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  امريکا بدون مرز ی نظامیگاه ھايپا

  ی در مقابل قانون اساسیگرينظام
  

 William PFAFF نوشته

 گذشته اعالم داشت که جنوری ۶، در امريکار دفاع يوز تي رابرت گیآقا، » کشوریشرائط سخت مال«  بر تأکيدبا 

، ٢٠١٢ سال ی شده براینيش بيارد پيلي م۵۵٣ھرچند با . رنخواھند ماندي تاثیآن ب جيزات ارتش از نتايپرسنل و تجھ

  .دارد ی ھا را در پیريق شدن درگي که احتمال عمیامر. افتيش خواھد ي ھمچنان افزاینظام بودجه

 ی وحشتناک از سوی در سرتاسر جھان اشتباھینظام گاهيا ساخت ھزاران پايآ.  استیال اساسؤک سيدن يقت پرسو

 یعکس بھانه اه ا در عمل بي ساخته شده اند، آامريکا یت مليش امني افزایکه برا گاھھاين پاياالت متحده نبوده است؟ ايا

 ستند؟ي نیجه ناامني و در نتیريدرگ یبرا

 یروھايحضور ن. ه اتفاقات چند سال گذشته استي و بر پایاسيس  در جھان،امريکا ی نظامیگاھھايت با پال مخالفيدال

 جه و خالفي نتی بئی شده و مقدمات جنگھاامريکا با ی مردم محلی ترس و دشمنثکشورھا باع ی در برخامريکا ینظام

 یگاھھايرسد پا ینظر م  که امروز بهیکار. تنشان در عراق و افغانستان را فراھم کرده اسي آغازی ظاھریآرمانھا

جه حضور ي را نتسپتمبر١١اوسامه بن الدن حمالت  .کنند یقا ھم دنبال ميفرامن و شاخ ي در پاکستان، امريکائی

 یت، براي امنی که انگار جایحضور. دانست ین مقدس عربستان ميدر سرزم امريکائی» کفار« و ی نظامیگاھھايپا

 .بار آورد هب ی ناآرامامريکا

 بدون توجه یک سرھم بنديا البته ي آگاھانه و یک طراحي  حاصلامريکا ی نظامیروھاي نیرسد استقرار فعل یبه نظر م
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  دوم با درخواست مردمیان جنگ جھانيدر پا. خته استي لجام گسيی بوروکراسیعيطب جهي از ماجرا نتیبخش. ستين

 .افتيادامه  ن وضع تا دوران جنگ سرديده شد که ايبرچ از مناطق یاري در بسی نظامیگاھھاي پاامريکا

 کيپلماتي دی ھایندگيموثرتراز نما

 یت اصليمورأ به آنچه مامريکائی یروھايتنام ني در وامريکا ا کشاند اما با شکستيگاھھا را به شرق آسيتنام پايجنگ و

ه ينظر سپس. ی شورویک حمله احتماليقابل دن به اروپا در ميت بخشيامن: دانستند بازگشتند یم یاست خارجيخود در س

ن شده و عقب ييش تعيمشخص و از پ م ، اھدافي عظی نظامیروي برق آسا با نی شکل گرفت که حمله نظامی تازه اینظام

 . کردیه مصييع را تو سرینينش

است يبا آغاز ر.  استافته ارتشيجه اعتماد به نفس بازيآن نت یه عقالني در سراسر جھان و توجی نظامیروھاياستقرار ن

. کرد ی می دوری خارجی در کشورھای از دخالت نظامیوگسالويش از جنگ در يمتحده تا پ االتينتون، اي کلیجمھور

 بزرگ در ینظام گاهيک پايش را گسترش داد و با ساخت ی است که پنتاگون نقشئ آغاز دورھایوگسالويجنگ  اما

 .ا فتح کرد ریک اشغال نشده ايکوسووو قلمرو بوروکرات

ا ي ی بدون توجه رسانه ای نظامیگاھھاينکه پاياشاره به ا با) ١(ت يمورأدر کتاب خود م Dana Priest)  ستيدانا پر(

