه شد و رولانتهای جدندی ورری آمرنکا شکل گرفت .ره سند هرهبرری رفاع
مل آمرنکا ره سال  8112وهوضاح وه رن تغییر رولانت ،وا قرح ماضاع هقاوت وا
قدهتهای وزهگ وهعنارن رصل ترن رغدغه رمنیت مل آمرنکا رشاه شود رسوت.
لیدیترن وخش رن سند ،رهتقای جانگا هوسیه و چی ره عرصه نظام وی رلملل
رست .همچنی ره رن سند آمد رست ه آمرنکا ررهری مناوع محدوری رست؛ پو
واند رولانتهانش هر مشخص سامر

)2018

 .(Mattis,رولت واندن نیز وا رنتشاه سند

هرهنمای ماقت هرهبرر رمنیت مل ره سال  ،8181چوی هر ووهعنوارن جودیتورن
تهدند آمرنکا ره سالهای آنند ماهر تاجه قرره ررر رست ه رنو رمور رم واهش
رهمیت منطقه غرب آسیا ورری آمرنکا نشان ررهر ).(Biden, 2021
تغییر رولانتهای آمرنکا ره سالهای رخیر واعث تغییور ره رهمیوت منواق و
ناع آهرنش نیروهای آمرنکا ره جهان و وهخصاص ره منطقه غرب آسیا شد رست
ه نمانههان رم آن نظیر رعالم خروج نیروهوای آمرنکوا رم رفغانسوتان و همچنوی
رنتقال نیروهای آمرنکا وه رهرن هوی ررر رست .رن رمر ره جانگا و رهمیت پانگوا
های نظام آمرنکا ره هرهبرر رفاع رن

شاه ره منطقه غورب آسویا نیوز رهمیوت
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ررشته و وه تغییر ناع نگا آمرنکا وه آنها منجر شد رست .آمرنکا عالو ور اسوت
رم میزرن نیروها ،ره پ

اهش تعدرر پانگا های خار ره منطقه و همچنوی حر وت

وه سمت ناع جدندی رم پانگا ها رست .ره ناشتاه پیش هو ،پ

رم ورهس هرهبورر

نان آمرنکا ره منطقه غرب آسیا ،ضم تاجه وه هونکرر آمرنکا ووه پانگوا هوای
نظام  ،وه ونژگ های پانگا های جدند و وضعیت حضاه پانگوا هوای آمرنکوا ره
آنند ره منطقه غرب آسیا نیز پرررخته خارهد شد.
.1چارچوبنظری:موازنهفراساحل 
2

3

«رستف ورلت» 1و سانر نظرنهپرررمرن رم جمله «مرشانمر» و «لی » ورخالف رفررری
همانند «هرورت جرون » ،4معتقدند «مارمنه فررسواحل» 5جوانگزن سیاسوت فعلو
آمرنکا وار و وه رن سمت ره حر ت رسوت .موررم آمرنکوا رم پیگیوری سیاسوت
خاهج و سیاست رمنیت فعل آمرنکا ناهرض هستند و هوی اه آمدن تررمپ نیوز
خار گار ور همی ماضاع وار () .Walt, 2018, p. 260مررم آمرنکا وه رنبال حفوظ
نقش «ههبری رشترر » آمرنکا و نه قدهت جهان «مسلط» ور آن هستند و حمانت
مررم رم سناهناهای مدرخله نظام آمرنکا اهش نافته رست ).(Desch, 2015
ور رساس نظرنة مارمنه فررساحل ،فقط ورخ رم مناق خاص ره جهوان وورری
آمرنکا رهمش حیات و رمنیت ررهند .نخستی منطقه حیات  ،نیمکر غرو رست وه
آمرنکا ور آن تسلط ررهر و تهدندی ورری خاک آمرنکا وه حساب نم آند .ورخالف
رنزورگررنان ،معتقدرن وه مارمنه فررساحل ور رن واوهند ه سه منطقة «رهوپا»« ،شمال
شرق آسیا» و «خلیجفاهس» ورری رمنیت آمرنکا رهمیت ررهر و حضاه رن

شاه ره

آنها ضروهی رست .رهوپا و آسیا رهمیت ررهند منرر مرر ز قدهت صنعت و نظوام
ره آن هستند و خلیجفاهس مه رست ،چان ره حدور  01رهصود نفوت جهوان هر
تالید م ند و  55رهصد مناوع ذخیر نفت جهان ره آن قرره ررهر و رفزون وور آن،
1 Stephen Walt
2 John Mearsheimer
3 Christopher Layne
4 Robert Jervis
5 Offshore Balancing

تحول راهبرد پایگاهی آمریکا :مطالعه موردی منطقه غرب آسیا (212 )5150-5102

چی و هند وروستگ مناری وه نفت رن منطقه ررهند.
ور قب رن نظرنه ،ممان تفاق ضروهت م ناود ه نک رم قدهتهای محل
وه رنبال تسلط همانند هژمان آمرنکا ور نیمکر غرو واشد .هدف رصل آمرنکوا
رم حضاه ره شمال شرق آسیا و رهوپوا ،حفوظ مارمنوه قودهت محلو و منطقوهری
رست؛ وه رن ترتیب قدهتهای قدهتمنودتر ره منطقوه وانود نگوررن نوی نوا چنود
همسانة خار واشند و نمو تارننود ووه سوانر منواق فکور ننود .نوی هژموان ره
خلیجفاهس نیز نامطلاب رست ،منرر ممک رست جرنان آمرر نفت هر ره رن منطقه
وه خطر ویندرمر .آمرنکا نیامی وه نترل مستقی هیچنی رم رن مناق ندرهر ،صورفا
نیام رست تا تاجه ررشته واشد هیچنی رم رن مناق منر نترل قدهت وزهگ رنگر،
وهونژ نی هقیب رهنیاند ().Walt, 2018, pp. 260-262
تأثیر رن ماضاع ور آمرنکا وه رن صاهت رست ه میزرن رمنیت ملو آمرنکوا
وستگ وه تامنع قدهت ره ساختاه نظام وی رلملل ررهر .رگر نوی هژموان رحتموال
ره رهوپا ،شمال شرق آسیا نا خلیجفاهس وجار ندرشته واشد ،ضروهت ورری رهسال
نیروی هارن نا رهنان آمرنکا وجار ندرهر و چنانچه هژمان رحتمال ظهواه نود،
آمرنکا م تارند وا رستفار رم نیروهای محل وهعنارن نخسوتی ینوه رفواع رسوتفار
نماند و رنتظاه م هور آنها تارمن محل و منطقهری هر رنجار نند و آمرنکا وه آنها
می ماری و تسلیحات و آمامش خارهد رر .رگر رنو نیروهوای محلو نتارننود
هژمان رحتمال هر مهاه نند ،آمرنکا واند ورری تغییر توارمن محلو نیوروی نظوام
اف وه منطقه رعزرم ند .رن نیروها واند پیش رم شروع هرگانه جنگو ره منطقوه
حضاه ررشته واشند.
مارمنه فررساحل هره ورری رنتقال هزننهها و تهدندها وه شاههای رنگور و ووه
عباهت خنث

