مرکز اوالف پالمه به دنبال کدام ھدف است
»اتحاد برای دموکراسی در ايران« نامی است که اين مرکز برای کنفرانس خود گذاشته است .اسامی دعوت شدگان و
محل برگزاری اين کنفرانس از ايرانيان و افکار عمومی پنھان نگھداشته شده است .اين مجموعه باعث ميشود که
ھرکسی از خود بپرسد اينھا چه کسانی ھستند و چرا پنھان از ايرانيان برای آنھا ميخواھند ھم دموکراسی و ھم اتحاد
را سازمان دھند؟
واقعيت اينست که بحرانھای جمھوری اسالمی نشانه ھايی از فروپاشی اين نظام را به نمايش گذاشته است و تالش
برای " آلترناتيو سازی" شدت گرفته است .با نگاھی به اسامی افشا شده مدعوين  ،ھدف آلترناتيو سرمايه داری
جھانی و سوسيال دموکراتھای مرکز اوالف پالمه را می توان براحتی فھميد .مثال مخملباف با چپ کشی و سينمای
اسالمی و بعدا سبز،تداعی ميشود بھنود با رفسنجانی  ،سازگارا و گنجی با سپاه پاسداران  ،آھی با سلطنت ،و
 ..........مشھور ترين ھاشان يا به سلطنت وفادارند يا باخمينی ورژيمش يا جناحی از اين حکومت ھمراھی
وھمکاری ھای موثرو در جناياتش سھيمند .تعدادی از آنھا درغالب سبز يا خاتمی به نظام کنونی اعالم وفاداری
کرده اند .چنانکه نامشان تداعی رژيم ھای سلطنتی يا اسالمی است .بخش بزرگی از آنھا طرفدار بازار آزاد
وجناحھای ھار سرمايه داری اند .عده ای طرفدار تکامل سرمايه داری ايران با کمک دولتھای سرمايه داری شده
وبه قوم پرستی وناسيوناليزم شھره اند .امااصلی ترين مشخصه دعوت شدگان اينست که ھمه آنھا با سرنگونی
انقالبی رژيم جمھوری اسالمی مخالفند .سرنگونی بدست کارگران وزحمتکشان ايران وشکستن ماشين دولتی و
برچيدن جمھوری اسالمی با ھمه جناحھا و مھره ھايش را بر نمی تابند .ھمه"آلترناتيو سازی ھا " توسط قدرتھای
جھانی اين محور مشترک را دارد.
تجربه قيام بھمن ھم برای ما وھم برای سرمايه داری جھانی درس ھای معينی دارد  .اول آنکه در ايران اگر انقالب
شود بالفاصله اين رژيم با ھمه جناحھايش جاروب ميشوند .شورا ھای محالت وکارگری شکل ميگيرند .وکنترل
شھر ھا وکارخانه ھا بدست مردم می افتد  .نان وآزادی ورفاه به مرکز مجادله تبديل ميشود  .سرمايه داران از اين
مسئله وحشت دارند وکنترلشان بر مردم از دست ميرود .لذا از ھم اکنون به فکر جلوگيری از اين اتفاق اند  .اما
آزاديخواھان واقعی برای اين تحول رھايی بخش مبارزه ميکنند.افشا و مخالفت با کنفرانس ھايی از اين دست برای ما
از اين زاويه اھميت دارد .
شورای استکھلم اين اقدام غير دموکراتيک و ھدفمند را برای انقالب ايران محکوم کرده و از اشکال مختلف اعتراض
مثل فرستادن مايل و اجتماعات بر عليه اين اقدامات جانبداری ميکند .اجتماع اعتراضی در مقابل اولوف پالمه سنتر
روز دوشنبه ساعت  ٢بعد از ظھر می تواند از جمله اين اقدامات باشد.
سرنگون باد جمھوری اسالمی
زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم
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