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A jelenlegi társadalmi harcok a Magreb és a Közel-Kelet "forró 
pontjain" 

Irán 

- Iránban a szegénység, az áremelkedések (pl. az olaj- és 
élelmiszerárak 50%-os növekedése), a munkanélküliség (12% 
társadalmi szintén, de 24% a fiatalok körében) mellett olaj a 
tűzre a korrupt és oligarchikus ajatollah-rezsim a maga rendőri 
brutalitásával, iszlamista ideológiájával és a közel-keleti 
imperialista hatalmi játszmákba (a szíriai kormány 
támogatásába, a szaúdi vezetéssel való rivalizálásba) ölt 
forrásokkal. Utóbbi persze azt a célt is szolgálja, hogy a belső 
problémákról elterelje a figyelmet. 
- Az utóbbi években rendszeresen törtek ki sztrájkok és egyéb 
munkástiltakozások több szektorban is többek között a bérek ki 
nem fizetése, a rossz munkakörülmények miatt. A múlt évben a 
nyugdíjasok is tiltakoztak a nyugdíjak megkurtítása, a diákok 
pedig az oktatás privatizációja ellen. Az állam többnyire 
rendkívül brutálisan lépett fel, a rendőrség gumibotozással, 
letartóztatásokkal igyekezett letörni a megmozdulásokat. Sok 
helyütt még a szakszervezeti tagságot is titkolni kell. 2017 
szeptemberében még az is megtörtént, hogy az Arak 
városában sztrájkoló munkások elleni rendőri roham után 
néhány rendőrtisztet letartóztattak, mert megtagadták, hogy 
gumibottal verjék a sztrájkolókat. 
- 2017. október elején az olajfinomítók dolgozóinak egyik 
szervezete felhívást tett közzé. Ebben felvázolták 
elégedetlenségük okait – régóta ki nem fizetett bérek, rossz 
élet- és munkakörülmények – majd kijelentették: „Mi, a Perzsa-
öböl Csillag Olajfinomítójának munkásai, bejelentjük, hogy 
annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetnek véget vessünk, 
és kibírjuk ezt rettenetes nyarat fizetés nélkül, október 5. előtt 
csak egy hétig fogjuk békésen folytatni tiltakozásunkat. Ha 
követeléseinket nem teljesítik, akkor – elnézést kérve a 



tiszteletreméltó iráni nemzettől – leállítjuk és szétromboljuk a 
finomító telephelyeit.” 
- December elején Nyugat-Irán egyik falujában csaptak össze a 
rendvédelmi szervek a földjeik kisajátítása ellen tiltakozó 
helyiekkel, akik közül aztán több mint ötven főt letartóztattak. A 
hónap folyamán sztrájkba lépett egy cukornádültetvény több 
száz munkása is. 
- December legvégén a szociális feszültségek nyomán 
kirobbanó tüntetések elkezdtek nyílt politikai tiltakozásokba 
átnőni. 28-án az északkeleti Mesedben, az ország második 
legnépesebb városában a létfenntartási költségek növekedése 
ellen mozdultak meg több ezren, de a tüntetésen már „Halál a 
diktátorra!” felkiáltással és hasonló szlogenekkel vonultak fel. 
Más városokban is tüntetések voltak. A rendőrségi támadás 
ezúttal sem maradt el. Másnap újabb utcai megmozdulások 
kezdődtek. „Ha már nincs kenyerünk, nem félünk semmitől… 
nem etethetjük a családunkat hallgatással.” Hamedan, Qom és 
Ghavzin városában a tiltakozók közhivatalok épületeit támadták 
meg ilyen jelszavakkal: „Nem akarunk iszlám köztársaságot!”, 
„Halál a Hezbollahra!”, „A mollahoknak veszniük kell!”. 
Ugyanezen a napon elindult a nők között a levetett hidzsáb 
mozgalma. 30-án újabb városokban voltak összecsapások, 
Teheránban diákok ütköztek meg a rendőrséggel. Sokszor 
nacionalista, vagy monarchista jelszavak is feltűntek, a diákok 
egyik csoportja azonban a következő szlogennel ment az 
utcára: „Gázától Iránig vesszenek a kizsákmányolók!”. 31-én 
számos városban voltak tömegtüntetések, amelyek rendőrségi 
járművek felgyújtása, hivatalok és rendőrőrsök elleni támadások 
kísértek. A kormány a szokásos eszközei mellett az internetes 
közösségi média blokkolásával is igyekszik akadályozni a 
harcok továbbterjedését. 
- Az utcai megmozdulások januárban sem csitulnak, sőt, még 
keményebb harcokba torkollnak. Halálos áldozatok is vannak 
mindkét oldalon. Egy mollahokat képző szeminárium épületét 
felgyújtották. Egyesek megpróbálnak általános sztrájkot 
kirobbantani. Ezzel kapcsolatban a tiltakozók egyike a 
következőket mondta: „A jelenleg zajló iráni tiltakozások egy 
vezetők nélküli mozgalom, kisebb megmozdulások mozaikja. 