ررن تهدندهای علیه آمرنکا وا پرررخوت متورن هزننوه رسوت .رنو

هرهبرر رهورقع «رنتقال واه» 1و هنج وه سانرن رست؛ نوه «تقسوی » 2آن

)2009

.(Layne,

ره رن هرستا ،آمرنکا عالو ور ناه گذرشت هونکرر هژمانیی خار ،رم هر رتحوار نوا
1 Burden Shifting
2 Sharing
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رفزرنش تارن ررخل متحدرن منطقهری هر تقانت م نود و رم تعهودرت خوار ره رنو
مناق م اهد ( .)Layne, 2006: 159-161همچنی ور قب رن نظرنه ،آمرنکا همیشوه
واند ورتری سیاس  ،رقتصاری و نظام خار هر حفظ ند ().Layne, 2006, p. 31
وهقاه ل نظرنه تارمن قاری فررسواحل وور رصوال و مفروضوات منور مبتنو
رست:
 هرهبررهای تارمن قار ورتر رم هژمانیی رست؛
 ورری قدهت وزهگ چان آمرنکا ،وروستگ نی تاه رست؛ نه ورقعیت؛
 تعهدرت نظام آمرنکا ره سالهای پیش هو اهش خارهد نافت؛
 جغررفیا ور هرهبرر الن تأثیرگذره رست؛
 رننامییهای رتحار ور هرهبرر تارمن قاری فررساحل تأ ید م نند؛
 قدهت نسب همچنان رهمیت خارهد ررشت؛
 هنسی حضاه نی هژمان روهرسیان هقیب رندک رسوت

(Layne, 2006, p.

)113؛


اهش نیروهای ممین ضروهی رست؛



اهش تعدرر تفنگدرهرن ،رمتناع رم تصرف نظام و پروژ های ووی رلمللو رم

رن رست ،هوی رهد؛
 تمر ز هوی رهنا و هار واشد ).(DUECK, 2015, pp. 20-21
.8راهبردپایگاهیآمریکادرمنطقهغربآسیا 
وهقاه ل ره حال حاضر رغدغه و رولانت رصل آمرنکا شرق آسیا و مارجهوه ووا
چی رست ه وهتبع آن ،رن

شاه ره حال وهینهسامی منواوع ،ظرفیوت و نیروهوای

خار ره جهان و تمر ز ور رن منطقه رست .ره رن هرستا ،جا واندن ،همی

جمهاه

آمرنکا نیز رم ومنر رفاع خار« ،لاند آسوتی » رهخارسوت ورر توا ورهسو

وامل

رهواهة میزرن و رندرم حضاه نیروهای آمرنکان ره سرتاسور جهوان رنجوام رهود و
هرهبرری هر ره هروطه وا آن تدون

ند .رو گفته رست« :رگر ما واند مباهم نی  ،واند

پیروم شان  .رن رمر نیام وه تمر ز ور رستعدرر ،آمامش ،ناآوهی و ههبری ،حضواه
مستقی و آمارگ ررهر» ).(Garamone, 2021
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وناوررن وه نظر م هسد تمر ز فعل نظوام آمرنکوا وور وامررهنودگ رشومنان
قدهتمند و سب آمارگ جهت نبرر و مارجهه ره مناق حامز رهمیوت رسوت وه
رن رمر وه معن

اهش حضاه نظوام (ره روهرن صول ) ره سوانر منواق و رلبتوه

رفزرنش میزرن تارف نامهها ،همکاهیها و مأماهنتها ورری رقمینانوخش ووه شور ا
و متحدرن آمرنکا ،وهونژ ره منطقه غرب آسیا خارهد وار ه مسلما رنو هونکورر،
ور حضاه مستقی نیروهای نظام آمرنکا و جانگا پانگوا هوای نظوام ره هرهبورر
رفاع  -رمنیت آن ره منطقه غرب آسیا رثرگوذره رسوت .آمرنکوا ره رنو منطقوه ره
تالش ورری رنجار نی معماهی رفاع هارن و هشودره فواهی چندینوه و منطقوهری
جدند وا تمر ز ور تهدند پهپار رست ه رنو رمور مسوتلزم تقانوت تارنمنودیهوای
تهاجم و تدرفع شر ای رن
رخیر رن

شاه ره منطقه رسوت )(Cicurel, 2021و تحر وات

شاه ره منطقه غرب آسیا نظیر واهش و رنتقوال نیروهوا و تجهیوزرت رم

نکسا و تحانل نا تعطیل ورخ رم پانگا های آن رم سای رنگر ،ره رن هرستا معنا
پیدر م نند .ره رن ممینه م تارن وه تعطیل پانگا های آمرنکا ره رفغانستان و قطر
و رنتقال نیروها و تجهیزرت وه رهرن و همچنی تارف رفاع آن وا رهرن رشاه ورر
ه رتخاذ رن هونکرر ،رنایت متحد هر ره وررور تهدندرت منطقهری رنم تر مو نود
و رم خساهت و تلفات جان و مال رحتمال م اهد .شاند وتارن گفوت ،نکو رم
علل رنتقال نیروهای آمرنکا رم قطر وه رهرن ،عالو ور تغییر رولانوتهوای هرهبورری
آمرنکا ،رمکان مقاوله وهتر وا رنررن و روه ررن نیروها رم تیورهس رنو

شواه ووار

رست (.)Lawrence, 2021
ره روهرن جنگ سرر ،حضاه نظام آمرنکا ره منطقه غرب آسیا عمدتا ررهری
رو ونژگ وار :نخست ،متمر ز ور ناوهای هارپیماور ووهجوای پانگوا هوای نظوام
ررمم ؛ روم ،پانگا های نامتمر ز و وسیاه اچی ه عمدتا وواه سیاسو ررشوتند و
پ

