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 .بايدکرد چه تارنمای

 

 ارتش چگونه مي تواند
 مانع حمله به ايران شود؟

 
 

فرماندهي آل ارتش .  گاه به ياراني حيرت انگيز بدل مي گردند– و ضرورت –تاريخ 
رونالد ريگاِن اتحاد شكن در . وسيه فرستادندري يك انقالب به ر لنين را براي رهب، آلمان
آنچه به همين اندازه .  پدر خوانده را ايفا آردفتن اتحاد يه هم بستگي لهستان نقشتولد يا

 مخاطبين درخواست و عريضه تازه يي – يا شايد به همين اندازه ضروري است –عجيب 
سياري ديگر از رهبران ن رايت و بي دانيل الزبرگ ، سيندي شيهان ، ااست آه به امضا

 . جنبش صلح امريكا رسيده است
 

به ايران حمله : رؤساي مشترك ستاد ارتش و آليه پرسنل ارتش اياالت متحده : توجه « 
 ».نكنيد

 
 اين پيشگامان به اعالم ضرورت فزاينده حمله به ايران از سوي َامثال نورمن پودورتز  و 

ب پيشرونده جنگ در واشنگتن توسط جان بولتون  و گزارشهايي از سرعت و شتا
و جوکالين ) The New Yorker( نيويورکر  از نشريه مور ٍهرش سيگزارشگراني مانند 

مي گويد آه اسكات هورتون  وآيل بين الملل . واآنش نشان ميدهد) Time(از نشريه تايم 
ياالت معتقدند آه ا« ديپلمات هاي حاضر در نشست اخير عمومي ملل متحد در نيويورك  

عليه ايران به راه خواهد انداخت و اين امر در شش تا هشت ماه  بر هوايي، حمله ایمتحده
 . درصد ذآر مي آند70او احتمال اين برخورد را » . آينده روي خواهد داد

  
  همچنين به شكست اخير آنگره در وضع قانوني مبني برشرکت کنندگان در اين نشست
 آه رييس جمهور ي را تشويق به ه ای  به ايران و قطعنامه ایلزوم تأييد آنگره پيش از حمل

 دموکرات های مارسي وينو گراد مدير. اقدام عليه ارتش ايران مي آند واآنش نشان مي دهد



 او اين عريضه را لوس آنجلس آه در اصل خوددر ) Progressive Democrats(پيشرو 
 .اعالم آرد )The Nation(نی شن  نشريه  آرده بود اين نكته را بهپيشنهاد

 
  مانع دولت بوش از به خطر انداختن بيشتر،  قانون گذاران ما کهچنانچه تصور مي آرديم

 اين  اگر. را روی آن ها می گذاشتيم تمرآز ، بايدخواهند شدامريكا ييها و ساير مردم دنيا 
ره  آه آنگ آه بخواهد در اين موردخواهيم يافتس وگاس برويم آيا آسي را  به الروزها

 ؟ کند یمانع بوش مي شود شرط بند
 

 اعضاي قطع شده ، نابينايي ، –از آنجا آه سربازان ما با وحشت و هراس جنگ آشنا هستند 
 از اينكه ميدان جنگ را زيبا و نيكو جلوه دهند يا گسترش و توسعه نسل –مشكالت مغزي 

يدي از وطن منجر شده ، آشي در عراق را آه به مرگ ميليونها عراقي و ميليونها تبع
 .بستايند اآراه و نفرت دارند

 
 مقاومت ارتش

 
 از ارتش  طلب صلحن فعاال ازچه چيزي مي تواند عجيب تر از اين باشد آه گروهي

بخواهند آه جنگ را متوقف سازد ؟ و هنوز هم منطق بيشتري در اين جا به چشم مي 
 .خورد

 
ؤال شد آه آيا دولت بوش به جنگي عليه  سپتامبر س27 در ی اينترنتی گفت و گو يکدر

صادقانه « ايران دست خواهد يازيد ، گزارشگر واشنگتن پست ، دانا پريست پاسخ داد 
 انجام آن ی براید و شورش خواهد آرد و ديگر خلبانبگويم ، من فكر مي آنم آه ارتش تمر
 » .مأموريت ها به پرواز در نخواهد آمد

 
 » .البته نه زياد « د اندآي مبالغه آرده ، سپس افزود او اذعان آرد آه در اين مور

 
نشانه ها و آثار بسيار ديگري از طغيان و نارضايتي ارتش از طرح هاي حمله به ايران 

 براستي مقاومت ارتش مي تواند در توضيح اينكه چرا عليرغم شايعاتي -وجود داشته است
ان ها بوده ، چنين حمله يي تا بحال آه در طول سال ها در مورد نيات دولت بوش بر سر زب