 ی ھایندگي که نمای اند تا در مواقعیس جمھوريار رئي در اختی قویگاھھا ابزارين پايا سدينويافت، مي گسترش یعموم

 یروھاي نیشنھادي پحلھای  راه. ندياي نداشتند به کمک او بیتفاقات جھان ای مناسب برایپاسخ CIA ک ويپلماتيد

ن کار، آن ھا يبا ا. دھد یفرمانھا را بدون چون و چرا انجام م ر قابل بازگشتند و ارتش ھموارهي و غی، فوری قطعینظام

 .دھند یرا به مردم داخل و خارج کشور نشان م  قدرتمندامريکایر يتصو

دا ي فلوری در تمپای مرکزیفرماندھ.  شدامريکا یخارج استي در سی نظامیرويش نقش نيبه افزان موضوع منجر يھم

انه دست به کار ي حل مشکالت خاورمیکرد، برا یت ميژنرال جاه طلب آن را ھدا (Anthony Zinni) یني زیکه آنتون

است ي خود در سیاتيعمل یز و بازوھايه ر برنامی با گروھھایئ منطقه ی نقش مراکز فرماندھیفاي بود بر ایآغاز نيا. شد

جاد شد ي در نقاط مختلف اامريکا یت مالي با حمایول یريم گي مستقل در تصمینگونه مراکز فرماندھيا. نقاط مختلف جھان

 امريکا یش از سفارتخانه ھاي بعد بی که مدتیمراکز. کرد ی دنبال میاسيحضور س  را در کناری نظامیکه برنامه ھا

 .ار شدندگذ ريتاث

 بازده ی از آنچه بئی رھای را براامريکا یاست نظاميدفاع، س ريد ، دونالد رامسفلد، وزيبا ورود جورج بوش به کاخ سف

کردن  ی عملیالبته بعدھا او برا. ر دادييتغ»  بر ارتشیکنترل انسان« دانست به برنامه  یم  پنتاگونیبودن و بوروکراس

 افغانستان یاشغال نظام. ئیاجرا  بر قدرتئی کنگره و نظارت دستگاه قضایبررس:  شد روبروی داخلیر با سدھايين تغيا

ژه ي ویکان ھايفرستادن : پوشاندبنده را جامه عمل ي آیدرباره جنگ ھا ه اشي به رامسفلد اجازه داد تا نظر٢٠٠١در سال 

اتحاد شمال  ه در مورد افعانستان در کی محلیروھايت ني و جلب حمایشرفته، حمله ھوائي پیکيتکنولوژ زاتي با تجھیا

 .افته بودي یتجل

 را ی گرفت، به پنتاگون اجازه داد تا دستگاه دولتیالھام م »شوک و ھراس« ه ي در عراق که از نظری بعدیدخالت نظام

ضد «امه برن البته سرانجام. شتر کشور در ھرج و مرج شديدن ھرچه بيت که منجر به غلیامر. رديبگ ار خوديکامال در اخت
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 ٢٠١٠ بودند، انتخابات سالیاغلب سن که» متحد « یله اي قبیوس ھمراه با کمک به گروھھايد پتريويژنرال د» شورش

وس يد پتريويش برنامه دج ناروشني رغم نتایافتند و عليآرامش دست ن ن انتخابات بهي ھا با ایالبته عراق. را ممکن کرد

 .شود یھمچنان دنبال م

 آن در امور ی آتی احتمالیکشور و آسان تر کردن دخالت ھا ني حفظ منافع ای در جھان براامريکا ی نظامیگاھھايپا

 یاست خارجياند که بر س» یدفاع از دمکراس«اصطالح ه  بیدئولوژيآنھا انعکاس ا .اند گر کشورھا ساخته شدهيد

 ین کشور برايا یامظ نیروھاي نزه بهيش دادن انگلسون حاکم بوده است و نقشي ویاست جمھورياز زمان ر امريکا

 .ش استيدن در خارج از مرزھايجنگ

که  Forigen Affaires ن مطلب در مجلهيان ايب با (Samuel Huntington) گتوني، ساموئل ھانت١٩٩٣در سال 