رم سال  1991حضاه نظام و همچنی تعدرر پانگوا هوای نظوام آمرنکوا ره

منطقه و وهخصاص ره عروستان رفزرنش نافت .رن رمور پو

رم  11سوپتامبر 8111

شدت گرفت و پانگا های آمرنکا ره سوانر شواههای منطقوه ( انوت ،وحورن و
قطر) نیز تقانت و رنجار شدند .رن پانگا هوا توا پویش رم هوی واه آمودن روواموا،
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ررهری اه ررهای متعدری رم جمله مهاه رنررن ،مبواهم ووا تروهنسو و سورنگان
صدرم حسی وارند ه وا هوی اه آمودن روواموا ره سوال  ،8112رنو
وظانف وا هدف وامسامی عررق پ

اه ررهوا و

رم جنگ ،مهواه رنوررن و مبواهم ووا تروهنسو

وهونژ قالبان تغییر رر .وه همی رلیل وا رفوزرنش تمر وز وور جمهواهی رسوالم ،
ورخ رم همسانگان رنررن نظیر رماهرت ،وحرن  ،قطر و انت مه ترن متحدرن غیر
ناتان آمرنکا تلق شدند ه آمرنکا ره آنها ضم تقانوت نوا رنجوار پانگوا هوای
خار ،سامانه رفاع ماشک هر نیز مستقر رر (.)Degang, 2010
ره سالهای رخیر ،وه نظر م هسد آمرنکا وه سمت پانگا های نظوام

اچوی

و نامتمر ز (رلبته وا رفزرنش تعدرر نسبت وه روه جنگ سرر و همچنی حفظ تعدرر
محدوری رم پانگا های وزهگتر تا آنند ری نزرنی) و تقانت هونکرر «وه وسیله ،ووا
و رم قرن » 1شر ا و نیاوت ها ره حر ت رست .ووه نظور مو هسود آهرنوش نظوام
آمرنکا ره غرب آسیا ،وه سمت «حضاه وودون مانودگاهی» 2و «مارمنوه فررسواحل»
پیش خارهد هفت؛ وه رن معن

ه نیروهای آمرنکا وهصاهت گسترر و ووا هودف

حضاه قاین مدت رعزرم نم شاند ،ولکوه ورحسوب ضوروهت نوا وورری رهودرف
آمامش  ،مشاوه ری و ...ورهر منطقه خارهند شود

& (Layne, 2007)(Mearsheimer

).(Dominguez, 2021) (Biden, 2021) Walt, 2016
وناوررن ورض رست ه هونکرر آمرنکا ره منطقه ،حر وت ووه سومت هرپوای
اچیتر رسوت و ره رنو هرسوتا ،تارفو ناموه رسترسو متقاوول ،0ره تر یوب ووا
رنپلماس نیرومندتر رهمیت م ناود .آمرنکا همچنوی ره حوال حر وت ووه سومت
هرهبرری وا پانگا صفر رست و پانگا های خوار هر ووا حفوظ ررهرنو و تأسیسوات
رهنان و هارن ررمم مبارله و تارف نامههای رسترس خار هر ووا شور ای محلو
وام مذر ر م ند و گسترش م رهد .آمرنکا همچنی سرمانهگوذرهی ویشوتری وور
رقالعات و هشدره سرنع و حفظ مارمنه قار ره منطقه خارهد ررشت .رن رمر منجر
وه و نیامی رم حضاه ررمم ناوگرو ره منطقه و وهتدهنج گذه رم منرسواختهوای
1 By, With And Through
2 Presence Without Permanence
3 Access Agreements
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واق ماند وه سمت فناوهیهای جدند خارهد شد .ره رن هرستا اهش تونش میوان
سن و شیعه ره خلیجفاهس و تقانت رنپلماس نیز رهمیت م ناوود .پیگیوری رنو
هرهبرر همرر وا رنپلماس و رنفای نقش مارمنه رم روه و چرخش رم هونکرر نظام
محاه ،ماهر رنتظاه

رست). (Manning & Preble, 2021

آمرنکا وه ضروهت رقمینانوخش وه شر ا نیز تاجه ررهر .وور رنو رسواس ره
حی

اهش نیروهای آمرنکان حاضر ره منطقه ،رست وه رنعقار پیمانهوا و تارفو

های رمنیت و رفاع  ،رعمال ویشتر و رقی تر سیاستهای تحرنم ( اتسوا) ،ورناموه
های آمامش  ،رقودرمات مبواهم ووا تروهنسو مشوترک ،همموانشهوای مشوترک و
رهنهانت روتکاهرت خارهد مر ه نیامی وه حضواه نظوام عظوی و قواین مودت
آمرنکا ندرشته واشد و حت رنتقال رسررمیل رم فرمانده رهوپا وه سنتکام هر مو توارن
ره رن هرستا ررنست ه رن رمر فرصت ررغام رقدرمات رمنیتو رسوررمیل ووا شور ای
عرب هر فرره م سامر.
سانر عناصری ه آمرنکا همسا وا رن رقدرمات پیگیری خارهد رر عباهترند
رم:
.1-8تأکیدبرابزارهایغیرنظامی

آمرنکا ور روزرههای غیرنظام خار ه شر ا هر ورری مقاوله وا چالشهای ولندمودت
نظیر مباهم وا تروهنسو فعوال مو سوامر ،تأ یود خارهود ورر .رنو رمور مسوتلزم
رختصاص وارجه رم قرف آژرن
رن

تاسعه وی رلملل آمرنکا و ومرهت رمواه خاهجوه

شاه رست .ره رن ممینه آمرنکا ره غرب آسیا ،روزرهها و حضواه رنپلماتیوی،

رقتصاری ،رقالعات و رمنیت خار هر رفزرنش خارهد ررر و وه سمت سرمانهگوذرهی
و رستفار هاشمند رم مناوع و تارنمندیهانش ره منطقه خارهد هفت.
.8-8تقویتتوانبازدارندگیشرکاومتحدانباتأکیدبرتوانمندیدفاعموشکی 

آمرنکا ورری تأمی رمنیت متحدرن خار ره منطقه ،وه رنبال تجهیز آنهوا ووه سیسوت
رفاع ماشک  ،وهونژ رم ناع ساخت رسررمیل رست؛ وورری نمانوه عروسوتان ره رنو
ممینه قررهررری وا رسررمیل رمضا رر رست .آمرنکا نیز ره نظر ررهر ره پانگوا هوای
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خار ره خلیجفاهس و ره سیست فرمانده نبرر رفاع ماشک و هوارن نکپاهچوه
نیروی ممین خار رم سیست رفاع ماشک گنبد آهنی رستفار نود (
)2020) 2021

