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Solidariteit met protesten en
stakingen in Iran

In Iran is een belangrijke strijd begonnen, op het eerste gezicht vergelijkbaar met de protesten in
andere landen. Van Zuid-Amerika tot het Midden-Oosten zien we woedende massa’s de straat
op gaan tegen verhoging van de prijzen van eerste levensbehoeften.
 

In  Libanon  overwonnen gezamenlijke demon-
straties van een groot deel  van de bevolking
de  religieuze  verdeeldheid  waarop  de
superrijke  bovenlaag  haar  macht  baseert.
Stakende  onderwijzers  hebben  een  rol
gespeeld in de protesten, maar de beweging
heeft  (nog)  niet  een  arbeidersklasse-karakter
aangenomen.  Daarentegen  wordt  het

werklozenoproer in  Irak gedragen door jonge
studenten en afgestudeerden zonder werk en
ex-vrijwillige soldaten die tegen IS vochten, en
gehandicapt en getraumatiseerd terugkeerden
van  het  slagveld,  om  te  ontdekken  dat  het
proletariaat  met  steeds  minder  moet
rondkomen en de meest elementaire openbare
voorzieningen,  zoals  water  en  elektriciteit,
ontbreken. Deze revolterende jongeren keren
zich tegen de ‘eigen’ shiitische geestelijkheid,
tegen de heersende shiitische politici en tegen
de shiitische  milities  gesteund door  buurland
Iran.

Op dit blog hebben we eerder op gewezen dat
de demonstraties en revoltes in Libanon en in
Irak het Ayatollah-regime doet vrezen dat deze
protesten  en  oproeren  net  als  eerder  zullen

overslaan  naar  Iran  zelf.  Dit  temeer  daar
arbeiders  in  Iran  hun  strijd  tegen  het  niet
uitbetalen van lonen voortzetten, met name bij
de Azarab fabriek in Arak (West-Iran), Hepco
en Haft Tapeh (bekend van zijn Arbeidersraad).

Nu is  het  zo ver:  met  een  verhoging  van de
brandstofprijzen heeft het regime in Iran zelf de
lont in het kruitvat gestoken. De kans bestaat
dat  de  strijd  in  Iran  het  stadium  van  een
volksoproer overstijgt  zodra arbeiders  zich in
de strijd mengen en weer opnieuw de strijd zelf
organiseren  door  algemene  en  massale
arbeidersvergaderingen  op  straat,  gekozen
comités en arbeidersraden om de massastrijd
te  coördineren  en  te  richten  op  eigen
proletarische doeleinden.

Van rellen naar revolutie, 
niet beperkt tot een wisseling van regime
Van de neo-democratische Sjah-aanhangers tot de guerilla’s van de  Mojahedin Khalq,  van de
(ultra)linksburgerlijke tot  de neo-liberale en ultra-democratische oppositie in ballingschap, alle
brengen naar voren dat het Ayatollah-regime moet verdwijnen. De linksburgerlijken roepen nu
zelfs op tot stakingen om dat te bereiken.

Maar de arbeidersklasse van Iran doet er goed
aan om zich af te vragen wat er voor dit regime
in de plaats komt. Bij een wisseling van regime

spreekt  het  antwoord  voor  zich:  een  ander
regime – of het zich tooit in een democratische,
een  socialistische  of  een  monarchistische
mantel,  of  een  combinatie  daarvan  –  dat

betekent  de voortzetting van de macht van het
kapitaal onder toeziend oog van  de leiding van

het leger, waarschijnlijk ook van de corrupte en

oppermachtige  Revolutionaire  Garde en  hoe

dan ook de martelende en moordende geheime
dienst.  Zo ging het bij  de val van het regime
van  de  Sjah  in  1979,  toen  de  stakende

arbeiders zich lieten overhalen om het werk te
hervatten.  Ondertussen  ontwapenden  de
mollah’s het ‘volk’. Daarna ontketenden ze hun
terreur, gesteund door leger, geheime diensten
en het Westen dat toezag op het vervolgens
afslachten  van  duizenden  socialistisch  en

communistisch gezinde proletariërs.  Dat nooit
meer!

