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  دو يادداشت سياسي

  تضادهاي واقعي سراب همكاري و سازمان كنفرانس اسالمي، -1

  آزاده حسيني

محوراصلي مذاكرات قرار بود مبارزه با  كشور تركيه تشكيل جلسه داد. سازمان كنفرانس اسالمي در هفته پاياني فروردين ماه در
جمهوري اسالمي ايران  و عربستان فرقه گرائي باشد اما چند دولت شركت كننده اصلي يعني تركيه ميزبان، تروريسم، بنيادگرائي و

 مورد بازار نفت،كمك به كشورهاي فقير و همكاري در طرح مسائلي چون مسئله فلسطين، به دنبال مقاصد خاص خود بودند و
  حل مشكالت كشورهاي عضو به وادي فراموشي سپرده شد. همكاري در

 را دركشورهاي اسالمي ارتقاء بخشد هماننمايد جايگاه خود مي سعي ،تركيه اردوغان كه در پي احياي امپراتوري عثماني است

آورد مي بازي در هااروپائيان است براي اين دولت سياسي از امريكا و موقع به دنبال دريافت امتيازهاي اقتصادي و گونه كه هر
ان ناتو بار كه نياز باشد پشت پيم هر و ي كرد منطقه)هافشار وحمله بر گروه ي تروريستي اسالمي وها(استفاده از داعش و گروه

ديگر  كوشيد با نزديك شدن به عربستان ومي شود (مانند سرنگون كردن جنگنده روسي در سوريه).جمهوري اسالميمي پنهان
كشورهاي منطقه همچنان  ي توسعه طلبانه خود در بعضي ازهاكشورهاي عرب از انزوا در منطقه خالصي يابد ضمن آنكه به سياست

در پي انزواي بيشتر  تروريسم است كي از مراكز اصلي حمايت كننده بنيادگرائي اسالمي وعربستان كه خود ي دهد ومي ادامه
حمايت از فرقه گرائي  قطعنامه پاياني، ايران را به دليل دخالتگري در كشورهاي عربي و نهايتا توانست در جمهوري اسالمي بود و

  محكوم كند.

 بيت المقدس در پايتخت كشور ر پي آتش سوزي مسجداالقصي درسازمان كنفرانس اسالمي يا سازمان همكاري اسالمي كه د
 تاسيس و در نه (مهر ماه هزار وسيصد وچهل وهشت ) نهصد وشصت و و هزار به تاريخ بيست وپنجم سپتامبر "شهررباط"مراكش 

موثري  گاه نتوانست الگوي مفيد و هيچ ،ي مشترك بين كشورهاي به اصطالح اسالمي پايه گذاري شدهاجهت هماهنگي وهمكاري
كشورهاي جهان سوم  دو سازمان تماما جزء كه اعضاي هر حالي باشد در "جنبش غيرمتعهدها "همچون كشورهاي عضو

قوام نكرومه  مانند مارشال تيتو رهبريوگسالوي سابق، "جنبش غيرمتعهدها"بودند.كافي است مقايسه اي بين رهبران سياسي 
هند و احمد سوكارنورئيس جمهوراندونزي كه  لعل نهرونخست وزير جواهر مصر، رئيس جمهور غنا،جمال عبدالناصر رئيس جهور

سالطيني كه سازمان كنفرانس  پادشاهان و نسبتا مترقي كشورهايشان بودند با رهبران محبوب و اين جنبش را برپا ساختند و
 ه اهداف نه چندان بااسالمي را تاسيس كردند انجام دهيم تا دريچه اي به درك اين مطلب باشد كه چرا اين سازمان نتوانسته ب

  اهميت خود دست يابد.

ي سياسي برخوردارند وبدين ترتيب منافع ملي هاتعدادي ديگراز سركوبگرترين نظام ارتجاعي ترين و تعداد زيادي ازاين كشورها از
شود مي عييناين كشورها ت ي انحصاري طبقه سرمايه دارحاكم برهاي سياسي همسو با منافع بخشهاتعريف شده از سوي اين نظام

ي انحصاري سرمايه داري هاموجب گرديده است . بخش همين امر اساس دسته وجناح بندي درون سازمان كنفرانس اسالمي را و
مي توسعه طلبانه عمل در سياست خارجي نيز منطبق با سياست تهاجمي درداخل كشورهايشان، دركشورهاي اصلي اين سازمان ،