TRT World,

 .(Judson,رنو ماضواع ووهقودهی حوامز رهمیوت رسوت وه ورخو

اهشناسان نک رم رهدرف قورح عواریسوامی هورووط رعوررب-رسوررمیل هر هموی
ماضاع ررنسته و رم ضروهت همکاهی آمرنکا ،رعوررب و رسوررمیل ره ممینوة رفواع
ماشک وا ههبری آژرن

رفاع ماشک و ساممان رفاع ماشک و هوارن نکپاهچوه

مشترک آمرنکا سخ گفتهرند). (Knights, 2020
.3-8شبکهسازیامکاناتوظرفیتهاواستتاادهازفنتاوریهتایروزههتوش
مصنوعی)درمدیریتنبرد

آمرنکا وه رنبال رستفار رم سیستم وا عنارن سیست مدنرنت نبرر رست ه وه رنو
شاه رمکان م رهد وتارنود هرررههوا ،حسوگرها و تجهیوزرت مختلوف خوار نظیور
سیست های رفاع ماشک نظیر پاترنات و تار هر وه نکودنگر متصول نود و ضوم
رهرمه رقالعات رقی  ،وه آنها ره رتخاذ تصمی و ور نش صوحی نیوز موی نود
).(Garamone, 2020
.0-8تحولکمّیپایگاههاینظامیآمریکا 

آمرنکا ره سالهای رخیر ،ره حال اهش تعدرر پانگا های خار ره سرتاسور جهوان
رست .ور رساس گزرهشهای منتشر رم ومرهت رفواع آمرنکوا ره سوالهوای ،8115
 8112و  8112رم میزرن پانگا های رن

شاه م تارن وه نتیجه هسید ه پانگا هوای

آمرنکا ره جهان اهش نافته رست؛ رما نکتة قاولتأمل رن رست ه رگرچه مجمواع
پانگا های آمرنکا رم سال  8115تا  8112اهش وار رست؛ ول تعدرر پانگا هوای
متعل وه تفنگدرهرن رهنان رن

شاه هوند رفزرنش ررشته رست .رن رمر مو تارنود

نشانرهند رفزرنش نقش و تأ ید ویشتر آمرنکا وور رنو نیورو ره آهرنوش نظوام و
عملیات ورونمرمی واشد .ره نمارره  ،1شیب مالن

واهش تعودرر پانگوا هوا و ره

نمارره  8اهش تدهنج تعدرر پانگا های خاهج قاوولمشواهد و مؤنود واهش
تعدرر پانگا ها هستند .همچنی ره صاهت

ه وه آماه مجمواع ره رنو رو نموارره
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تاجه شار ،مشخص رست ه رن

اهش رم سال  8112رفزرنش نافته رست.

نمودار  .0تعداد پایگاههای آمریکا در سراسر جهان
منبع(Department of Defense, 2015) (Department of Defense, 2017) (Department of Defense, 2018) :

نمودار  .5تعداد پایگاههای آمریکا در خارج از کشور
منبع(Department of Defense, 2015) (Department of Defense, 2017) (Department of Defense, 2018) :
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رهواهة منطقه غرب آسیا واند گفت ،تعدرر پانگا های نظام آمرنکا ره رنو منطقوه،
همچان سانر مناق جهان اهش نافته و هوند نزول ررشته رسوت .وورری ورهسو
وضعیت و تعدرر پانگا های آمرنکا ره چهواه شواه عوررق ،رفغانسوتان ،عروسوتان
سعاری و قطر وهعنارن نمانه ماهر مطالعه قرره م گیرند.
.1-0-8عراق

نم تارن وهقاه قطع رهواهة تعدرر پانگا های نظام آمرنکا ره عررق رظهاهنظر رر؛
منرر فقط فرماندهان ولندپانه آمرنکان رم میزرن رقی آن مطلع هستند

(TRT World,

) ،2021وا رن حال گفته شد رست ه ره سال  ،8110آمرنکا  515پانگا ره شواه
عررق ره رختیاه ررشت و تالش م رر رن تعدرر هر وه  52پانگا ورسواند وه رنو
رمر وا مخالفت عررق هووههو شد ()Vine, 2015؛ ونواوررن نمو توارن رهوواهة تعودرر
آنها رظهاهنظر قطع
نظام

رر ،رما م تارن گفت ه آمرنکا ره حال تحانل پانگوا هوای

اچیتر رست و تا نان ورخ پانگوا هوا نظیور پانگوا رواغرنوب ،1موپ

فلاجه ،2پانگا عملیات خط مقدم گرنزل  ،3موپ جاسوتی  ،4موپ ونکتواهی،5
مپ وا ا ،6پانگا شا ر ،7مپ تاج  ،8پانگا هوارن ولود ،9پانگوا ونکتواهی،10
پانگا هارن رلحبانیه ،11پانگا هارن قیاه  ،12پانگوا هوارن

و ورن ،13فرمانوده
1 FOB Abu Ghraib
2 Camp Fallujah
3 FOB Grizzly
4 Camp Justice
5 Camp Victory
6 Camp Bucca

7 COP Shocker Joint Base
8 Camp Taji
9 Joint Base Balad
10 Victory Base Complex
11 Habbaniyah Air Base
12 Qayyarah Air Base
13 K1 Air Base
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عملیاتهای نینار 1و پانگوا هوارن تقودم 2هر تحانول ررر رسوت

(Rob V, 2020),

) (Snow, 2020), (Kullab & The Associated Press, 2020و تا ماهس  ،8181تعودرر
پانگا ها ره حدور  18پانگا تخمی مر شد رست ).(TRT World, 2021
.8-0-8افغانستان 

آمرنکا تا سال  8181ره رفغانستان حودور حودرقل  9پانگوا لیودی هر ره وگوررم،3
اول ،4مزرهشرنف ،5جاللآوار ،6گاهرم ،7قندهاه ،8هلمنود ،9شویندرند 10و هوررت 11ره
رختیاه ررشت

)2020

(Alarabiya,؛ رما رن تعدرر ره جایی  8181وه صوفر هسوید و

آمرنکا تمام پانگا های هر خار ره رفغانستان تخلیه رر). (Gibbons-Neff, 2021
.3-0-8عربستان