 پيش به يك مشاور پنتاگون بيش از يكسال.بوقوع صورت نپذيرفته است ، آمك آننده باشد
هرش همچنين » . جنگ، جنگي برپاست اين در موردآن ساختماندر داخل « ِهرش گفت 

حمله  گزينه’’ ي آنار گذاشتن  گزارش آرد آه ژنرال پيتر ِپيس ، بوش و ِچيني را برا
 در پنتاگون  اين آه– احتمالي با ايران ، تحت فشار گذاشته است از برنامه  برخورد’’ اتمی

 . نام گرفته استانقالب آوريل
 

در دسامبر بنا به گزارش خبرنگار تايم ، جو آالين ، پرزيدنت بوش با فرماندهان مشترك 
به او گفته شد آه در آنجا  . مالقات آرد ’’تانك’’ ارتش در اتاقي امن و محفوظ معروف به 



اياالت متحده مي توانست حمله هوايي آوبنده يي بر دولت و ارتش ايران وارد سازد و « 
نيروي هوايي ايران و ساختار فرماندهي و آنترل و تعدادي از تسهيالت هسته يي مشخص 

در پيش متفق القول ، مخالف با « اما  فرماندهان مشترك » و آشكار ايران را منهدم آند 
 اینمي تواند ظرفيت و قابليت هسته  دليل آه اين حمله دودند ،  به بو»  گرفتن چنين اقدامي 

 طرزن دليل آه ايران مي تواند به  محو و نابود آند و به اي به طور کاملايران را
 . پاسخ متقابل دهد– و در اياالت متحده – در عراق انه ایويرانگر

 
گارت به چاپ رسيد ،   )Inter Press Service ( سرويس اينترپرسدر مقاله يي آه در

 آه آدميرال ويليام فالن آه در آن دادگزارش  امنيت ملي ، یخي و سياستحليل گر تاريپورتر 
بود ، در اوايل امسال  (Centcom )  زمان فرمانده پيشنهادي بوش براي مرآز فرماندهي

طرح انتقال  به  در آنار شديداللحن بود و به وزارت دفاع نوشت آه حاوي پيامي بسياینامه 
 ی ازدر تحليل ديگر.  بود مخالفت کردهسومين ناو هواپيما بر گروه ضربت به خليج فارس

 مي گويد آه حمله به ايران ه بوداينتر پرس ، پورتر از قول شخصي آه با فالن مالقات آرد
شما از « وي افزود  » . بوقوع نخواهد پيوست مسئوليتی داشته باشم منی کهر زماند« 

تعدادي از ما در ... من يك فرد حرفه يي و متخصص هستم . گزينه هاي من مطلع هستيد 
 ». در جعبه هايشان محدود کنيميوانگان راتالشيم آه د

 
 ی ايرانتسليحات  وجوددعا هاي دولت بوش را مبني برافسران ارتش در ميدان جنگ بارها ا

 هنگامي آه يكي از مقامات وزارت پورتر مي گويد. ه اندن رد نموددر عراق و افغانستا
امور خارجه در ژوئن امسال آشكارا ايران را متهم به دادن اسلحه به طالبان در افغانستان 

 . دو بار اين ادعا را رد آرد تاکنونآرد ، فرمانده اياالت متحده در ناتو
 

 یت متحده براي جنگ هاي جديداخيراً  مقامات بلند پايه دولت هشدار داده اند آه اياال
ست شخصي بسيار غير واسي فرمانده ارشد ارتش بتازگي درخژنرال جرج ِآي. آمادگي ندارد

يان آرد آه در ب) House Armed Services( نيروهای مسلح معمولي را در مقابل آميته
 رك سريع تأمين نيازهاي جنگ جاري درمانده ايم و قادر به تدا در ما  « آن هشدار مي داد

اگرچه ممكن است اين » . براي ساير حوادث احتمالي نيستيمآماده و تازه نفس نيروهاي برای
ی  هشدار  مي تواند بطور همزماناما شود،  تعبيرگفته به  در خواست نيروها و منابع بيشتر

 .نيز تلقی شودعليه ايران بر
 

 مي گويد ، يه تلگرافنشر در )Tim Shipman (   اآتبر توسط تيم شيپمن8گزارشي در 
مسؤليت نيروهاي مخالف در دولت امريكا را «  وزير دفاع  )Robert Gates(رابرت ِگيتز

اگون مي گويد آه او از قول منابع پنت» .در مورد حمله نظامي به ايران به عهده گرفته است
« و او »  پنهان و هوشيارانه براي تضعيف باند چيني را آغاز آرده است ایمبارزه « گيتز 

ديد بر نيروها و افسران ارشد ارتش را تشويق مي آند تا با صراحت در مورد فشار ش
اتحادي با مايك « شيپمن گزارش مي دهد آه گيتز » . صحبت آنند تازه ای دشواري جنگي 

