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   اساسینظاميگری در مقابل قانون

  پايگاه های نظامی بدون مرز امريکا
  
 ۶، آقای رابرت گيت وزير دفاع امريکا، در »شرائط سخت مالی کشور« کيد بر أبا ت

 گذشته اعالم داشت که پرسنل و تجهيزات ارتش از نتايج آن بی تاثيرنخواهند جنوری
 همچنان ، بودجه نظامی٢٠١٢ ميليارد پيش بينی شده برای سال ۵۵٣هرچند با . ماند

  .امری که احتمال عميق شدن درگيری ها را در پی دارد. افزايش خواهد يافت
آيا ساخت هزاران پايگاه نظامی در سرتاسر جهان اشتباهی وحشتناک از سوی . ال اساسی استؤوقت پرسيدن يک س

عکس بهانه ه  آيا در عمل باياالت متحده نبوده است؟ اين پايگاهها که برای افزايش امنيت ملی امريکا ساخته شده اند،

  ای برای درگيری و در نتيجه ناامنی نيستند؟

حضور .  اتفاقات چند سال گذشته استۀداليل مخالفت با پايگاههای نظامی امريکا در جهان، سياسی و بر پاي

بی نيروهای نظامی امريکا در برخی کشورها باعت ترس و دشمنی مردم محلی با امريکا شده و مقدمات جنگهائی 

 کاری که امروز به نظر می. نتيجه و خالف آرمانهای ظاهری آغازينشان در عراق و افغانستان را فراهم کرده است

مبر را سپت١١اوسامه بن الدن حمالت . نندک فريقا هم دنبال میارسد پايگاههای امريکائی در پاکستان، يمن و شاخ 

حضوری که انگار . دانست رزمين مقدس عربستان میامريکائی در س» کفار« حضور پايگاههای نظامی و ۀنتيج

  .بار آورده جای امنيت، برای امريکا ناآرامی ب

رسد استقرار فعلی نيروهای نظامی امريکا حاصل يک طراحی آگاهانه و يا البته يک سرهم بندی بدون  به نظر می

ايان جنگ جهانی دوم با درخواست در پ.  طبيعی بوروکراسيی لجام گسيخته استۀبخشی از ماجرا نتيج. توجه نيست

  .مردم امريکا پايگاههای نظامی در بسياری از مناطق برچيده شد که اين وضع تا دوران جنگ سرد ادامه يافت
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  ثرتراز نمايندگی های ديپلماتيکؤم

ماموريت جنگ ويتنام پايگاهها را به شرق آسيا کشاند اما با شکست امريکا در ويتنام نيروهای امريکائی به آنچه 

. امنيت بخشيدن به اروپا در مقابل يک حمله احتمالی شوروی: دانستند بازگشتند اصلی خود در سياست خارجی می

سپس نظريه نظامی تازه ای شکل گرفت که حمله نظامی برق آسا با نيروی نظامی عظيم ، اهداف مشخص و از 

  .يه می کردصع را توين شده و عقب نشينی سرييپيش تع

با آغاز .  اعتماد به نفس بازيافته ارتش استۀنيروهای نظامی در سراسر جهان و توجيه عقالنی آن نتيجاستقرار 

رياست جمهوری کلينتون، اياالت متحده تا پيش از جنگ در يوگسالوی از دخالت نظامی در کشورهای خارجی 

ترش داد و با ساخت يک پايگاه ای است که پنتاگون نقش اش را گس اما جنگ يوگسالوی آغاز دوره. کرد دوری می

  .نظامی بزرگ در کوسووو قلمرو بوروکراتيک اشغال نشده ای را فتح کرد

با اشاره به اينکه پايگاههای نظامی بدون توجه رسانه ای ) ١(موريت أدر کتاب خود م Dana Priest)  (دانا پريست

ار رئيس جمهوری اند تا در مواقعی که نويسد اين پايگاهها ابزاری قوی در اختي يا عمومی گسترش يافت، می

حل های راه . پاسخی مناسب برای اتفاقات جهانی نداشتند به کمک او بيايند CIA نمايندگی های ديپلماتيک و

پيشنهادی نيروهای نظامی قطعی، فوری و غير قابل بازگشتند و ارتش همواره فرمانها را بدون چون و چرا انجام 

  .دهند ا تصوير امريکای قدرتمند را به مردم داخل و خارج کشور نشان میبا اين کار، آن ه. دهد می

فرماندهی مرکزی در تمپای . همين موضوع منجر به افزايش نقش نيروی نظامی در سياست خارجی امريکا شد

کرد، برای حل مشکالت خاورميانه  ژنرال جاه طلب آن را هدايت می (Anthony Zinni) فلوريدا که آنتونی زينی