آمرنکا رم روه روواما تالش رر رست حضاه نظام خار هر رم عروستان ووه سوانر
شاههای عضا شاهری همکاهی وهخصاص قطر و وحرن رنتقال رهد و ره آنهوا
فعالتر ظاهر شار .عمد حضاه آمرنکوا ره عروسوتان ،رسوتفار رم آن وورری رنجوام
عملیاتهای هارن رست ) .(Degang, 2010ره رن هرسوتا ،ژنوررل «مکنوزی» هو رم
تالش ورری اهش پانگا های آمرنکا ره عروستان خبر ررر رسوت) . (AFP, 2021ووا
رن حال ،وه نظر م هسد آمرنکا ره وام اتوا مودت ،قصود تعطیلو پانگوا هوای
آمرنکان ره عروستان( )1هر ندرهر و وههغ

اهش تأسیسات و تجهیوزرت ،ورخو رم
1 the Nineveh Operations Command
2 Al-Taqaddum Air Base
3 Bagram
4 Kabul
5 Mazar-i-Sharif
6 Jalalabad
7 Gardez
8 Kandahar
9 Helmand
10 Shindand
11 Herat
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آنها هر حفظ رر رست؛ وناوررن حضاه نظام آمرنکا ره عروستان ره همان شش
محل رصل شامل پانگا هارن سلطان ،1پانگوا هوسوتای رسوکان ،2پانگوا هوارن
فهد ،3وند صنعت فهد ،4ونده تجاهی نانبا 5و پانگا هوارن فیصول 6حفوظ شود و
تغییری ندرشته رست ).(ASP, 2021
.0-0-8قطر

ره قطر آمرنکا رو پانگا رصل وه نام پانگا هارن رلعدند 7و مپ نظوام سویلیه
(2021

 )ASP,ررشت ه ره سال  8181تصومی ووه تعطیلو

8

موپ سویلیه و رنبواه

مهمات وه نام فالکان 9گرفت )(Lawrence, 2021؛ وناوررن ره حوال حاضور آمرنکوا
ره قطر فقط ررهری پانگا هارن رلعدند رست.
.3تحولکارکردیپایگاههاینظامیآمریکادرمنطقهغربآسیا 
وه نظر م هسد نقش و اه رر پانگا های نظام ره هونکرر جدند آمرنکا متفواوت
شد رست و رن

شاه ره نظور ررهر وظیفوه وامررهنودگ هر وه عمودتا رم قرنو

حضاه مستقی نیروهای نظام و رنجار پانگا های ررمم (وهونژ ره منطقوه غورب
آسیا) تأمی م رر ،ور روش سانر وامنگررن و روزرهها ویندرمر و وامررهندگ یمم هر
رم هر های رنگر حفظ ند.
وهقاه ل  ،ره سالهای رخیر ،رهمیت پانگوا هوای ررممو نظوام ره هرهبورر
رفاع آمرنکا ره منطقه غرب آسیا اهش نافته و هونکرر پانگاه  10آمرنکوا تغییور
1 Prince Sultan Air Base
2 Eskan Village
3 King Fahad Air Base
4 King Fahd Industrial Port
5 Yanbu Commercial Port
6 King Faisal Air Base
7 Al Udeid Air Base
8 Camp As Sayliyah
9 Falcon
10 Basing
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رر رست؛ رما واند گفت ه آمرنکا وه رنبال رنجار پانگا های جدند متناسب وا نیام
هوم خار رست و ناع تر یب هیبرندی و تقانتشد رم عناصر مدل پانگا سوامی
جنگ سرری (پانگا های وزهگ و متمر ز ره شاههای متحود و شور ای لیودی
آمرنکا) و مودل مبواهم جهوان ووا تروهنسو (پانگوا هوای نوامتمر ز اچوی ره
شاههای شرنی آمرنکا) هر رستفار خارهد رر .ره حال حاضر وه ووا تاجوه ووه
هرهبرر رفاع مل آمرنکا ره سال  8112و هرهنمای ماقت هرهبرر رمنیت مل وانودن
ره سال  ،8181رولانت هرهبرری آمرنکا مباهم ووا قودهتهوای ووزهگ و ووهقواه
خاص چی رست و سانر تهدندرت رولتو نظیور هوسویه ،ور شومال و رنوررن و
تهدند تروهنس نیز وجار ررهر و حت رنتظاه رفزرنش تهدند تروهنس نیز مو هور؛
آمرنکا واند تارنمندی مباهم وا آن هر ره خار نگه ررهر .ور رن رساس ره آنند پیش
هو ،پرر ندگ ویشتر پانگا های آمرنکا وه لحاظ جغررفیان  ،تابآوهی ویشتر آنهوا،
تجهیز و ره ورخ مارهر رنتقال آنها وه شاههای میزوان وورری مودنرنت مشواهد
خارهد شد؛ وه عباهت رنگر ره منطقه غرب آسیا تر یب رم پانگا های سنت آمرنکا
خارهد وار ه ره رختیاه شاههای میزوان هستند؛ پانگا هان سنت (محودور) وه
ره رختیاه آمرنکا رست و رمکان ررهر آمرنکا آنها هر وههوم ند و ره نهانت ،ورخو
پانگا های جدند( )8رست (ره صاهت ضروهت و وا تاجه وه ونژگ هان

وه ذ ور

م شار).
عمد ونژگ های جدند مدنظر آمرنکا ره پانگا های نظام و هونکورر آن ووه
پانگا ها وهقاه خالصه عباهترند رم:
 .1تاب آور ،چناانظنرهر و داشا