Az általános sztrájkra való felhívások arra tett kísérletek, hogy 
valamiféle irányt adjanak a tiltakozásoknak. Országos sztrájkra 
főleg a közösségi médiában hívtak fel hétfő délután, de a 
kormány letiltotta a kommunikációs csatornákat.” Az Iszlám 
Forradalmi Gárda egyes tagjai nyíltan átállnak a tiltakozók 
oldalára, elégetik tagkönyveiket és az ajatollahok képeit. Az 
állam ellentüntetéseken mozgósítja híveit, de utcára küldik az 
iskolásokat és az állami hivatalok alkalmazottait is. Január 
negyedikén Irán déli részén sztrájkba lépnek az olajfinomítók 
munkásai. Teheránban a letartóztatott fiatalok szülei 
ülősztrájkba kezdenek a börtön előtt. A rendőrség őket is 
letartóztatással fenyegeti, ha nem hagyják el a helyszínt. 
- Január közepére a kormányzat átmenetileg úrrá lesz a 
helyzeten, azon az áron, hogy (hivatalos közlések szerint) a 
rendőrség 3700 főt vett őrizetbe. A nők hidzsábviselés elleni 
mozgalma folytatódik, a hónap végére már 29 nőt tartóztatnak 
le emiatt. 
- Február elsején újabb tüntetések zajlanak le hat városban 
„Halál a diktátorra!” jelszóval. A tömeg ellen vízágyút, 
könnygázt vetnek be. A következő napokban több helyütt 
felgyújtják az ajatollahot ábrázoló óriásplakátokat. Úgy tűnik, a 
tömegtüntetések jelenleg szünetelnek, de bármikor újból 
fellángolhatnak. A tiltakozók többsége nem csak a rezsim 
keményvonalas képviselőiből, de az uralkodó párton belüli vagy 
azon kívüli reformszárnyból sem kér. Február 28-án 
mindenesetre az Iszlám Forradalmi Gárda főparancsnoka 
bejelentette, hogy a gárdát rövidesen új helikopterekkel és 
drónokkal fogják felszerelni… 

 
Iraki Kurdisztán 

Tunéziához és Iránhoz hasonlóan Iraki Kurdisztánban is két 
tényező szolgál a társadalmi harcok felhajtóerejeként: a regnáló 
kormányzat politikája és a térségbeli imperialista konfliktusok 
hatásai.  



Ami az iraki-kurdisztáni kormányzatot illeti, az tulajdonképpen 
az intézményesített korrupcióra épül. A terület két uralkodó 
klánja rendelkezik az olajbevételek és az állami költségvetés 
felett, melyeket magánvagyonukként kezelnek, a korábban 
állami forrásokból finanszírozott közszolgáltatásokat 
fokozatosan magánosítják, a közszféra megmaradt elemeit 
pedig lerohasztják, nem finanszírozzák megfelelő módon. 
Mindez önmagában is jelentős társadalmi feszültségeket szül, 
de a tavaly decemberi proletár megmozdulások kirobbanásakor 
az verte ki végképp a biztosítékot, hogy a 
közszolgáltatásokban, államigazgatásban dolgozók nem kapták 
meg a fizetésüket. 