ی با گروههای برنامه ريز و بازوهای ئاين آغازی بود بر ايفای نقش مراکز فرماندهی منطقه . دست به کار شد

اينگونه مراکز فرماندهی مستقل در تصميم گيری ولی با حمايت مالی . عملياتی خود در سياست نقاط مختلف جهان

مراکزی که مدتی . کرد ر حضور سياسی دنبال میامريکا در نقاط مختلف ايجاد شد که برنامه های نظامی را در کنا

  .بعد بيش از سفارتخانه های امريکا تاثير گذار شدند

با ورود جورج بوش به کاخ سفيد ، دونالد رامسفلد، وزير دفاع، سياست نظامی امريکا را برای رهائی از آنچه بی 

البته بعدها او برای . ير داديتغ» ی بر ارتشکنترل انسان« دانست به برنامه  بازده بودن و بوروکراسی پنتاگون می

. بررسی کنگره و نظارت دستگاه قضائی بر قدرت اجرائی: ير با سدهای داخلی روبرو شديعملی کردن اين تغ

 جنگ های آينده را جامه عمل ۀ به رامسفلد اجازه داد تا نظريه اش دربار٢٠٠١اشغال نظامی افغانستان در سال 

 های ويژه ای با تجهيزات تکنولوژيکی پيشرفته، حمله هوائی و جلب حمايت نيروهای محلی فرستادن يکان: پوشاند

  .که در مورد افعانستان در اتحاد شمال تجلی يافته بود

الهام می گرفت، به پنتاگون اجازه داد تا دستگاه » شوک و هراس « ۀدخالت نظامی بعدی در عراق که از نظري

البته . يدن هرچه بيشتر کشور در هرج و مرج شدت که منجر به غلامری.  بگيرددولتی را کامال در اختيار خود

که اغلب سنی » متحد« ی ئژنرال ديويد پتريوس همراه با کمک به گروههای قبيله » ضد شورش «ۀسرانجام برنام

و علی رغم نتايج البته عراقی ها با اين انتخابات به آرامش دست نيافتند .  را ممکن کرد٢٠١٠بودند، انتخابات سال

  . برنامه ديويد پتريوس همچنان دنبال می شودآنناروشن 

تر کردن دخالت های احتمالی آتی آن در امور ن کشور و آسانپايگاههای نظامی امريکا در جهان برای حفظ منافع اي

ر سياست خارجی اند که ب» دفاع از دمکراسی « اصطالح ه آنها انعکاس ايدئولوژی ب. اند ديگر کشورها ساخته شده
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 دادن انگيزه به نيروهای نطامی اين کشور آنامريکا از زمان رياست جمهوری ويلسون حاکم بوده است و نقش 

  .برای جنگيدن در خارج از مرزهايش است

که  Forigen Affaires با بيان اين مطلب در مجله (Samuel Huntington) ، ساموئل هانتيگتون١٩٩٣در سال 

مثالی که او . نظرات را به خود جلب کرد) ٢(ست » برخورد تمدنها« نه جنگ دولتها بلکه » ه جنگ جهانی آيند«

تمدن ( ها او همچنين معتقد بود چينی. کيد می کرد جدال غرب و تمدنهای مسلمان برای مديريت جهان بودأروی آن ت

  .متحد و حامی عربها خواهند شد) کنفوسيوسی

 که گفته بود نفرت از آزاديهای غرب ٢٠٠١يش بينی مشابه جورج بوش در سال مانند پ–پيشبينی او اشتباه بود 

حران درونی بک در واقع رشد بنيادگرائی اسالمی ريشه در ي. کند اسالمگرايان راديکال را به جنگ تحريک می

اين . ح آنهدف اسالم گرايان تصفيه و پاکسازی رفتارهای مذهبی و عقب راندن نفوذ غرب است، نه فت. اسالم دارد

جای ه شکست کشورهای عرب برای جايگزين کردن يک خلق واحد ب: گرايش حاصل تالقی چندين عامل همگراست

امپراتوری عثمانی که با جنگ اول جهانی از هم فرو پاشيد، تقسيم استعماری خاورميانه بين امپراتوری بريتانيا و 

  .سيس اسرائيلأفرانسه و جداشدن بخشی از فلسطين و ت

. ست امريکا بعد از جنگ جهانی دوم بر روی اتحاد نزديک با عربستان سعودی و شاه ايران بنا گذاشته شده بودسيا

در واشنگتن نادر بودند کسانی که نمی انديشيدند که اسالم رفتاری غير مرسوم برای زندگی در دنيای امروز است و 

اساس آن گويا ه  کرد که ب اشتباه را تقويت میی ، اين فرضشن نگرچني .بدين جهت محکوم به خالی کردن صحنه

همه تمدن ها ضرورتا به سوی سرنوشتی واحد تحول می يابند و اياالت متحده و هم پيمانانش از اين جهت در مقامی 

