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در رابطه با گرد ھمايی » اتحاد برای دموکراسی در ايران« در استکھلم
از طرف مرکز بين المللی اوالف پالمه گردھمايی با شرکت چند جريان سياسی و تعدادی افراد ايرانی
با عنوان » اتحاد برای دموکراسی در ايران « سازماندھی شده است و قرار است که روزھای چھارم و
پنجم فوريه درشھر استکھلم ،سوئد برگزارشود .اين ديدار باصطالح ميخواھد از پراکندگی اپوزيسيون
در خارج ايران جلوگيری نمايد .امروزه از اين نوع ديدارھا به کرات درکشورھای مختلف برگزارمی
شوند.
دولتھای امپرياليستی جنگ طلب که راه نجات سرمايه از بحران را در خانه خرابی و ويرانی ،کشت و
کشتار انسانھا می بينند ،می خواھند متحدين خود درتضاد منافع امپرياليسم با دولت ايران را سر و
سامان دھند ،تا بلکه در آينده منافع شرکت ھای بزرگ وچند مليتی را تضمين کنند.
اين مرکز در چند سال گذشته از اين قبيل جلسات را با دستچين کردن سازمانھا و افرادی که عمدتن
ربطی به کارگران ومردم زحمتکش ايران نداشته اند ويا نمايندگان دروغين از جناحھای رانده شده از
قدرت و يا اپوزيسيون راست جامعه بوده اند را در سوئد تشکيل داده است.
مھمانان اين جلسه چندی ازدانشگاھيان ،روزنامه نگاران و نمايندگان چند سازمان سياسی درکشورھای
مختلف ھستند .بگفته قائم مقام اين مرکز سعی آنھا اين بوده است که جوانان وزنان نيز در اين جلسات
نمايندگی شوند.
ھدف ازاين نشست ،ياددھی نرمھای بين المللی ،بحث در مورد انتخابا ت مجلس اسالمی ،برگزاری
انتخابات آزاد و نشان دادن راھھای ھمکاری در زير يک چتر مشترک درخارج ازايران اعالم شده
است.
تا آنجا که به مبارزات درايران برميگردد ھيچکدام از اين سازمانھا و افراد نمايندگی ھيچ بخش از
جامعه و يا جنبش معينی را ندارند .اين مھمانان مرکز تا آنجا که به خارج کشور نيز برميگردد درھيج
فعل وانفعال مترقی و تاثير گزار به حال کارگران و زحمتکشان در طول اين سالھا شرکت نداشته اند.
در شرايطی که زندانھای رژيم جمھوری اسالمی مملو از کارگران وفعالين کارگری و ديگر فعالين
اجتماعی است و ھراعتراض و اعتصاب با وحشيانه ترين شکلی سرکوب ميشود .در شرايطی که
اعضای ھيئت رئيسه سنديکای شرکت واحد و سنديکای ھفت تپه در زندان و در بدترين شرايط و
وضعيت بسر ميبرند ،درشرايطی که ايجاد تشکل با حمله و سرکوب مزدوران جمھوری اسالمی
سرمايه و اوباشانش روبرو ميشوند .در شرايطی که قوانين تبعيض آميز ،نيمی از جامعه يعنی زنان را
کامال بی حقوق کرده است .در شرايطی که کودکان و جوانان از حداقل امکانات و رفاھيات محرومند.
در شرايطی که مھاجرين و افغانستانی ھا از ھيچ حقوق شھروندی برخوردار نيستند و نيروی کار
ارزان به شمار ميروند ...مراکزامپرياليستی رياکارانه درمورد حقوق بشر ،دمکراسی و انتخابات آزاد
اجالس برگزار ميکنند.
مرکز بين المللی اوالف پالمه وابسته به حزب سوسيال دمکرات است و در اين سالھا ھمچنان که
شھروندان سوئد شاھدند چه آن زمان که اين حزب در قدرت بود مشغول زدن خدمات اجتماعی ،بيمه

ھای اجتماعی و رفاه عمومی بود و چه اين زمان که در اپوزيسيون قرار دارد دست در دست احزاب
راست و ضدکارگر به ھمان سياست  ،ادامه حذف رفاه عمومی ،خصوصی کردن ،امضاء گذاشتن بر
گسيل ھواپيماھای جنگی برای کشتار مردم ليبی و قرار داد مشترک مالی اتحاديه اروپا يعنی باز
گذاشتن دست بانک ھای بزرگ در غارت و چپاول بيشتر اموال و ثروت عمومی و  ...مشغول می
باشد.
سياست حاکم براين مرکز چيزی جز پيروی نمودن از حزب سوسيال دموکرات و به نفع منافع سرمايه
سوئد نيست .تحت عنوان " ياری بين المللی" که به کشورھای آسيايی ،آفريقايی و  ...صورت گرفته و
ميگيرد ھدفی جز تامين منافع بيشتر دولت و سرمايه خودی ندارد.
سوسيال دمکراسی و نھادھای وابسته اش با سياست آشتی و سازش طبقاتی اخته کردن طبقه کارگر به
نفع سرمايه داران ،بيشترين خوش خدمتی را تا کنون انجام داده اند ،متاسفانه کماکان سازمانھای
کارگری و اتحاديه ھای کارگری سوئد بعلت نفوذ اين سياستھا و استراتژی آشتی طبقاتی و نه مبارزه
طبقاتی ،منافع اعضا و کارگران را درھيچ کجا نماينده واقعی نکرده اند ،بالعکس ابزاری برای به
سکوت کشاندن اعتراضات آنان ھستند .سازمانھا و اتحاديه ھای کارگری بوسيله اين نوکران و دالالن
سرمايه اشغال شده اند.
بايد به مرکزبين المللی اوالف پالمه خاطرنشان کرد که مردم زحمتکش ايران نياز به رھنمودھای شما و
سياستھای ضد کارگری و سرمايه پسندانه تان ندارند .جلسات و ديپلماسی مخفی وعلنی تان تاثيری در
مبارزه مردم ايران نخواھد داشت.
بايد اھداف چنين مراکزی را افشاءکرد و نه گذاشت خاک به چشم طبقه کارگر سوئد و ايران بپاشند و
خود را در حين خنجر زدن به پشت طبقه کارگر در سوئد ،مدافع مردم ايران بنامند.
طبقه کارگر و مردم زحمتکش ايران نياز به ھمبستگی و ھمياری کارگران و زحمتکشان ديگر کشورھا
دارند و دوستان خود را در مبارزه مشترک ،تنھا در ميان آنھا جستجو ميکنند.
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