Ez a helyzet úgy alakulhatott ki, hogy a térségben erősödő kurd 
függetlenedési törekvések miatt az iraki-kurdisztáni regionális 
kormányzat és az iraki központi kormány között rendkívül 
feszültté vált a viszony. 

Az első öböl-háborút követően a Szaddam rezsim kénytelen 
volt beletörődni abba, hogy az észak-iraki területeken a kurdok 
bizonyos mértékű autonómiára tettek szert az államon belül, és 
1992-ben létrejött a Kurd regionális Kormányzat. Irak 2003-as 
amerikai megszállása után ez a kurd önkormányzatiság tovább 
erősödött, majd az ISIS iraki terjeszkedése idején a kurd 
pesmergák által kifejtett ellenállás még nyilvánvalóbbá tette, 
hogy ezeket a területeket ténylegesen a kurd erők tartják 
irányításuk alatt. Az ISIS csapatainak kiűzése után 2017 
szeptemberében népszavazást is tartottak a teljes 
függetlenségről, ami végképp kiélezte az ellentéteket a bagdadi 
vezetéssel. Válaszképp a kormányerők újra irányításuk alá 
vonták az olajban gazdag Kirkuk tartományt, elvágva ezzel a 
helyi burzsoáziát a fő bevételi forrásától, emellett pedig nem 
utalták át a regionális kormányzat működéséhez szükséges 
szokásos összegeket. Állami költségvetés híján késett a bérek 
kifizetése, és ez utcára vitte a munkásokat. 

December 18-án az észak-iraki Szulejmánijja és Erbil 
tartományban a tüntetők több városban feldúlták és 



felgyújtották a hatalmon lévő KDP (Kurd Demokrata Párt) és 
PUK (Kurdisztáni Hazafias Szövetség) irodáit. Ugyanilyen 
támadást intéztek ellenzéki kurd és iszlamista 
pártok/szervezetek irodái ellen is. Egyes helyeken az irodák 
védelmére kivezényelt biztonsági erőkkel is összecsaptak, egy 
alkalommal pedig a biztonsági erők épületét is megtámadták. A 
zavargások során több városban is legyilkolták az említett 
épületeket védelmező őrség egyes tagjait, Raparine városában 
pedig elfoglalták a városházát.  

A zavargások harmadik napján a hadsereg és a 
rohamrendőrség megszállta Szulejmánijja városát, hogy 
helyreállítsa a rendet, és több száz főt letartóztattak. 

A mozgalom pár nap alatt kifulladt, december 24-én volt még 
egy sztrájk Kalarban, de ekkorra már csak szimbolikus akciókra 
került sor: egy-két kisebb településen a kormány elleni 
tiltakozásul zárva tartottak a boltok, éttermek. 

A harcok mérlege a másik két országban tapasztaltakhoz 
hasonló: gyors felfutás, majd a mozgalom elhalása, a 
mozgalom a munkásosztály több szektorát is érintette (olajipari 
munkások, közszférában dolgozók, munkanélküliek), az utcai 
megmozdulások dominanciája a termelés szférájában lezajlott 
akciókkal szemben. 

Megmozdulások Tunéziában 
(Nuevo Curso blog, 2018 január 11.) 
Noha az angol nyelvű sajtó az ellenkezőjét erősítgeti, Tunézia 
nem tartozik a Közel-Kelethez. A Murcia városától kevesebb 
mint 1000 kilométerre elhelyezkedő ország az afrikai Magreb 
(Nyugat) legvárosiasabb és legvilágibb országa. Itt kezdődött az 
úgynevezett „arab tavasz”, amely eredetileg a városi 
szubproletariátus elégedetlenségének kirobbanása volt, 
amelyhez differenciálatlan „népi” tömegként csatlakoztak a 
kispolgárok és a munkások. A tunéziai burzsoázia egy 
„demokratikus átmenet” elindításával reagált, amelyről 
kezdetben úgy tűnt, hogy Európa és Katar erős támogatását 
élvezi, de amely két ok miatt végül nem ért célba. 