 آن ی که او رویمثال. نظرات را به خود جلب کرد) ٢(ست » برخورد تمدنھا «نه جنگ دولتھا بلکه» نده ي آیجنگ جھان«

) یوسيتمدن کنفوس(  ھاینين معتقد بود چياو ھمچن. ت جھان بوديري مدی مسلمان برایجدال غرب و تمدنھا  کردی متأکيد

 . عربھا خواھند شدیمتحد و حام

ان ي غرب اسالمگرایھاي که گفته بود نفرت از آزاد٢٠٠١در سال   مشابه جورج بوشینيبشيمانند پ– او اشتباه بود ینيشبيپ

 ھدف.  اسالم داردیحران درونبک يشه در ي ری اسالمیادگرائيدر واقع رشد بن. کند یم کيرا به جنگ تحرکال يراد

 یش حاصل تالقين گرايا . و عقب راندن نفوذ غرب است، نه فتح آنی مذھبی رفتارھایه و پاکسازيان تصفياسالم گرا

 که با ی عثمانی امپراتوریجاه  واحد بخلق کين کردن يگزي جای عرب برایشکست کشورھا: ن عامل ھمگراستيچند

 از یا و فرانسه و جداشدن بخشيتاني برین امپراتوريانه بي خاورمیاستعمار ميد، تقسي از ھم فرو پاشیجنگ اول جھان

 .ليس اسرائيسأت ن ويفلسط

در . ه شده بودران بنا گذاشتي و شاه ایبا عربستان سعود کي اتحاد نزدی دوم بر روی بعد از جنگ جھانامريکااست يس

ن ي امروز است و بدیاي در دنی زندگیر مرسوم براي غیدند که اسالم رفتاريشي اندینم  کهیواشنگتن نادر بودند کسان

ا ھمه تمدن ھا يگو اساس آنه  کرد که بیت مين فرض اشتباه را تقوي ، ایشن نگريچن . کردن صحنهیمحکوم به خال جھت

 ً  .ژه قرار دارندي وین جھت در مقاميمانانش از ايپ االت متحده و ھميابند و اي یم واحد تحول ی سرنوشتی به سوضرورتا

 یري کردن مسیط است و فرھنگ در کنار ھم و باين سيچن  و ھمیدگاه فرض برآنست که رشد علم و تکنولوژين ديدر ا

نھا ي ایر شد و ھر دويونان امکان پذيم يه تمدن عظي رم برپایدھد که ھژمون ینشان م خياما تار. ردي پذیواحد صورت م

ه خ بين بار مفھوم تاريکه اول ن کتاب مقدس بوديا. ه کرده بودنديران تغذين، مصر و اين النھري بی غنیآبشخور تمدنھا از

ش از آن وجود يب ھرآنچه پين ترتيشود و بد ی ختم میرستگار کيت به يم را مطرح کرد که در نھاي مستقیمثابه روند

 ممکن شد و یعصر روشنگر) سميانيلناريم (ی ھزاره گرائی ظھور نوعینه اين زميبستر چن بر. کند یدا مينا پداشته مع

 .تر آني مدرن و توتالیجمله در قرائت ھا از

شه اش به ي حاکم بوده است که رامريکا یاست خارجيس لسون دريز به خصوص از زمان وودرو وي نی مشابھیاتوپ

توسط خداوند ) امريکا(دي جدیاي گردد که بر آن بودند که دنیماساچوست بر م ني مھاجرنشیئامريکاتفکرات زائران 

 . وجود داردامريکا یاسي محافل سیان بعضي که ھمچنان در مینگاھ. است افتهيتقدس 
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.  شدامريکا یش قدرت نظامي باعث افزایاست غرور مل  معتقدامريکائیرخ ؤم (Andrew Bacevich) چيسوياندرو ب

ن فرض که يبا ا. سم بنا شده بوديني برداشت ساده انگارانه از لنیمبارزه با نوع هي بر پاامريکااست ين جنگ سرد سزما

 .شود یم ک شناختهي دموکراتیاست ھاي با سی کشورامريکاست، ير از بلوک کمونيدر ھمه جا به غ بايتقر

