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  رابرت ِفسک: نگارنده
  م٢٠٠۶دسمبر                 نگارگر. ا. م: مترجم

 

 امپراتوری درحاِل سقوط است
  

  :يک فقره خالصۀ آنچه گزارِش بيکر می گويد اين است در. امپراتوريی رومن درحاِل سقوط است
 لژيون های خود رفِش دُدُرست آن سان که کراسوس .برميزوپوتاميه تحميل نمايند لژيون ها نمی توانند سلطۀ خود را

ديگر مارک انتونی وجود  .است دست داده ُبش نيزاز. دبليو .جارج دست داد، سوريه از صحراهای عراق و را در
  .که حيثيِت امپراتوری را اعاده نمايد ندارد

نک واي سنای روم شنيده شده بود  بود که چندين باردرکلمات» فاجعه«و »فروپاشی« ،»ديگرکارآيی ندارد«پاليسی 
  مگرنه جيمز؟ .پيچانده شده است همين کلمات درگزارش بيکر نيز

محفوِظ  دنيای مصون و  امپراتوری بوده اند ـ منتظِر ويرانيی است که هميشه منتظِرسقوِط اين زبانِِ دنيای عرب نيز
  .پشتيبانيی سياسی داده است  که به اوپول، اسلحه وغرب

ِاداره   امريکا وامپراتوری بعدًا تکيه گاِه شان نستون چرچيل تکيه داشتند وو  برتانيه وامپراتوری عرب ها ُنُخست بر
ملياردها پول به  تفنگ به اسرائيلی ها می دادند و تماِم آنانی که آيزنهاور و ترومن، های فرانکلين ديالنو روزولت،
  .وُبش کلنتن کارتر، عرب ها يعنی اداره های نکسن،

البته خوب  ميکنيد؟ اگرشما عرب باشيد چه کار .می باَزد يکا جنگ رانمی َبَرد وکه امر و حاال همان ها ميگويند
ــ که » تروريسم جنگ با«ميشود در شرِق ميانه که فرض .ازشما درواشنگتن نکنند که اين ُپرسش را مواظب باشيد

يک نقشه است   است،يک منطقه .خود نوعی افسانۀ موهوم است ــ بسياراهميت دارد در قصِر سفيد چندان مهم نيست
آن طورکه ِادارۀ بل کلنتن هنگاِم پياده  فورم معين ساخته شده است و بدوِن شکل و ويک ناحيه است که هرپارۀ آن

آن  مسألۀ اساسی برای امريکا اين است که چه گونه از .ميباشد» بحران«خود درسوماليه ميگفت هالِل  کردِن عساکِر
 عرب ها عراقی ها، : جهنم به مردمی که درآنجا زندگی می کنند .رو بايد کردچه گونه حفِظ آب بيرون بايد رفت،
  .ُکشته می شوند به بالی ما  که هرروزبه دست ما يا به دست عراقی هاکودکانی مردان، زنان و

 های اثِر بمباران که در کودکان را ما درافغانستان اکنون مرِگ زنان و» سخنگوی«  که چه گونه به ياد داشته باشيد
با طالباِن ُمهيب در جنگ استيم  ما مثل اين که قتِل عام بيگناهان به دليِل اينکه .تصديق می نمايد ناتو رخ ميدهد،

  .َجَرياِن عادی وروزمره باشد
 ويديوکمره برمی جهد  پيِش رویوقت به وقت» ائتالف«درآن جا نيزسخنگوی  .دربغداد نيزوضع برهمين منوال است

 نا ولی همين جمالِت حاکی از ميُکشند؛ »ترور«کودکاِن بی گناه رادرجنگ برضِد  ن نيز زنان وکه آنا ومی پذيرد
  .را به سوی نابودی ميکشاند توانی است که امپراتوری ها

  ».به کاهش می رود رويدادهای عراق رو توانايی اياالِت متحد امريکا برای اثرگذاری بر«
سبِب سقوِط دولِت عراق وظهوِر يک  و}اصِل متن چنين است{لغزدوضع به سوی بحران ب«که  آن می رود خطِر

  ».فاجعۀ انسانی گردد
توانايی  .دارند همه روزه درعراق حضور" فاجعه" و "فروپاشی"کلمه های  آن فاجعه همين حاال رخ نداده است؟ مگر

  .سال هاست که وجود ندارد» برکنتروِل رويدادهای عراق«امريکا
  اين خشونت از .نيروی ُکشندگی زياد شده می رود خشونت درگستردگی و« :دوباره بخوانيم جملۀ پايان را بگذار

تطاول های جنايی  برخورد های ناشی از شورش عرب های ُسنّی، مليشه های شيعه، دسته های مرگ، القاعده و
  ».برای ثبات تهديِد اساسی می باشد منشاء ميگيرد و