فنابور هااب روو و ترا و آظااهو

حضهر و ظجبو  :آمرنکا معتقد رست ه پانگا هوا و تأسیسوات جدنود آن وانود
مدهن ،تابآوه و پاندره واشند و وتارنند آمارگ هرهبرری هر ره صحنه نبرر هقواوت ،
ره عی رهرمه خدمات و سرون های یف وه سروامرن و نیروهای غیرنظوام رهتقوا
رهند .همچنی هدف نهان رم رنجوار پانگوا هوا رنو رسوت وه هور تأسیسوات و
پانگاه  ،تبدنل وه منرساخت ورری تارنمندیهای مختص مأماهنت و گره فعوال
ره ررخل مجماعه منرساختهان شار ه وه نکدنگر متصل وار و شبکهرند .رنو
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تأسیسات /پانگا ها ه وهعنوارن منرسواخت نیوز عمول مو ننود ،رم نوی تصوانر
عملیات مشترک رستفار م نند و آخرن نسل رهتباقات و سوی هر وورری رتصوال
حسگرها و فعال ررن تسلیحات رم هر روه و آمامش مجامی/نامتمر ز ررهند .رن
منرساختها ،تطبی پذنر وار  ،ورری رنجام عملیات ره چنود حوام ررهری قررحو
چندمنظاه هستند .چنی پانگوا هوان رنو رمکوان هر ررهنود توا ره صواهت نیوام
وهسرعت تغییر وضعیت رهند و وا تاجه وه تغییر مأماهنت ،رصالح شاند و رمکوان
تمر ز ور پانگا ها هر ور رساس اه رر ،شررنط رحتمال و شررنط محل مختلف م
رهند و ور همی رساس تابآوهی و تطبی پذنری رنجار م ند .رنو رمور همچنوی
آمامش نامتمر ز هر ره مناق گسترر رم قرن آمامش وهصاهت مجامی ،آمامش
رم قرن ورقعیت رفزور و آمامش تلفیق و تبارل ررنش فرره م سامر

(Grinston,

) .McConville, & McCarthy, 2020, pp. 1-2تشکیل اهگرو  159ره ناوگان پونج
آمرنکا ره وحرن و رنجار منرساختهای مناسب ورری آن ،ره رنو هرسوتا معنوارره
رست )3(.مأماهنت ذ رشود وورری رنو

واهگرو  ،رسوتفار رم سیسوت هوای وودون

سرنشی  ،هماهنگ سیست های ررهری سرنشوی ووا سیسوت هوای وودون سرنشوی ،
نکپاهچهسامی سیست های ودون سرنشی و هاش مصناع رسوت و ره آن توالش
شد تا رم پهپارها و سیست های ودون سرنشی رهنان  ،منررهنان و هارن رستفار
شار ).(Franklin, 2021) (Gambrell, 2021
 .2کهچکتاو ،نابظ روک ،،شاه ا و ایرا تاهدن و تهویا در سرا و
جغوافیبیی وسی تو :نک رم ونژگ های پانگا ررهی و پانگا سامی آمرنکا ،حر وت
وه سمت پانگا های اچک رست ه تارنمندی و اه رر مدنظر آمرنکوا هر ررهنود.
رن پانگا ها وا حدرقل نیروی رنسان مدنرنت م شاند تا ره مارقع ضروهی وتارنند
نقش خار هر ره عملیاتهای آمرنکوا رنجوار ننود .رنو پانگوا هوا همچنوی وانود
وهصاهت شبکه وه نکدنگر و وه سوانر تجهیوزرت و تارنمنودیهوای آمرنکوا ،نظیور
شت های جنگ و ناوها متصول شواند توا هرررههوا ،حسوگرها و  ...آنهوا ضوم
تشخیص وهماقع هر تهدندی ،رمکان پاسخ مناسب هر رم هر سکان ورحسوب نیوام
1 Task Force 59
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ررشته واشند.
وناوررن  ،رنجار شبکه رقالعات  ،شبکه نتورل آتوش و فعوالسوامی تارنمنودی
مدرخله رم هر روه ،رم مه ترن نقشهوای پانگوا هوا و عناصور لیودی ره هرهبورر
رفاع آمرنکا رست .عالو ور تقانت رمکان هصد رقالعوات و جاساسو و پاسوخ
مناسب وه تهدندرت ،هدف قرره رررن پانگا های اچیتر و تامنعشد و فه رنو
مسئله ه نیروها ره درم پانگا حضاه ررهنود نیوز وورری هقبوا و رشومنان آمرنکوا
رشارهتر خارهد شد و نیروهای آمرنکان م تارنند وهصواهت چرخشو ره آنهوا
رقامت ررشته واشند .همچنی رن رقدرم ووه تامنوع جغررفیوان تارنمنودی تهواجم
آمرنکا منجر خارهد شد .پیشتر نیز هدف رم رفزرنش حضاه آمرنکوا ره شواههای
حاشیه خلیج ره روه نخست روواما ،وه تحال ره پانگا ها رهتباط ررر شود ووار و
رن رقدرم هر وه پنج ونژگ جدند ره هرهبرر پانگواه آمرنکوا نسوبت ررر رنود وه
عباهترند رم :اهش رندرم پانگا ها ،رفزرنش تارن آنها ره مباهم وا رشم  ،تامنوع
جغررفیان آنها ،رفزرنش قدهت و تارن تحرک و همچنی رتصوال ووه سوانر پانگوا
های آمرنکا وهونژ ره آسیای مر زی ،تر یه و جیبات

(2010

 .)Degang,رهنهانت،

ضم لزوم مجهز وارن رن پانگا ها وه تسلیحات و سامانههای رفاع مناسب ،واند
نسبت وه رشم و هقیب خار فاصله رنمن هر ررشته و تا حد رمکان رم ررمنه و وورر
ماشک آن روه واشند.
 .3واسذار پبیگب هب سن ی ت کشهرهب ظی،تبن و انعقبد تهافا نبظا هاب
دفبعی -اظنی ی :رم مارهر رنگر ره هونکورر پانگوا ررهی آمرنکوا ،حفوظ پانگوا هوای
هرهبرری فعل و تحانل آنها وه شاههای میزوان و رنعقار تارف نامه رفاع  -رمنیتو
وهمنظاه رمکان رستفار رم آنها تاسط آمرنکوا ره صواهت ضوروهت رسوت .آمرنکوا
همچنی وهماجب رن تارف نامهها رهصدر حفظ رمکان رسترس و تررر آمرر نیروهوا
و تجهیزرت مدنظر خار «رم/ره/وه» خاک شاههای میزوان رست .همچنی رسوتفار رم
پانگا های خار نا پانگا های شاه میزووان وورری آموامش نیروهوا رهمیوت خارهود
ررشت .ره رن هرستا ،ژنررل مکنزی ،فرمانده سنتکام رذعان ررشته رست وه آمرنکوا
ضم تالش ورری رفزرنش رنعطافپذنری خار ره منطقه و وهخصاص عروسوتان ،ووه
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رنبال رنجار پانگا های ررمم جدندی نیست ،رما وه رنبال سب رن تارنمنودی رسوت
ه ره صاهت نیام و ره شررنط وحررن رم پانگا های مختلف رستفار نود و رحتموال
ماهر هدف قرره گرفت نیروها هر اهش رهد). (AFP, 2021) (Polidura, 2021
.0آیندهپایگاههایآمریکادرمنطقهغربآسیا 
همانقاه ه رشاه شد ،آمرنکا ره آخرن تحرک خار ره منطقوه خاوهمیانوه ،سوه
پانگا خانش ره قطر هر تعطیل و نیروها و تجهیوزرت مسوتقر ره آنجوا هر ووه رهرن
منتقل ورر .آمرنکوا ورناموه گورو پشوتیبان منطقوهری -قطور 1هر تعطیول و عمود
مأماهنتها ،نیروها و تجهیزرت وه گرو پشتیبان منطقهری -رهرن 2رنتقال نافتند.
پانگا های آمرنکان مستقر ره قطر ،پانگا های عملیات رصول نبارنود .آنهوا
مناقق ورری رعزرم نیروها و همچنی رنبواه و ذخیور تجهیوزرت مواهر نیوام وورری
عملیاتهای ممین ره عررق وارند ه ه ر نان آمرنکا وه نتیجه هسوید رسوت وه
رن گانه تأسیسات و مناوع ورری مقاوله وا رنررن و توأمی رمنیوت منطقوه مواهر نیوام
نیست و چنی سانتهوان وخشو رم معمواهی پانگواه منسوا شود ره منطقوه
هستند .وهقاه ل ره منطقه پانگا های مناری وجار ررهنود وه رنگور متناسوب ووا
عملیاتهای ره حال رنجام نا آنند آمرنکوا نیسوتند و ووه منواوع و پرسونل منواری
نیاممندند؛ وه عباهت رنگر ،آمرنکا وه رنبال تغییر هرپای پانگواه خوار نیوز رسوت
( .)Kennedy & Lampert, 2021رن رقودرم آمرنکوا ،ورشونگت هر ره مواقعیت قورره
م رهد توا وتارنود وهتور ووا رنوررن مقاولوه ننود