1. Az egyik a Perzsa-öböltől egészen a Magrebig terjeszkedő 
imperialista konfliktus. Túl a hagyományos, a helyi burzsoázia 
szívére nagy hatást gyakorló olasz és a francia téteken, a 
kormánykoalíciót vezető pártot politikai irányvonalának 
megőrzése függőségbe hozza az „Ennahdhától”, egy olyan 
avíttas „kereszténydemokráciától”, egyfajta muzulmán 
karlizmustól, amelyet gazdaságilag és a diplomácia terén Katar 
tart fenn. A jemeni háború eszkalálódásával Tunézia sem 
maradhat ki a Szaúd-Arábia és Irán szövetségesei közötti 
feszültségből. Az Egyesült Arab Emirátusok konfliktusa és a 
„Fly Emirates” járatainak leállítása csak anekdotikus példája volt 
egy felszín alatti háborúnak, amelyben az egyik oldalon 
Franciaország, a másikon Törökország azonmód színre lépett. 
2. De ha az imperialista játszma nem segít, annak az az oka, 
hogy Tunézia stabilitása – noha a tunéziai államkapitalizmus 
évtizedeken át jelentős erőfeszítést tett a gazdaság 
diverzifikálására – továbbra is a kőolaj és az alapvető 
élelmiszerek világpiaci áraitól függ. A tunéziai gazdaságnak 
közös vonásai vannak Venezuela és még számos más 
perifériaország gazdaságával, amelyek bizonyítják a nemzeti 
tőke független fejlődésének lehetetlenségét. Tunézia nehezen 
tud új piacokat nyitni egy mind jobban feldúlt geopolitikai 
környezetben, és külkereskedelmének immár több mint 80%-át 
az Európai Unióval bonyolítja. A tunéziai tőke a több mint 15%-
os munkanélküliségi rátán, a súlyos alulfoglalkoztatottságon és 
a növekvő egyenlőtlenségen nyugszik. A 
munkahelyteremtéshez 6%-os növekedésre lenne szüksége. 
Ezt a célt Ben Ali, a 2011-ben megbukott diktátor ezerszer 
deklarálta anélkül, hogy elérte volna. Végül nem tehetett mást, 
növelte a népi osztályok terheit. A gabonaárakat 
többszörösükre emelő spekulációs viharok kirobbantották a 
népi tiltakozásokat – azaz a „népet” alkotó valamennyi osztályét 
–, amelyek megdöntötték a rezsimet. Ma a GDP 70%-ára rúgó 
államadóssággal a tunéziai demokrácia hasonló dilemma előtt 
áll. A tunéziai tőke nem ér el olyan növekedési rátákat, 
amelyekkel képes lenne csökkenteni a munkanélküliséget és az 
alulfoglalkoztatottságot, és továbbra is rendkívüli mértékben 
függ a külföldtől, miközben nap mint nap ellenségesebb 