دن ي آرامش و رسین راه برايکرده بودند که بھتر اعدخود را متق « ھاامريکائیتنام يچ برآنست که در آغاز جنگ ويسويب

شه ياز ھم کنند امروز ی می که در آن زندگیجھان«آنھا اعتقاد داشتند که . »ر استياستفاده از شمش تيبه آرامش و امن

رفته يه پذفيک وظين را به عنوان يآنھا ا «چ اعتقاد دارد کهيسويب. »شان را دو برابر کننديد تالشھايخطرناکتر شده و با

ک ي نمود و ی می منطقیرفتار«نظر ه  بیخاکۀ  به ھمه نقاط کرینظام  گسترش قدرتیويجه سناريدر نت. »بودند

 .)٣(» وجود نداشتیليچ بديل آن ھيمقا  که دریعيت طبيوضع

 در  اشیت داخلي و امنی نظامیروي که نیکند، دولت یم ک عملي کالسیک دولت نظامياالت متحده مانند يامروزه ا

االت متحده يار، اي بسینيبا خوشب.  بزرگ ھنوز کشف نشده استیدھايتوھم تھد ش غرق دراستيت اند و سياولو

ش را از يروھاين  خواھدیز ظاھرا ميک شده است و اوباما ني دموکراتیل به کشوريدھد که عراق تبد ینان مياطم

ن يدر ا» دراز مدت «یسات نظاميسأ تیبرپاساز در حال که پنتاگون مخالف آنست چرا که یافغانستان خارج کند، انتخاب

گر طالبان ھرگونه ي دیاز سو. به عھده خواھد گرفترا  در منطقه ینظام اتي عملینده مرکز رھبريکشورست که در آ

گرفته   سخت قراریجه اوباما درمقابل انتخابيدر نت.  کرده اندی نظامیروھايموکول به خروج ن  صلح رایمذاکره برا

 .ش استي ھایريم گي دولت اوباما و تصمیک موضوع مھم براين يا. است

م به ي در افغانستان، تصمامريکا یگذشته در مورد ستراتژ  ماه دسمبریلي گزارش تحلیه ھاي اساس توصهاگر اوباما ب

 پنتاگونن يخواه و ھم چنيرد، ممکن است با امواج خشم مخالفان جمھورين کشور بگيا  ازیئامريکا یرو ھايخروج ن

 در راه یک مانع اساسين بعد يز  موجودی نظامیگاھھايپا. دنني بیز را مين آمي توھینکار نماد شکستيمواجه شود که در ا

 .حل و فصل ھرگونه مشکالت در منطقه خواھند بود

شه يدارد، ھمار ي در اختی بزرگتری نظامیرويش نيمتحدان و رقبا  از مجموعئی، که امروز به تنھاامريکا ۀاالت متحديا

 ی به قانون اساس١٧٨٧ که در سال امريکااالت متحده يدر منشور حقوق ا.  نبوده استینظام شگر قدرتين ستاين چنيا

 و ی نگھداریافراد برا  ھستند، حقیک کشور آزاد ضروريت ي امنیان ھماھنگ برايشبه نظام«: الحاق شد، آمده است

بند مربوطه .  به ارتش فدرال نشده استی اشاره ایاساس  قانون١ ماده ٨بند اما تا قبل از . »د نقض شوديحمل اسلحه نبا

 از دو سال یت ماليشرط آنکه حماه ت کردن از آن را دارد، البته بيارتش و حما گسترش« ۀفيد که کنگره وظيگو یم

، سرکوب شورشھا و دفع یتاليا ني قوانیاجرا«  مثلی را در مواقعیان دولتيج شبه نظاميبند بعد بس. »تجاوز نکند یاپيپ

نظم و انضباط مقرر «  اساسه روھا را دولت بيالت ھاست و نيا ۀالبته انتخاب افسران بر عھد. داند یمجاز م» تھاجمات

 د فرمانده کليبا«س جمھور يد که تنھا رئيگو ی، مئی ، درباره قدرت اجرایدوم قانون اساس ماده. آموزش دھد» کنگره 

