
Αλληλεγγύη στην εξέγερση του ιρανικού λαού 
Ενάντια στη δικτατορία και τον ιμπεριαλισμό - για την εργατική εξουσία 

 
Η αμφισβήτηση του εκλογικού απο-
τελέσματος στο Ιράν, τον περασμένο 
Ιούνη, συντέλεσε στην έκρηξη της 
συσσωρευμένης οργής του ιρανικού 
λαού. Άνεργοι, εργαζόμενοι από 
πολλούς κλάδους της παραγωγής, 
γυναίκες που αντιτίθεται στο θρη-
σκευτικό νόμο της σαρία, φοιτητές 
και νεολαία αγωνίστηκαν για δημο-
κρατικές και πολιτικές ελευθερίες 

ενάντια στην καταπίεση ενός αυταρχικού καθεστώτος. Σήμε-
ρα, έξι μήνες μετά, ξαναβγαίνουν  στους δρόμους και στέλ-
νουν το μήνυμα μιας εξεγερσιακής διαδικασίας με διάρκεια 
και σοβαρές αιτίες.   

Το δικτατορικό, θεοκρατικό καθεστώς του Αχμαντινετζάντ 
και των μουλάδων επιστρατεύει την αστυνομία και τις ειδι-
κές ομάδες της Επαναστατικής Φρουράς και των Μπασίτζ, 
συνεχίζοντας την προώθηση της βίαιης καταστολής του κι-
νήματος. Οι συλλήψεις, οι εν ψυχρώ δολοφονίες, τα βασα-
νιστήρια συμπληρώνουν την ενίσχυση του αυταρχισμού του 
ισλαμικού καθεστώτος, που απαγορεύει την αυτοοργάνωση 
των εργατών, καταπιέζει τις γυναίκες και επιβάλλει έναν 
θεοκρατικό σκοταδισμό χωρίς κοινωνικά και πολιτικά δι-
καιώματα.  

Η δήθεν αντιιμπεριαλιστική και φιλολαϊκή  ρητορεία του 
λαϊκιστή Αχμαντινετζάντ, με τα λίγα ψίχουλα για τους φτω-
χούς και τον «συνεχή πόλεμο» στις ΗΠΑ, δεν μπορούν να 
κρύψουν το χαρακτήρα της πραγματικής του πολιτικής και, 
βέβαια, δεν αποτελούν λόγο για να να μην υποστηρίξουμε 
το υπαρκτό κίνημα που ζητά περισσότερη δημοκρατία. Στην 
πραγματικότητα, η συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων συνθέτει 
το οικονομικό του πρόγραμμα, ενώ ο κρίσιμος ρόλος του 
στη διαδικασία «σταθεροποίησης» του Ιράκ και του Αφγανι-
στάν και η πλήρης ταύτισή του με τους ισχυρούς οικονομι-
κούς κύκλους, τον καθιστούν αναπόσπαστο μέρος της αστι-
κής εξουσίας στην περιοχή.  

Καμία αυταπάτη για την αντιπολίτευση. Τόσο η αντιπολιτευτι-
κή πολιτική  του Μουσαβί όσο και του Καρουμπί κινούνται 
μέσα στο πλαίσιο του ιερατικού κατεστημένου και δεν επι-
διώκουν μια εκ βάθρων αλλαγή που θα αμφισβητήσει τη 
φύση του καθεστώτος. Το νεοφιλελεύθερο οικονομικό τους 
πρόγραμμα με τη συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων και η σύ-
μπλευσή τους με τον ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπο-
ρίου) καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά 

μεταξύ των διάφορων ομάδων που νέμονται την πολιτική εξουσία 
στο Ιράν. 

Η καταδίκη του καθεστώτος από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της 
Δύσης δεν μας πείθει. Οι ΗΠΑ και οι χώρες του ΝΑΤΟ, που έ-
χουν πνίξει την ευρύτερη περιοχή στο αίμα των πολέμων τους, 
δεν δικαιούνται να μιλούν για δημοκρατικές ελευθερίες. Από τη 
Γάζα ως το Αφγανιστάν η ελευθερία πάει χέρι χέρι με τα γεωπο-
λιτικά τους συμφέροντα και τις ορέξεις των πετρελαϊκών εται-
ρειών. Η αξιολόγηση της κατάστασης στο Ιράν συνδέεται άμεσα 
με τους στρατηγικούς στόχους τους στην περιοχή. 

Η διάρκεια και η ένταση της ιρανικής εξέγερσης διαψεύδει όσους 
την  αντιλαμβάνονταν ως αντίστοιχη των πορτοκαλί επαναστάσε-
ων στη Γεωργία και την Ουκρανία. Οι προσεγγίσεις αυτού του 
τύπου αγνοούν τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες του Ιράν: 
μιας χώρας με σημαντική ιστορία του αριστερού και εργατικού 
κινήματος και ζωντανές τις μνήμες της επανάστασης του 1979. Η 
επέκταση και η αντοχή της αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα κί-
νημα που αγκαλιάζει ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης του 
Ιράν και των καταπιεζόμενων στρωμάτων. Οι δυναμικές απεργίες 
των τελευταίων ημερών και η ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος, 
που πλέον ζητά το θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεϊ, αποτελούν 
σημαντικές και ελπιδοφόρες εξελίξεις για την πορεία της εξέγερ-
σης. 

Η εξέγερση αυτή θα κριθεί από τη δυνατότητα των εργαζομένων, 
των γυναικών και των ανέργων να αυτοοργανωθούν και να εμ-
βαθύνουν τη διαδικασία αυτοχειραφέτησης και απελευθέρωσής 
τους. Θα κριθεί από τους στόχους πάλης, που δεν πρέπει να πε-
ριοριστούν σε μια απλή αντικατάσταση του Αχμαντινετζάντ από 
κάποιον από τους επίδοξους ισλαμιστές ηγέτες, αλλά να τολμή-
σουν να αμφισβητήσουν την ίδια την ύπαρξη της Ισλαμικής Δημο-
κρατίας και τους καπιταλιστικούς θεσμούς. Θα κριθεί από την 
ικανότητα του κινήματος να διεκδικήσει πλήρη ελευθερία δράσης 
για τα πολιτικά κόμματα, των συνδικάτων και των κινήσεων πολι-
τών και την κατάργηση της σαρία. Θα κριθεί από την ικανότητά 
του να διαμορφώσει ένα μέτωπο των λαών της περιοχής ενάντια 
στις ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις και τον εθνικισμό. 

Η κινητοποίηση της αριστεράς και του εργατικού κινήματος σε 
παγκόσμιο επίπεδο και η έμπρακτη διεθνής αλληλεγγύη προς τις 
εξεγερμένες μάζες του Ιράν μπορούν να ενισχύσουν τις πιο προ-
οδευτικές δυνάμεις μέσα στο Ιράν, ώστε οι παραπάνω στόχοι να 
κερδίσουν την αποδοχή του κινήματος. Αποτελούν και τον καλύ-
τερο τρόπο ώστε η ιρανική εξέγερση και το δημοκρατικό κίνημα 
να μην αποτελέσουν άλλοθι για την πολιτική των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων στην περιοχή. 

 
 

 