        و مايكل هيدن و امنيت ملی اداره اطالعاترئيس ، )Mike McConnell ( مك آانل



)  Michael Hayden( رييس سازمان اطالعات و جاسوسي امريكا ،  ) بوجود ) سيا
  فقط از طريقت و طرح ها در رابطه با ايران را آقای بوش اطالعا کهمطمئن شودآورده تا 

 » . دريافت نکرده باشددفتر آقاي چيني
اخيرًا هرش . در جريان است» جنگي عليه جنگ « تمام نشانه ها دال بر اين است آه 

 حمله به ايران راه جديدي پيدا آرده آه اميدوار است براي عموم  عالقمنده باندگزارش داد آ
ده آه براي بجاي بمباران گستر.  احتماًال رؤساي ارشد پنتاگون قابل قبول تر باشد –مردم و 
«  شده است ، ضرورت  ايران و آمك به تغيير رژيم طرح ريزيای هسته مراکزنابودي 
به تسهيالت و مراآز سپاه باسداران را مطرح مي آند ، اين  »  و نفوذی حساب شدهحمالتي

 توجيه گردد ، جنگي آه به ادعاي ژنرال  جويانه تالفي جنگیحمالت مي تواند بعنوان
بنا به . بپا آرده است» عليه حكومت عراق و نيروهاي ائتالف در عراق « پترايس ، ايران 

سب حمايت وپشتيبان در بين ژنرال ها و در حال آ« گفته هرش نقشه اصالح شده بمباران 
ولي مقامات اسرائيلي نگران اين هستند آه چنين نقشه يي . است» آدميرال ها ي پنتاگون 

 .ممكن است آسيبي به قابليت هسته يي ايران وارد نسازد
  

 مراجعه به اصول
 

ه می  کبتني است  می اصولاي مخالفت با حمله عمدتًا بردرخواست از پرسنل نظامي بر
 امريكا به ايران در چهارچوب قوانين بين الملل ، غيرقانوني و ناگهانی  هرگونه حمله گويد

از  بند دوم ای در تقابل باچنين حمله . جنايت محسوب مي شودبر اساس قوانين امريكا ، 
 تهديد يا استفاده از  مشخص می کند هرگونه آهخواهد بودبخش چهار منشور ملل متحد 

از آنجا آه ايران   .است ممنوع آن ها سرزمين ها يا استقالل سياسي پارچگيزور عليه يك
 به ايران بدون تصويب  نظامی  به اياالت متحده نكرده است ، حمله ایمبادرت به حمله
 بر اساس .ی به حساب خواهد آمد نقض قوانين بين الملل سازمان ملل متحدشوراي امنيت

بر .  ملل متحد اين قانون  تثبيت شده آشوري استقانون اساسي اياالت متحده و منشور
قانون اياالت اساس قوانين خاص نظامي ، نيروهاي مسلح موظفند دستوراتي آه  ناقض 

 اساسِي آن است را رد آنند و در چهارچوب اصول تثبيت شده دادگاه جنايات متحده و قانون
براي » تورات اطاعت محض از دس« جنگي نورنبرگ ، پس از جنگ جهاني دوم ،  

 . مسؤوليني آه در جنايات جنگي شرآت دارند ، دفاع معنا ندارد
 

 مي پردازد آه به روشني و  ديگریياما عريضه و درخواست همچنين به برخي موارد عمل
 و سربازان امريكايي در  خالفت با حمله به ايران نموده افسران ارتش را ترغيب به مآشكار

 و دهد قرار مي سط نيروهاي ايراني يا متحدين عراقي آنان عراق را در معرض نابودي تو
دشمنان بيشتري که همچون حمله به عراق . ي پراآند  می آينده نيز نسل هادربذر نفرت را 

 .ديانجامش امنيت خانواده هاي امريكايي  به حمايت از تروريسم و آاهو عمال آورد  بوجود
 

 . مشخص نموده اند پرسنل نظاميبرایرا  عريضه دهندگان خطرات بالقوه چنين اقدامي
 چنانچه به در خواست ما توجه آنيد و از دستورات  غير قانوني امتناع ورزيد « :گفته اند



ممکن است .  به نا حق متهم به جناياتي از جمله خيانت و وطن فروشي مي شويدممکن است
 » . گرديدشايد هم زندانيو به ناحق به ناحق به محكمه نظامي آشيده  شويد 

  ناشی از در نقض حقوق«  را مي پذيرند ، آگاهند آه یولي آنان خودشان هم خطرات
  مي توانستيم بر اساس بخش ديگر مصوبه غير قانوني  قانون اساسی اصالحيه بندنخستين

 يا از استخدام دولتي  شويم جاسوسي يا ساير احكام غير قانوني متهم شويم و جريمه ، زنداني
 » .منع گرديم