 یقانون اساس. »ند يآ ی درمامريکا  که آنھا به خدمت ارتشیالتھا باشد ھنگامي ای نظامیروھايو ن ئیاي دریرويارتش و ن

نان يان مھاجرنشي انگلستان در میه حضور نظامي آندوره علیمردم  مخالفتۀان کنندي است که بیگريقا ضد نظامي عمیمتن

 .است
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 ر کردهيک ملت را تسخي که یارتش

 امريکا دوم، ارتش یدر زمان جنگ جھان. مخالفت با ارتش مسلط بود ۀيستم روحي قرن بۀاني تا مامريکا یبر افکار عموم

دوباره  افته بود با شروع جنگ سرديان ي پا١٩۴۵ که در سال یج عموميبس.  داشتیئ حرفه ینظام  ھزار نفر١٧۵فقط 

 امريکا، ارتش ١٩٧٠ ۀب تا دھين ترتيدب .تنام مطرح نشديان جنگ ويآغاز گشت و اصل خدمت نطام داوطلبانه تا بعد از پا

 یفه جذب ميگر از راه نظام وظي دی و بخشی افسریاز دانشکده ھا  از افسرانی ماند و بخشیباق» یشھروند «یارتش

 .شدند

جاد کردند که تحت کنترل مردم ي را ای ابزار قدرتیاسين سمسؤولي یئ حرفه ی، با ارتشین کردن ارتش شھرونديگزيبا جا

ن يمھمتر  امروزهی و نظامیصنعت دفاع. دا کرديش پي به شدت افزای نظام– یقدرت محافل صنعت زمان با آنھم. ستين

ل يھم به دولت و ھم بر کنگره تحم مات خود رايم است که تصميمنافع آن چنان عظ. ستامريکا یديبخش از اقتصاد تول

پروس « :ن نوشته بودين چنيروپا در آنزمان ان کشور ايتر رابو در مورد پروس ، قدرتمنديش ميدوقرن پ.  کندیم

 شک امروز ین نظر بيا. »ر کرده يک ملت را تسخي است که یار دارد بلکه ارتشياخت ک ارتش دريست که ي نیکشور

 .  تواند صدق کندیاالت متحده ميمورد ا در

 به صدا ی برایادي زی ھا فرصتامريکادر افغانستان،  ن جنگ سرد در اروپا و جنگ حال حاضري آغازین سال ھايب

  در لبنان، گرنادا، پاناما،یات نظاميتنام و اشغال کامبوج، عمليجمله در کره، جنگ و از: شان داشته اند يآوردن سالح ھا

 یوپيت از حمله اتيکه با حما م سازمان ملل،يدر ارتباط با تصم ( ی، سومال)ميرمستقيغ(کن، السالوادور يني دومیجمھور

چکدام ازآنھا به يج ھيجز در جنگ اول خل. حمله به افغانستان کي به عراق و ی نظامۀو دو حمل) افتيمه  ادایبه سومال

 .دندي نرسیاول  ھماھنگ با اھدافیجينتا

ن مطلب را در مورد ي توان ھمیاما نم. ن تن استئي روینظام ش در مقابل ھرگونه حملهياالت متحده، در داخل مرزھايا

شد  ی شک بھتر حفظ میاالت متحده بيت ايامن.  کردتأئيدات شده اند يخارج از کشور وارد عمل در اش که ی نظامیروھاين

رون ي بیگو برا و راه گفت  کرد ویگران پشت مي کشور باالخره به پنجاه سال دخالت در امور دیاست خارجياگر س

 شک از ی بیراتيين تغيچن.  گرفت یش ميپ را ینظام گاهيجا گذاشتن پاه ش از افغانستان و عراق بدون بيروھايدن نيکش

 را ی تازه این کشور ھدف ھايده که رھبران اياما زمان آن رس. داخل و ھم در خارج نه ھستند، ھم دري پرھزیاسيلحاظ س

  ک آنرا خواھند داشت ؟يدئولوژي و ایاسي سیا آنھا اراده، توانائيآ. ف کننديآن تعر یبرا
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