Verlaat  eindelijk  het  idee  van  1848  van  een
burgerlijk-democratisch  stadium  dat  de
revolutie eerst zou moeten doorlopen. Of dat
de arbeidersklasse (in werkelijkheid een partij
in naam daarvan) een burgerlijke revolutie in
plaats  van  de  bourgeoisie  zou  moeten
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voltrekken. Sind het begin van de vorige eeuw
staat de proletarische revolutie op de agenda,
met stukslaan van de burgerlijke staat en al
zijn repressie-organen en de vestiging van de
dictatuur  van  de  arbeidersraden  over  de
reactionaire onderdrukkers  en uitbuiters.  Alle
macht  aan  de  arbeidersraden betekent  de

grootst  mogelijk  democratie  voor  de  massa
van  de  bevolking,  en  een  bedrijfsleven  dat
werkt  voor  de  bevrediging  van  maatschap-
pelijke behoeften in plaats van voor persoon-
lijke verrijking van een minderheid.

Arbeiderstemmen, 19-11-2019

Perspectieven 
Sinds december 2017 hebben we vijf golven
van proletarische strijd in het Midden-Oosten
gezien*).  De  protesten,  rellen  en  oproerige
bewegingen  van  oktober  2019  dragen  de
belofte in zich van een massabeweging die
de  wereld  op  haar  grondvesten  kan  doen
beven. Wanneer kunnen deze perspectieven

werkelijkheid worden? Rosa Luxemburg wees
er  naar  aanleiding  van  de  Russische
Revolutie  van  1905  op  dat  proletarische
massabewegingen  na  elke  terugval  in  een
nieuwe  stormloop  tegen  de  macht  van  de
staat de lessen van vorige beweging kunnen
opnemen.

De belangrijkste zijn:
• uitbreiding van de strijd  van werkloze proletariërs  naar  de bedrijven,  naar  de werkende

arbeiders, en uiteindelijk naar de olie-industrie
•  begrip dat de arbeidersklasse internationaal is, tegen elk nationalisme, tegen elke verdeling

naar religie, sekse, taal
•  maak een einde aan de imperialistische oorlogen door de wapens om te keren in de richting

van  onze  uitbuiters  en  onderdrukkers,  die  de  jonge  generatie  in  telkens  andere
imperialistische conflicten jagen.

 Artikel op blog arbeidersstemmen.nl van 31 oktober

Op het blog arbeidersstemmen.nl proberen we de ontwikkeling in Iran te volgen, omdat dit
land niet alleen de meest ervaren bourgeoisie van het Midden-Oosten kent (aan de macht
gekomen nadat massademonstraties een einde maakten aan de heerschappij van de Sjah)
maar  ook  de  meest  ervaren  arbeidersklasse.  Arbeidersopstanden  in  Iran  kunnen  een
revolutionair  perspectief   geven de huidige massale  bewegingen overal  ter  wereld,  die  bij
gebrek aan een leidende rol, die alleen het proletariaat kan bieden, op zichzelf gesteld geen
toekomst in zich dragen. Alle hulp, in de vorm van attenderingen op nieuws, vertalingen naar
het  nederlands  en  deelname  aan  onze  discussies,  is  van  harte  welkom.  Mail:
FredoCorvo@protonmail.com.
_________
*) Uitgebreide analyse en lessen van vijf golven van strijd van de jaarwisseling van 2017-2018 
tot december 2018: 

• https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2018/12/23/iran-wat-na-de-repressie-tegen-  

de-arbeiders-van-haft-tapeh-en-de-staalarbeiders-in-ahvaz/  (Nederlands)
• http://libcom.org/blog/iran-what-after-repression-haft-tapeh-workers-steelworkers-  

ahvaz-24122018 (Engels)

Duits blog: arbeiterstimmen.wordpress.com

arbeidersstemmen publiceert een website en een blog ter bevordering van de 

zelfstandige arbeidersstrijd: 
• Voor een menselijke wereld, zonder oorlog, zonder terreur, zonder kapitaal, zonder 

staat.
• De arbeiders hebben geen vaderland.

• Alle macht aan de arbeidersraden.
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