)(AhlulBayt News Agency, 2021

).(ABNA
وناوررن آمرنکا ره پ آن رست ه نیروها و تسلیحات خار ،نظیر هارپیماهوای
جنگ رش هر رم ررمنه ماشک رنررن خاهج ند .رن

شاه م ررند ه وجار پانگوا

های نظوام آمرنکوا ره وورر ماشوک رنوررن رووزره موذر ر ری وورری رنوررن رسوت
÷). (The News Glory, 2021
گفتن رست ،فرمانده مر زی نیروی هارن رنایت متحد آمرنکوا ره منطقوه
1 Area Support Group-Qatar
2 Area Support Group-Jordan
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همچان گذشته ره پانگا هارن «رلعدند» قطر واق خارهد ماند و وه شاه رنگری
منتقل نخارهد شد .آمرنکان ها رم همی پانگا حموالت خوار ووه رفغانسوتان هر ره
سال  8111و وه عررق ره  8110رنجام رررند .ره سوال  8111نیوز حموالت رنوایت
متحد آمرنکا وه ساهنه رم قرن پانگا رلعدند رنجام شد .وه نظر مو هسود آمرنکوا
قرح مشاوه هر وورری نیروهوای خوار ره عوررق ره نظور ررهر و آمرنکوا ره حوال
ورهس مکانیزم خروج نیروهای جنگ خار رم عررق وه رهرن رست.
وهقاه ل آمرنکا وه رنبال رنجار مدل هیبرندی رم پانگا هان ره منطقه غرب
آسیا وا عناصری رست ه پیشتر ذ ر شد .آمرنکا ره رن هرستا ضم تخلیوه پانگوا
های سنت خار و تحانل آنها وه شاههای میزوان ،وا رستفار رم تارفو ناموههوای
رمنیت جدند وا شاهها و سب رمتیامرت گسترر نظیر رنجار پانگا آمامشو و ،...
وه پانگا های سنت خار نیز ره صاهت نیام رسترس خارهد ررشت و پانگوا هوای
خار هر ه ره ورر ماشک رنررن قرره ررهند تا حد رمکان تحانل شاههای میزووان
خارهد ررر و نیروهای خار هر رم آنجا منتقل خارهد رر .وهعنوارن مثوال ،مو توارن
رنتقال نیروهای آمرنکا وه رهرن هر مثال مر ه ضم روه شدن رم رنررن ،ووه نزرنکو
رسررمیل هفتهرند.
مه ترن منرساختهای سنت آمرنکا ره منطقه ره حال حاضر شوامل پانگوا
هارن رلعدند ره قطر (مر ز عملیاتهای هارن منطقهری آمرنکوا) ،پانگوا هوارن
رلظفر ره رماهرت ،مپ عرنفجان ره انت (محل رستقرره نیروی ممین آمرنکا) و
فرمانده مر زی نیروهای رهنان آمرنکا ره وحرن  ،پانگوا هوارن شوهید مافو
رلسلط  1ره رهرن و پانگا هارن شاهزرر سولطان 2ره عروسوتان سوعاری هسوتند.
عمد اه رر رن پانگا ها ،رنجام مأماهنتهای ره ممان صل  ،شوامل وامررهنودگ
رنررن و همکاهیهای رمنیت وهمنظاه تقانت هوروط نظام آمرنکا وا شر ا و تقانت
تارنمندی آنان رست .حضاه آمرنکا ره رن پانگا ها همچنی تضومی ووه شور ا و
نمانش تعهد آمرنکا وه رفاع رم آنها رست .گفتن رست ،تأ ید آمرنکا ره منطقوه وور
1 Muwaffaq Salti
2 Prince Sultan Air Base
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حفظ پانگا هان رست ه م تارنند ورری نیروی هارن (وهخصاص ورری پهپارهای
آمرنکا) و تفنگدرهرن رستفار شاند.
وناوررن  ،آمرنکا وا گذه ممان و وهمروه ،حضاه رهنان خار هر ره خلیجفاهس
رحتمای وه پانگا وحرن

اهش خارهد ررر؛ رگرچوه رسترسو رش هر ووه ونودههای

لیدی نظیر رلدق  1عمان و جبولعلو  2ره رمواهرت حفوظ خارهود ورر .همچنوی
رهمیت پانگا های هارن آمرنکا ره منطقه ه فاصله ویشتری رم رنوررن ررهنود ،نظیور
پانگا هارن شهید مافو رلسولط ره رهرن و پانگوا هوارن شواهزرر سولطان ره
عروستان سعاری ،ویش رم پیش خارهد شد .ره صاهت رفزرنش تنشهوا ووا رنوررن،
آمرنکا نیروهای خار هر وه رن پانگا ها منتقل خارهد رر ،وا رن رهمناو