 
 يان همانند متحدان خودبه ارتش  دوست صلحندي ، بندرت احتمال دارد آه فعاالدر مواقع عا
 بجاي نگراني –در واقع آنان حقًا از اعمال خودسرانه ارتش بيمناك و نگرانند  .روي آورند

در مورد اعمال خودسرانه مقامات  غير نظامي در نظارت آشوري بر ارتش، ولي اين 
هنگامي آه مردم در مورد اقدام به جنگ ديگري . عادي بندرت روي مي دهدامور در اوقات

در خاورميانه ترديد بسيار دارند ، در آن زمان بنظر مي رسد آه عمًال در انجام اين آار منع 
 .قانوني وجود ندارد

 
  مردم–اتحاد ارتش 

 
/  تواند جنايت وميآيا همكاري ميان رؤساي ارتش و شهرونداني آه معتقدند حمله به ايران 

مقامات  مي توانند حقايق را براي .    پايه و اساسي دارد؟ احتماًال به حساب آيديا خودآشي 
يج واقعي حمله به ايران مردم روشن نمايند و از آنگره بخواهند آه به منظور توضيح نتا

يد قادر به م آنند آه آاخ سف ملي را ضروري اعالایمي توانند مناظره .  تنظيم آندایبرنامه 
آنها همچنين مي توانند ساير بازيگران اين نتايج را مطلع . (  در آن نباشددستکاری و نفوذ

 و به ارتش اروپا گوشزد کنند، سهام را  بازار تأثيرات بر بهاي نفت ووال استريتبه : سازند
جنبش  .) يست آن در زمينه تروريسم چ راستينو رهبران سياسي اروپا اعالم آنند آه معناي

صلح تاآنون اتحادي را با آهنه سربازان جنگ عراق آه مخالف جنگ هستند و با مقامات 
بلند پايه نظامي آه مخالف شكنجه هستند را بوجود آورده است ، اتحادي ضمني و ناگفته با 

 .مقامات ارشد براي مهار حمله به ايران قدم منطقي بعدي است
 

به کل  یوت متفا و جنبه نگاهغيرنظاميان را متوجهروشی،  کنترل نظاميان به وسيله چنين 
 ، اين نيست آه ارتش را غيرنظاميان  به دستبا وجود اين هدف آنترل .مسئله می اندازد

تحت آنترل ديكتاتور مآبانه مردي قرار دهد آه حداقل ، ناداني،ضعف اخالقي و لغزش را با 
ت آنترل و نظارت حكومتي هدف اين است آه ارتش تح. تمام وجود به ارث برده است

 .دموآرات ، يعني مردم و نمايندگاني آگاه و مطلع قرار گيرد
 

 چيست؟ ما مي توانيم هنگامي آه مقامات  ميان در اين  صلح طلبان جنبشوظيفه و سهم
 جنبش صلح  در دفاع از آنها عليه -ارتش به اعتراض علني مي پردازند از آنان حمايت آنيم

  از هر آس ديگري در اين زمينه از  غيرنظاميانلفت با آنترلامات بوش در مخااته
ما مي توانيم براي افسران ارتش تريبوني براي اعتراض . موقعيت بهتري برخوردار است 



بسياري از افسران بازنشسته آشكارا عليه عمل احمقانه جنگ در عراق به  .آماده سازيم
ي بيشتر از موقعيت خود در دانشگاه ها و ما مي توانيم حتي با قدرت. اعتراض برخاسته اند

 .  استفاده کنيم جهت دعوت از آنها براي اعتراض عليه اقدام احمقانه حمله به ايران، مجامع
ما مي توانيم اعالناتي نصب آنيم آه اشاره به مقاومت ارتش در برابر حمله به ايران دارد و 

ي در مورد نتايج احتمالي آن داده نشان دهيم آه مقامات نظامي گذشته و حال ، هشدارهاي
بودند و قادريم قانون گذاران را تشويق آنيم آه به سراغ مقامات نظامي رفته و پيشنهاد 

يكي از مبتكران عريضه ، مارسي وينو . حمايت و تريبوني در جهت اعتراض به آنان دهند
 نان و نمك بخورند ، دلم مي خواهد فعاالن صلح و سربازان بنشينند ، با هم«  مي گويد  گراد

 ، با هم شهادت دهند و  پيش از آغاز آشتار و قتل اتحادي نيرومند کننده راه پيمايي با هم ب
 ».براي خاتمه دادن به جنگ بعدي تشكيل دهند 

 
رهبران جنبش صلح آه به ارتش روي آورده اند ، بايد اين فرض قديمي و متداول را آه 

چنين اتحادي دور از . ن آنان بوده اند را مي شكستند دشم در هر موقعيتي نظامیمقامات
ذهن مي تواند نقطه شروعي باشد براي پاسخي صلح آميز و بدون توسل به خشونت به 

 . جنگي دائم يک وضعيتفعاليت هاي دولت بوش براي
 