  .ويژه قرار دارند

 کردن در اين ديدگاه فرض برآنست که رشد علم و تکنولوژی و هم چنين سياست و فرهنگ در کنار هم و باطی

دهد که هژمونی رم برپايه تمدن عظيم يونان امکان پذير شد و  اما تاريخ نشان می. مسيری واحد صورت می پذيرد

اين کتاب مقدس بود که اولين . هر دوی اينها از آبشخور تمدنهای غنی بين النهرين، مصر و ايران تغذيه کرده بودند

شود و بدين ترتيب   کرد که در نهايت به يک رستگاری ختم میمثابه روندی مستقيم را مطرحه بار مفهوم تاريخ ب

) ميلناريانيسم(بر بستر چنين زمينه ای ظهور نوعی هزاره گرائی . کند هرآنچه پيش از آن وجود داشته معنا پيدا می

  .عصر روشنگری ممکن شد و از جمله در قرائت های مدرن و توتاليتر آن

امريکا حاکم بوده است که ريشه اش به ۀ وودرو ويلسون در سياست خارجاتوپی مشابهی نيز به خصوص از زمان 

توسط ) امريکا( تفکرات زائران امريکائی مهاجرنشين ماساچوست بر می گردد که بر آن بودند که دنيای جديد

  .نگاهی که همچنان در ميان بعضی محافل سياسی امريکا وجود دارد. خداوند تقدس يافته است

مورخ امريکائی معتقد است غرور ملی باعث افزايش قدرت نظامی امريکا  (Andrew Bacevich) اندرو بيسويچ

با اين . زمان جنگ سرد سياست امريکا بر پايه مبارزه با نوعی برداشت ساده انگارانه از لنينيسم بنا شده بود. شد

  .شود ی دموکراتيک شناخته میفرض که تقريبا در همه جا به غير از بلوک کمونيست، امريکا کشوری با سياست ها

خود را متقاعد کرده بودند که بهترين راه برای آرامش و « بيسويچ برآنست که در آغاز جنگ ويتنام امريکائی ها 

کنند امروز  جهانی که در آن زندگی می«آنها اعتقاد داشتند که . »رسيدن به آرامش و امنيت استفاده از شمشير است

آنها اين را به عنوان يک « بيسويچ اعتقاد دارد که . » بايد تالشهايشان را دو برابر کننداز هميشه خطرناکتر شده و

رفتاری منطقی « نظر ه  خاکی بۀدر نتيجه سناريوی گسترش قدرت نظامی به همه نقاط کر. »وظيفه پذيرفته بودند

  .)٣(»می نمود و يک وضعيت طبيعی که در مقايل آن هيچ بديلی وجود نداشت
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کند، دولتی که نيروی نظامی و امنيت داخلی اش در  اياالت متحده مانند يک دولت نظامی کالسيک عمل میامروزه 

با خوشبينی بسيار، اياالت متحده . ش غرق در توهم تهديدهای بزرگ هنوز کشف نشده استاستاولويت اند و سي

ز ظاهرا می خواهد نيروهايش را از اطمينان می دهد که عراق تبديل به کشوری دموکراتيک شده است و اوباما ني

در » دراز مدت«سيسات نظامی أافغانستان خارج کند، انتخابی که پنتاگون مخالف آنست چرا که در حال برپاسازی ت

از سوی ديگر طالبان . به عهده خواهد گرفترا اين کشورست که در آينده مرکز رهبری عمليات نظامی در منطقه 

در نتيجه اوباما درمقابل انتخابی سخت .  موکول به خروج نيروهای نظامی کرده اندهرگونه مذاکره برای صلح را

  .اين يک موضوع مهم برای دولت اوباما و تصميم گيری هايش است. قرار گرفته است

مبر گذشته در مورد ستراتژی امريکا در افغانستان، تصميم  ماه دس اساس توصيه های گزارش تحليلیهاگر اوباما ب

 نيرو های امريکائی از اين کشور بگيرد، ممکن است با امواج خشم مخالفان جمهوريخواه و هم چنين به خروج

پايگاههای نظامی موجود زين بعد يک مانع . پنتاگون مواجه شود که در اينکار نماد شکستی توهين آميز را می بيند

  .اساسی در راه حل و فصل هرگونه مشکالت در منطقه خواهند بود

 امريکا، که امروز به تنهائی از مجموع متحدان و رقبايش نيروی نظامی بزرگتری در اختيار دارد، ۀمتحداياالت 

 به ١٧٨٧ امريکا که در سال ۀدر منشور حقوق اياالت متحد. هميشه اين چنين ستايشگر قدرت نظامی نبوده است

 کشور آزاد ضروری هستند، حق افراد شبه نظاميان هماهنگ برای امنيت يک«: قانون اساسی الحاق شد، آمده است