ه رنوررن

ماشیهای والستیک ررهری ورر تا ووه آنجوا هر متور ررهر .رنو رمور ووه نیروهوای
آمرنکا ورری رنجام رقدرمات تدرفع ممان ویشتری خارهد ررر؛ عالو وور رنو رنجوام
عملیاتها رم رن پانگا ها همان اهرن و تأثیر عملیات رم سانر پانگا ها هر خارهود
ررشت .هممانش سال گذشته آمرنکا ره منطقه و رنتقال مر ز عملیواتهوای هوارن
مشترک 3رم قطر وه «پانگا هارن شا» 4ره اهولینای جناو رن رمر هر تأنید رر ه
آمرنکا م تارند عملیاتهای هارن خار هر رم محل وه غیور رم رلعدنود نیوز رنجوام
رهد و همانقده ماف واشد .رن رمر ضروهت حفظ هرپان پرهنگ و آسویبپوذنر
ره قبال حمالت هارن هر نیز ورری آمرنکا اهش م رهد.
نتیجهگیری 
حضاه ویش رم حد نیروهای نظام آمرنکا و رنجار پانگا های نظام رن
منطقه غرب آسیا پ

شاه ره

رم  11سپتامبر ،نشانرهندة تمر وز و رولانوتهوای هرهبورری

آمرنکا ره آن روه و ماضاع مباهم وا تروهنس وار .رولانت رصل آمرنکا پو

رم

جنگ سرر ،مباهم وا تروهنس وار و وه همی رلیل رنایت متحد وه سومت رنجوار
1 Duqm
2 Jebel Ali
3 Combined Air Operations Center
4 Shaw Air Force Base

تحول راهبرد پایگاهی آمریکا :مطالعه موردی منطقه غرب آسیا (233 )5150-5102

پانگا هان رم رن جن

حر ت رر؛ رما قرح رولانت هرهبرری جدنود و رفوزرنش

هزننه حضاه ره منطقه غرب آسیا و ورقعیوتهوای میودرن آن ،آمرنکوا هر ووه رنو
نتیجه هساند ه ناع آهرنش نظام رش ره رن منطقه نیاممند تغییر رسوت؛ رم رنو هو
ضم تالش ورری رنتقال نیروهای خار وه سمت شرق آسیا ،رهصدر تغییر ره تعدرر
و اه رر پانگا ها ،متناسب وا رو رولانت مه رمنیت مل خانش ،نعن هقاووت ووا
قدهتهای وزهگ و وامنگررن رولت (همانند جنگ سرر) و حفظ تارنمندی مبواهم
وا تروهنس ورآمد.
وه رن ترتیب آمرنکا ره حال وهینهسامی حضاه نیروها و تغییر آهرنش نظوام
خار ره جهان رست و ره نظر ررهر وا قررح ناع معماهی رمنیت جدند ،حضواه
نظام خار هر ره منطقه غرب آسیا اهش رهد .نمانه رن وهینهسامی نیروها هر م
تارن ره خروج نیروهای نظام آمرنکا رم رفغانستان ،رعالم خروج آنها رم عوررق و
تعطیل ورخ پانگا های آمرنکا ره منطقه مشاهد رر.
معماهی جدند مدنظر آمرنکا ره منطقه غرب آسیا ررهری عناصر متعدری نظیور
شرر تها و همکاهیهای رمنیت رست ه همگ آنها ره هرستای مارمنه فررسواحل
هستند و رم حضاه مستقی نیروهای نظام آمرنکا ره منطقه خارهند است .پانگا
های نظام نیز رم رن رمر مستثنا نیستند و واند وورری موی ووه مارمنوه فررسواحل
ررهری قاولیت و رهمش رفزور واشند؛ رمری ه وه وروم تحوال و تغییور ره هرهبورر
پانگاه آمرنکا منجر م شار .رن تحال ره پانگا ها هر م تارن ره رو تحال الن
مّ و اه رری رستهوندی رر ه ره وحث مّ  ،م تارن وه واهش میوزرن رنو
پانگا ها (شامل تعطیل نا ورگذرهی) و ره ماضاع اه رری ،وه رفزور شدن ورخ
ونژگ ها و رستفار رم مدل هیبرندی پانگواه (هیبرنود جنوگ سورر و مبواهم ووا
تروهنس ) رشاه رر.
عالو ور رن  ،ره وحث تحال اه رری ،آمرنکا وه رنبوال رنجوار تغییررتو ره
ناع پانگا های خار رست و رعتقار ررهر رن پانگا ها واند ررهری ونژگ هوان نظیور
تابآوهی ،چندمنظاه وارن ،مجهوز ووه فنواوهی هوم ،ررشوت

واه رر آمامشو ،

نامتمر ز وارن ،شبکه شدن وا سانر پانگا ها و تأسیسات آمرنکا ،اچیتور شودن،
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رنم وارن و تامنع ویشتر ره مناق جغررفیان واشند .رن مدل ،تناسب ویشتری ووا
هرهبرر رفاع مل  8112آمرنکا ررهر و وه رنجوار تناسوب میوان نیروهوا وورری تغییور
رولانت وه سمت هقاوت وا چی و هوسیه می خارهد رر .عالو ور رن  ،واه رر
سیاس پانگا ها نیز رفزرنش نافته رست ه نشانة رستمرره تعهد آمرنکوا ووه شور ا و
متحدرنش ره منطقه خارهد وار.
وناوررن رنتظاه م هور سررنجام آمرنکا حضواه نظوام خوار هر ووهتودهنج ره
منطقه غرب آسیا اهش رهد و رن حضاه ویشتر وه حضاه ره پانگا های هارن و
شاههان محدور شار ه رمنیت و فاصلهری نسب رم تهدندرت ررهند .شواههای
مدنظر رنالت متحد ره وام اتا مدت ورری رن ناع حضاه ،رهرن ،قطر ،عروسوتان
سعاری و وحرن هستند ه ره ولندمدت رن فهرست نیز محدورتر خارهد شد.

 نوشتها


پی
. وهخصاص وا تاجه وه فاصله آنها رم رنررن.1
 ووه رنو،ه رحسواس ضوروهت نود
.اهگرو خارهد وار

 رن ماضاع رولانت آمرنکا نیست و ره صاهت.8
.سمت پیش خارهد هفت
 گفتن رست مباهم وا تروهنس صرفا نک رم مأماهنتهای رن.0
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