ي هاتامين بودجه دهد.گرايش شديد به نظاميگري ومي اي خود را به تضادهاي واقعيهمكاري، ج بدين ترتيب وحدت و كنند و
ي نيابتي هاجنگ نوازد.مي نه امروز، بلكه فردا شيپورجنگ را عظيم خريد تسليحاتي، بيانگرتضادهاي رو به گسترشي است كه اگر



تاريكي را درمنطقه رقم خواهد زد مگر آنكه  وحتي بحرين، پيش درآمد چنين آينده سياه  يمن و ليبي و سوريه، كنوني در عراق،
موجب  برآورده و كشورهاي همكاري اسالمي سر ترقي خواه در طبقه كارگر متشكل و ي مدني وهاجنبش نيروهاي دموكرات،

  صلح طلب شوند. ئي پيشرو وهاتشكيل دولت

پيوند با منطقه خاورميانه  چنين درهم نظام سرمايه داري دارد و عمري به اندازه عمر ست كه سياست نظاميگري مدرن، واقعيت آن
 وجود داشته و داعش القاعده و طالبان، خشونت سياسي بسيار پيش از ظهور توان گفت گرايش به نظاميگري ومي با صراحت تمام
 ي انحصاري طبقه سرمايه دار حاكم در كشورهاي منطقه بوده است.هامطلوب بخش

 

  دوگانه صدراعظم آلمان يهاسياست يونان،آوارگان سوري و -2

 

به روي پناهندگان  كه بيش از هشت ماه پيش خانم مركل صدراعظم آلمان با اعالم سياست بازكردن درهاي آن كشور درحالي
انتقاد  ي اروپائي فراهم آورد وهاعراقي وساير كشورهاي جنگزده موجبات بيشتري را براي تشويق آنان به يورش به سرزمين سوري،

اروپاي غربي هرچه  ي خود را سبب گرديد همچنين باعث شد امريكا وهاآلمان وحتي هم حزبي ركشورهاي اروپا،سياستمداران ساي
 اخالق نيكو و"زبان  بر درآن زمان بسياري كسان دردل و زودتر جهت كنترل جنگ در سوريه با روسيه به مذاكره بنشينند.

  خانم مركل را آفرين گفتند."دلرحمي

كرد كه او را به عنوان رئيس مي حس ي حقوق بشري راهاگروه فشاراحزاب رقيب و پشت سر، رمي توان حدس زد صدراعظم د
  كنند كه بايد در رابطه با بحران خاورميانه نقش مثبتي بازي كند.مي دولت قوي ترين اقتصاد اروپا سرزنش

براي پذيرش پول مشترك يعني يورو او باعث درهم ريختگي در اروپا شد همان گونه كه اسالفش با فشار به كشورهاي اروپائي 
  سياستي كه سبب برباد رفتن اقتصاد كشورهائي چون يونان گرديده است. موجب درهم ريختگي دراروپا شدند،

ي قبلي كه عامل موثر درورشكستگي آن كشور بودند چند نسل از مردم يونان را بدهكار هاي يوناني خانم مركل در دولتهاهمپالكي
نماينده  جلسه مشترك با صدراعظم آلمان و اري نمايندگان موسسات مالي مانند صندوق بين المللي پول درهفته ج كرده اند.

ي يونان بخشوده شود اما خانم هاي آن كشور پيشنهاد كردند كه بخشي از بدهيهادولت يونان ازحزب سيريزا درخصوص بدهي
او كه نگران وصول مطالبات بانكداران آلماني است  مال بپردازند.ك مركل پاي در يك كفش كرد كه آنان بايد بدهي خود را تمام و

  به انديشيدن واداشت. ما ساده دالن را نشان نداد و"دلرحمي اخالق نيكو و"خود ذره اي نسبت به مردم يونان از

 نيروي كار شان داد؟چنان نرمشي از خود ن هاعراقي و هاكند چرا نسبت به سوريمي اگر صدراعظم با يونانيان چنين سخت رفتار

روي  آلماني بايد مواظب باشد چون خانم مركل ممكن است قصد كرده باشد نيروي كار ارزان خاورميانه اي را به بازار كار وارد و
او نشان داده در پياده سازي الگوي تاچري و البته در شكل آلماني آن استعداد خوبي دارد.كارگران  كارگران آلماني را كم كند.

عراقي و هاسوري امپرياليسم آلمان با به كارگيري نيروي كار ي نبايد پناهندگان را موجب مشكالت احتمالي آينده خود بدانند.آلمان
 ي پرداختي به يونان است.هاگونه كه در انتظار دريافت منافع زيادي از بهره وام پول خوبي به جيب خواهد زد همان ها