 قانون اساسی اشاره ای به ارتش فدرال ١ ماده ٨اما تا قبل از بند . »برای نگهداری و حمل اسلحه نبايد نقض شود

شرط آنکه ه گسترش ارتش و حمايت کردن از آن را دارد، البته ب« ۀگويد که کنگره وظيف بند مربوطه می. نشده است

اجرای قوانين « بند بعد بسيج شبه نظاميان دولتی را در مواقعی مثل. »ال پياپی تجاوز نکندحمايت مالی از دو س

ايالت هاست و نيروها را ۀ البته انتخاب افسران بر عهد. داند مجاز می» ايالتی، سرکوب شورشها و دفع تهاجمات

  قدرت اجرائی، میۀ ، دربارماده دوم قانون اساسی. آموزش دهد» نظم و انضباط مقرر کنگره «  دولت براساس

بايد فرمانده کل ارتش و نيروی دريائی و نيروهای نظامی ايالتها باشد هنگامی که آنها «گويد که تنها رئيس جمهور 

 مخالفت مردمی ۀقانون اساسی متنی عميقا ضد نظاميگری است که بيان کنند. »آيند  به خدمت ارتش امريکا درمی

  .لستان در ميان مهاجرنشينان استآندوره عليه حضور نظامی انگ

  

  ارتشی که يک ملت را تسخير کرده

در زمان جنگ جهانی دوم، ارتش .  مخالفت با ارتش مسلط بودۀ قرن بيستم روحيۀبر افکار عمومی امريکا تا ميان

جنگ  پايان يافته بود با شروع ١٩۴۵بسيج عمومی که در سال . ی داشتئ هزار نفر نظامی حرفه ١٧۵امريکا فقط 

 ۀبدين ترتيب تا ده. سرد دوباره آغاز گشت و اصل خدمت نطام داوطلبانه تا بعد از پايان جنگ ويتنام مطرح نشد

باقی ماند و بخشی از افسران از دانشکده های افسری و بخشی ديگر از » شهروندی«، ارتش امريکا ارتشی ١٩٧٠

  .راه نظام وظيفه جذب می شدند

ولين سياسی ابزار قدرتی را ايجاد کردند که تحت کنترل ؤ مسیئدی، با ارتشی حرفه با جايگزين کردن ارتش شهرون

صنعت دفاعی و نظامی .  نظامی به شدت افزايش پيدا کرد–همزمان با آن قدرت محافل صنعتی . مردم نيست

 به دولت و منافع آن چنان عظيم است که تصميمات خود را هم. امروزه مهمترين بخش از اقتصاد توليدی امريکاست

دوقرن پيش ميرابو در مورد پروس ، قدرتمند ترين کشور اروپا در آنزمان اين چنين . هم بر کنگره تحميل می کند

  :نوشته بود
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 اين نظر .»پروس کشوری نيست که يک ارتش در اختيار دارد بلکه ارتشی است که يک ملت را تسخير کرده « 

  . ند صدق کندبی شک امروز در مورد اياالت متحده می توا

بين سال های آغازين جنگ سرد در اروپا و جنگ حال حاضر در افغانستان، امريکا فرصت های زيادی برای به 

از جمله در کره، جنگ ويتنام و اشغال کامبوج، عمليات نظامی در لبنان، : صدا آوردن سالح هايشان داشته اند 

ارتباط با تصميم سازمان ملل، که با در (، سومالی)مستقيمغير(گرنادا، پاناما، جمهوری دومينيکن، السالوادور 

جز در جنگ .  نظامی به عراق و يک حمله به افغانستانۀو دو حمل) حمايت از حمله اتيوپی به سومالی ادامه يافت

  .کدام ازآنها به نتايجی هماهنگ با اهداف اوليه نرسيدند اول خليج هيچ

اما نمی توان همين مطلب را در .  نظامی روئين تن استۀبل هرگونه حملاياالت متحده، در داخل مرزهايش در مقا

امنيت اياالت متحده بی شک بهتر . ئيد کردأمورد نيروهای نظامی اش که در خارج از کشور وارد عمليات شده اند ت

 و گفتحفظ می شد اگر سياست خارجی کشور باالخره به پنجاه سال دخالت در امور ديگران پشت می کرد و راه 

چنين . جا گذاشتن پايگاه نظامی را پيش می گرفت ه گو برای بيرون کشيدن نيروهايش از افغانستان و عراق بدون ب

اما زمان آن رسيده که رهبران اين . يراتی بی شک از لحاظ سياسی پرهزينه هستند، هم در داخل و هم در خارجيتغ

   آنها اراده، توانائی سياسی و ايدئولوژيک آنرا خواهند داشت ؟آيا. کشور هدف های تازه ای را برای آن تعريف کنند
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