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تفرقه بينداز و حکومت کن

Rob Gowland
زمانی که قدرتھای بزرگ سرمايه تصميم گرفتند که آنھا کنترول صدام حسين » ،مرد قدرتمد/قوی« آنھا در عراق نفت
خيز را از دست داده اند ،آنھا به سياستی متوسل شدند که در جاھای ديگر کامل کرده بودند :سياست بی ارزش
سازی/اھريمن سازی.
ناگھان ،به تمام جھان چيزی گفته شد که مردم عراق ھمواره می دانستند :که صدام حسين در واقع يک ديکتاتور وحشی
وبيرحم است .اين واقعيت مزاحم ناراحتی قدرتھای امپرياليستی نشده بود زمانی که آنھا صدام را به قدرت نشاندند .اما
معلوم شد که او يک ملی گرا نيز است ،که مخالف غارت درآمدھای نفتی کشور توسط غرب است.
آخرين ضربه زمانی بود که صدام با ارزھائی به غير از »پترودالر/دالر نفتی« امريکائی ،شروع به تحقيق در ايجاد
بازار مستقل نفت کرد .او بايد برداشته می شد و ناگھان عراق دارای »سالحھای کشتار جمعی« شد که مستلزم تھاجم
غرب است.
عراق فتح شد ،صدام اعدام شد ،و نفت عراق برای شرکتھای بزرگ نفت غربی تأمين و حفظ شد .اما اين برای
امپرياليسم کافی نبود :به عراق نبايد اجازه داده شود که ھرگز دوباره ُسلطۀ شرکتھا و کورپوراتھای بزرگ غربی را
تھديد کند .کشوری که زمانی اقتصاد و زيرساخت ثروتمندی داشت به طور سيستماتيک نابود شد و اختالفات مذھبی و
قومی پرورش داده شد.
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اين ايده طرز تفکر جديدی برای ستراتيژيستھای امپرياليسم نبود .بريتانيائی ھا از آن جھت طوالنی )تر( کردن کنترول
خود در ھند برای چندين سال و با نفاق و انشعاب متصرفات بريتانيائی گوناگون در افريقا قبل از »استقالل« آنھا به
کشورھای کوچک استفاده کرده بود.
با اينجال ،امريکا کشوريست که تجزيۀ )کشورھای ديگر( را به سطح سياست ستراتيژيک باال برده است .اين سياست
در )صحنه( نمايش کامل در طول تخريب يوگسالوی ديده شده بود .يوگسالوی ،به عنوان يک عنصر مرکزی/محوری
از جنبش عدم تعھد ،به مدت طوالنی خار چشم امريکا و ناتو بوده است .با بازی بر تفاوت مذھی و قومی که ھمواره
وجود داشته است ،اما قبالً قابل توجه درنظر گرفته نشده بود؛ و با دست نشانده کردن سياستمداران محلی که فکر می
کردند با کارت ملی گرائی بازی می کنند بھترين شرط بندی خپدشان را برای به دست آوردن .قبضه کردن قدرت ،اگر
تنھا/حتی در بخشی از کشور باشد ،امريکا قطعه قطعه کردن کشور را تنظيم نمود .المان با تشويق احيای استاشی در
کرواسی که از رژيم دست نشاندۀ طرفداران نازی در جنگ جھانی دوم حمايت کرده بود ،کمک ارائه داد.
رئيس جمھور صربستان ،اسلوبودان ميلوسويچ ،کشورش را به صورتی استوار و پايدار در مخالفت با طرح ناتو
رھبری نمود ،در نتيجه آنھا او را شرور و اھريمن خواندند ،سپس او را ربوده ،و به عنوان يک »جنايتکار جنگی«
راھی الھه کردند .محبوس در يک سلول کوچک از آزار و اذيت و غفلت پزشکی درگذشت.
يوگسالوی ،از يک ستون کشورھای متعھد ،تبديل به مجموعه ای از کشورھای کوچک شد که به صورت جداگانه
ضعيف بودند ،اما با اينحال به درگيری و کشتار متقابل با يک ديگر تشويق شدند.
روشی بسيار مشابه با توجه به کشورھای ديگری که سياست خارجی مستقلی از قدرتھای سرمايه داری غربی دنبال
کرده بودند ،درپيش گرفته شد :ليبيا .درآمدھای نفتی آن به جمعيتش داده شده بود که باالترين استاندارد زندگی در افريقا
بود .ليبيا به کشورھائی که برای استقالل يا غلبه بر ميراث استعمار مبارزه می کردند ،کمک ارائه داد و به طور کلی
در سراسر افريقا و جھان سوم مورد احترام بود.