در روزگاِر قدرِت صدام  »اين برخوردهای فرقه ای«و »اول های جنايی گستردهاين تط«که  ولی آيا می توان ُپرسيد
رسانه های همگانيی  چه فکرمی کنند؟ و حسين اين مجرم جنگيی طرِف توجه ما ُکجا بود؟ عراقی ها دراين باره

که معروض به فاجعه ای استند که ما برای شان آفريده ايم ميروند  جوی نظِرعراقی ها وُجسُت امريکا که پيش از
  را نشان ميدهند؟ چه اندازه خصوصيت های تيپيک خود بارۀ گزارش بيکرميجويند در ونظِر ُبش را
اندکی پيش  .غرِق شادمانی خواهند شد بايد شوند،» يکجا«اين که سربازاِن امريکايی با نيروهای عراقی  عراقی ها از

ه رومن ها چنانک .بايد شوند» يکجا« امريکا ن گفته ميشد که رسانه های همگانيی عراق بارسانه های همگانيیازاي
مسلمًا ، باهم يکجا ميکردند وزيگاتها را گات ها، استروگاتها و را محقق سازند  زيردستاِن خودنيزبرای اينکه وفاداری

تابعيت  اين است که آنان به مردِم مناطقی که فتح ميکردند ،وامريکاييهاهرگز نميکنند که رومن ها کردند کاری را
واشنگتن  اگر .متصرفاِت رومن ها داخل ميشد برای هرقبيله ای ــ گا ل، بيزانس وميزوپوتاميه ــ که در رومن ميدادند

کارنبود فاجعۀ در فروپاشی و خشونتی درکارنبود، برای هرعراقی تابعيِت امريکايی ميداد ديگر شورشی درکارنبود،
خوِد تمدن رانمی  ميدهيم اما،را مابه اين مردم ميوه های تمدِن خود .ولی خير .وباالخره گزارِش بيکرهم درکارنبود

  .محروم مانده اند آن هميشه ممنوع و آنان از .دهيم
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اکنون ازهردو ايران و سوريه ـ  آنان نفرت می کرديم ـ از ملتهای که ما به طوِر فرضی دشمن می پنداشتيم و نتيجه؟ و
  .خوِدمان نجات بدهند از توقع داريم که مارا

ومنافِع آنان  }اصِل متن چنين است{رويدادهای عراق اثرگذاری بر سوريه در با استفاده ازتوانايی ايران و«
اصِل متن چنين {».به شيوۀ سازنده درگيِر وضِع عراق بسازد آن هردورا امريکا بايد بکوشد درجلوگيری ازبحران،

  }تاس
 نفوِذ ايران و حاِل کاهش است و را بلی نفوِذ امريکا در» درگير« کلمۀ ًتخاص .من همه اين کلمات را دوست دارم

نمی دانم چرا الرد بليرکوت . جمعبندی ميکند را» جنگ با تروريسم«نتيجۀ  همين موضوع  سوريه درحاِل افزايش و
  دراين باره چيزی نگفته است؟ العماره تا هنوز

  .رد شده است که هرچهار در نظر گرفته اند چهارخياررا اعضای هيأت بيکر ی هاستراتژ
  :خياربگذاروبگريز
  . آن القاعده توسعۀ بيشتر می يابد که درنتيجۀ که اين خيارسبِب يک فاجعۀ انسانی می شود بيکر می پندارد

  :خياِر درهمين مسيرماندن
هفتۀ  اياالِت متحد .کم صدتن امريکايی می ميرد هرماه کم از .اردکه پاليسی کنونی امريکا کارآيی ند بيکر می پذيرد
  .دست داده است پشتيبانيی عمومی رانيز از و خرج ميکند )يک مليارد پوند(دو مليارد دالر

  :خياِر فرستاد ِن سربازاِن بيشتر
بازاِن امريکايی آتش خشونت به مجردی که سر .درعراق حل نميکند افزايش تعداِد سربازان مشکِل خشونت را 

  .ازصحنه بدر روند با نيروی بيشتر دوباره در ميگيرد
  :خياِر واگذاری ناحيوی ُقدرت
 سبِب پاکسازيی نژادی و ُکرد نشين تقسيم شود اين کار مختاِر شيعه نشين، ُسنّی نشين و اگرمملکت به نواحيی خود

  . دسته جمعيی نفوس ميگرددکوچ کشيهای
تا نيروهای عراقی  که بدين اساس تعداِد نيروهای امريکايی افزايش می يابد مطرح ميکندانيز پنجم ر بيکريک خياِر
نيروهای امريکايی به  دراين حالت مسؤوليِت اساسيی عملياِت جنگی را عراقی ها به دوش ميگيرند و. راتقويت نمايد

  .تدريج کاهش می يابند
                                                                                                                    پايان                                                   

 
 