imperialista konfliktusok kontextusába van ágyazva. 
A megmozdulások 
Ha valakinek kétségei lettek volna afelől, hogyan fog reagálni a 
demokratikus burzsoázia, a január elsején életbe lépett 
költségvetési terv mindent világossá tett: megszorítások, 
csökkentett újraelosztás, kevesebb szociális kiadás és új 
közvetett adók. A fogyasztás fogalmaira lefordítva: brutális 
áremelkedés. Január harmadikán egy egyetemi diákcsoport 
elindította a #FechNestanew („Mire várunk?”) kampányt, és 
gyűlésekre kezdett felhívni középületek előtt. Az eredeti 
célkitűzés „állampolgári”, osztályközi volt, és a gyűlésekről 
alkotott hamis elképzeléseken alapult. 
A felhívások egyetemi csoportok körében születtek, és 
osztályközi keretben fogalmazódtak meg, amely illeszkedik a 
tunéziai burzsoázia új demokratikus diskurzusába. 
És a munkások? 
A felhívások populista és osztályközi keretei, a fals gyűlések 
„állampolgári” formái, a „jázminos forradalom” igazolása kevés 
helyet hagynak a független osztálycélkitűzések számára, és 
erősítik a tunéziai burzsoázia „demokratikus” diskurzusát, amely 
annyira tetszik európai szövetségeseinek. 
A felhívást közzétevőket ennek ellenére gyorsan meghaladták, 
és már három napja éjjeli zavargások folynak, amelyeket a 
„Mire várunk?” igyekszik visszatéríteni „egy nagy tüntetéssel” 
január 11-én, a 2011-es „jázminos forradalom” évfordulóján, a 
szakszervezetek pedig a kormánytól a minimálbér illuzórikus 
emelését kérik. 
A munka végeztét követő zavargásoknál, és még az üzletek 
elleni támadások egy részénél is sokkal többről van szó, mint „a 
lumpen beszivárgásának” kifejeződéséről, amivel a felhívások 
egyes szerzői vádaskodnak. Sok bennük a düh és a 
tehetetlenség azon munkások részéről, akik szembenéztek 
azzal, hogy a „jázminos forradalom” és az „arab tavasz” 
demokratikus diskurzusa színtiszta méreg az ő érdekeik 
szempontjából… de nem találják a formát és az erőket saját 
alternatívájuk felállításához. A mélyebb okok ugyanazok, mint 
amelyek az iráni mozgalom hanyatlását okozták: az 
osztálymozgalom nem juthat független formában kifejeződésre 

https://www.facebook.com/hashtag/fechnestanew?source=feed_text


egy gyűlésekre és visszahívható képviselőkből álló 
bizottságokra alapozott osztályszerveződés nélkül. 
De van még egy fontos fordulat. Míg Iránban tömeges 
munkásgyűlések vannnak – szinte mind az olajiparban – 
amelyek lehetővé tesznek egy valódi gyűléseken alapuló 
szerveződést a munkahelyen és egy bizottságok révén folyó 
koordinációt, Tunéziában az ipari termelés nagyobb része (a 
GDP kb. 30%-a) 500 munkásnál kevesebbet foglalkoztató 
gyárakban történik, a munkások nagyobb része pedig a 
szolgáltatóiparban és az építőiparban dolgozik (a GDP közel 
50%-át megtermelve). Ezenkívül a munka prekarizálódását és 
rotációját tekintve Tunézia messze Spanyolország előtt jár. 
Amit Kurdisztánban, Iránban és Tunéziában látunk, az az, 
ahogyan az osztály szembekerül a szerveződés 
szükségességével, és újrafelfedezi azt. „A város” terepe és a 
résztvevők által összehívott tüntetés, amelyet könnyűszerrel 
saját kereteibe zár a demokratikus és populista osztályköziség, 
egy olyan béklyó, amely az osztályt csak frusztrációba és a 
rohamrendőrség gumibotjai alá vezeti. Még ha sztrájkba lépnek 
is, mint Iránban, az utca – ha nincs gyári vagy vállalati gyűlés a 
háta mögött – az osztálymozgalom ereje helyett annak 
feloldójává válik. 
Az osztály életének egy rendkívül fontos pillanatát éljük meg, 
amelyben a központi kérdés az, hogy visszaszerezzük a harc 
eszköztárának legalapvetőbb elemeit: a sztrájkot és a 
gyűlésekbe valamint választott és visszahívható bizottságokba 
való szerveződést. A formák immár nem pusztán azok lesznek, 
amelyek a gyárakba hiperkoncentrált proletariátusra jellemzők. 
Legfőbb feladataik egyike az lesz, hogy megtalálják annak a 
módját, hogy a prekarizálódás által atomizált tömegeket 
megszervezzék. Ennek eredménye lesz a kulcs ahhoz, hogy 
megszilárdulhasson a harcok új menete az egész világon. 

Forrás: 
https://www.facebook.com/groups/352224161646555/permalink
/825199524349014/ 