معمر قذافی ،رھبر طوالنی مدت ليبيا به طور متناوب مورد استقبال قرار گرفت و شرور و اھريمن شد .در آغاز سال
 ،٢٠١١يک شورش مھندسی شدۀ غربی در بنغازی صورت گرفت .اين شورش ھمۀ نشانه ھای مشابه »انقالبھای
رنگی« مورد حمايت غرب را داشت که دولتھای مترقی متعددی را از مولداوی تا اوکراين سرنگون ساخته بود .شورش
در ماه فبروری شروع شد .در ماه مارچ ،در حالی که نيروھای دولتی ليبيا آمادۀ شکست دادن آن می شدند ،شورای
امنيت ملل متحد متقاعد به تحميل »منطقه پرواز ممنوع« بر کشور شد .با اينجال ،به جای جلوگيری از دخالت خارجی
ھمانگونه که پيشبينی شد ،تصميم توسط ناتو »تحميل« شد بود ،که به طور اغراق آميزی دربارۀ آزادی و دمکراسی
صحبت می کرد ،اما در واقع به طور سيستماتيک بمباران و تخريب زيرساخت کشور ليبيا را تنظيم کرد.
نيروھای ھوائی فرانسه ،بريتانيا ،امريکا ،کانادا ،سويدن و ايتاليا با حمايت حمالت ھوائی توسط کشورھای خليج فارس
عليه ارتش ليبيا راه اندازی شد .عمليات بمباران ناتو تا ماه اکتوبر ادامه يافت ،و تنھا با دستگيری ،خشونت آميز،
وحشيانه و قتل قذافی پايان يافت.
ليبيا در ھرج و مرج قرار گرفت ،با دھھا ھزار کشته و ميليونھا نفر -يک سوم جمعيت کشور ،در واقع – مجبور به
دنبال پناھگاھی در ديگر کشورھا شدند .دھھا ھزار نفر ھنوز افسرده با چشمان پراشتياق در زندانھای دولت نصب شدۀ
ناتو ھستند ،در حالی که جنگ ساالران مختلف و جناحھای گرسنۀ قدرت از جمله داعش/دولت اسالمی عراق و شام و
ديگر گروھھای تروريستی – جنگ داخلی را جھت کنترول بخشھائی از صنعت نفت کشور به راه انداخته اند .در ھمان
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زمان ،آثار باستانی به تاراج رفته اند و منابع اورانيم کشور ليبيا توسط دزدھا و افراد غيرقابل اعتماد و بی پروا تصاحب
شده است.
مقاله ای در اسپوتنيک اشاره کرد» :در آغاز سال  ،٢٠١١زمانيکه »شورش« شروع شد ،کشور ليبيا تقريبا ً ۶٠٠
ميليارد دالر ارزش دارائی ،از جمله ٢٠٠ ،ميليارد دالر در حسابھای بانکی خارج ،ھمراه با چندين ُتن طال و نقره در
داخل و خارج از کشور داشت .پس از گذشت شش سال ،ھمۀ اينھا غارت شده اند«.
و پسر عموی معمر قذافی ،قداف ال -دام اضافه می کند» :در طول اين شش سال ،حتی يک آجر بنا نشده است.
خيابانھای پايتخت برق ندارند ،تأمين آب قطع شده است ،دستمزدھا پرداخت نشده اند ،مدارس کار نمی کنند...
»اگر مشکل ]در ليبی و عراق[ وابسه به نياز/ضرورت برای قذافی و صدام حسين در رھا کردن قدرت بود ،ھمانگونه
که بعضی ھا ادعا می کنند ،پس چرا تمام تخريب فاقد احساس و کشتار ھنوز ادامه دارد؟«
برای اين که امريکا ھيج نفعی در اندازۀ معمولی کشورھای قابل دوام به عنوان نھادھای مستقل سياسی و فرھنگی ندارد.
منافعش در خود کشورھا نيست ،بلکه در منابع آنھاست .و چنانچه اين کشورھا به »دولتھای کوچک« آشکار تجزيه
شوند ،منابع آنھا آسانتر غارت می شوند.
ليبيا برای تجزيھگوناگون آن آماده است .امريکا اين ايدۀ تجزيه را برای ھردو عراق و سوريه درنظر گرفته.شناور
کرده است .ترکيه که به تجزيۀ سوريه کمک می کند ،توقع دارد که شمال شرقی کشور زير کنترولش خواھد افتاد.
امريکا البته از تجزيه حمايت ميک ند ،برای اين که يک سوريۀ قطعه قطعه شده قادر نيست در مقابل طرحھای اسرائيل
و امريکا در خاورميانه يا در بخش پيشنھاد شدۀ خط لولۀ نفت ايران – سوريه اروپا مقاومت کند  ،و برای روسيه به
عنوان يک متحد در شرق مديترانه بيفايده خواھد بود.
»تفرقه بينداز و حکومت کن« کتاب راھنمای امپرياليسم از قرن  ١٧به بعد بوده است .ھنوز ھم است – اما اعمال آن
تنھا کمی سخت ترست .
برگردانده شده از:
گاردين – ارگان حزب کمونيست استراليا
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