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För socialism och internationell solidaritet ! 
Första maj 2015 demonstrerar miljontals arbetare tillsammans med progressiva 

krafter runt om i världen mot det kapitalistiska systemet och imperialismens 

barbari och krigshot mot förtyckta folk. Första maj går miljontals människor ut 

på gator och torg och demonstrerar mot ekonomiska orättvisor, krig, våld, social 

förslumning, arbetslöshet, fattigdom, svält, fascism och rasism. 

Vad händer i Iran ? 

 

 
Bilder på några fängslade arbetaraktivister 

 

Iran befinner sig i en djup ekonomisk kris. Den islamiska kapitalistiska regimen 

har genom att ha anpassat sig till världsbanken och den internationella 

valutafonden radikalt försämrat arbetarnas ekonomiska situation. Privatiseringar 

fortsätter med hög fart. Inflationen är enligt den iranska riksbanken 24 procent 

men i själva verket högre än 40 procent. Efter avskaffande av subventionen till 

svaga grupper i samhället har matpriserna därmed höjts med 45-50 procent. 

Enligt officiella rapporter lever 80 procent av befolkningen under fattigdom. 

Minimilönen för arbetarna inför det nya året är ca 1 dollar/timme och ett hån 

mot arbetarna i Iran. Påståendet att Islamiska republiken har ett stort stöd bland 

de fattiga är en bluff som saknar motstycke. 

Arbetarna inom olika sektorer fortsätter sin kamp för demokrati, bättre lön och 

bättre arbetsförhållanden och för bildande av självständiga fackliga 

organisationer. Tiotusentals lärare har under den senaste veckan i ett flertal  

iranska städer demonstrerat mot den rådande  ekonomiska misären och krävt 

bättre löner och att fängslade arbetare och lärare ska friges. Idag sitter hundratals 

fackliga aktivister och fackliga ledare i fängelse och utsätts för tortyr. Regimen 

varken vill eller kan tillgodose arbetarnas och de övriga samhällsgruppernas 

behov och fortsätter därmed regera med våld, terror och förtryck. Denna 

reaktionära politik gynnar bara den kapitalistiska maffialiknande klassen och 

imperialismen. Regimens brutala attack mot arbetarklassen och småfolk samt 

alla oliktänkande måste skarpt fördömas. Vårt parti, tar samtidigt som det 



kämpar för demokrati, rättvisa och frihet, också en klar och tydlig ställning mot 

USA-imperialismen och sionismens inblandning i Irans inre angelägenheter. 

 

Irans kärnenergiprogram och västvärldens hyckleri 

 

Barak Obama fortsätter med sin aggressiva imperialistiska politik och utsätter 

tillsammans med Israels sionistiska regim det iranska folket för fascistiska 

krigshot. 

Ett avtal slöts 7 april 2015 mellan Iran och länderna i ‘5 + 1′-gruppen (5+1 är de 

fem staterna i säkerhetsrådet +Tyskland) gällande den iranska kärnenergin. Iran 

lovade att minska sitt kärnprogram för de kommande 10 till 15 åren och 

acceptera regelbundna internationella inspektioner. Avtalet innebär bland 

annat att Iran ska stänga 1/3 av de centrifuger som producerar uran och måste 

godta omfattande internationella inspektioner. 

 

Iran har accepterat att inte anrika uran över 3,67 procent under minst 15 år. 

För att få fram klyvbart material till en atombomb krävs att uranet anrikas till 90 

procent . I gengäld lovade USA och dess allierade att sanktionerna mot Iran 

skulle lyftas. Kort sagt har sanktionerna tvingat iranska regimen  att acceptera 

USA-imperialismens diktat. Precis samma tragiska scenario som Irak och 

Libyen har drabbats av, upprepas idag i Iran . 

Iran ska hindras att bygga upp ett fredligt kärnenergiprogram medan Israel som 

har ockuperat några länder får ha 40-200 atombomber utan protester. Iran, 

utsätts för olagliga sanktioner, medan Israel som startat flera brutala krig inte har 

några sanktioner. USA inledde sanktionerna redan 1996 under Clinton, 

sanktioner som allvarligt skadat Irans ekonomi och dess samarbete med ledande 

europeiska ekonomier, som Tyskland och Frankrike. Någon kontroll av Israels 

kärnvapenverksamhet ska inte ske, och inte heller av t.ex. USA:s kraftiga 

kärnvapenmodernisering. Så sublima är förhållandena i världen. Och 

dominerande massmedia framför ingen kritik mot detta hyckleri. Ja, USA är 

verkligen fortfarande ”Världspolisen”. 

Iranska arbetarpartiet(Toufan) fördömer skarpt  det koloniala avtalet, ‘5 + 1′ och 

upprepar ännu än gång att regimer som förtrycker eget folk och kuvar de sanna 

antiimperialistiska krafterna  är dömda att acceptera imperialistiska diktat. 

Iranska prästerskapet har gjort sitt val. Kompromiss med ”den stora satan” för 

sin överlevnad, vilket är ett förräderi mot iranska folket . Samma kurs som 



Libyens president , Muammar Gaddafi hoppades på att överleva. Dock har 

historien visat att han hade fel och därför störtades han av imperialismen. 

 

 

 

Varför angreppskrig mot Jemen? 

 
Så har ännu ett angreppskrig inletts i Mellanöstern. Denna gång är det en 

koalition ledd av kungadiktaturen Saudiarabien som bombar Jemen och dess 

folk.26 mars 2015 tog det saudiska flygvapnet kontroll över Jemens luftrum. 

Attacker har skett mot den av Huthirebellerna kontrollerade huvudstaden Sanaa, 

vilket orsakat många dödsoffer och stor förödelse. Hittills har 3700 människor 

dödats och sårats och tiotusentals har blivit hemlösa. Nio andra diktaturer i 

regionen, från Marocko i väster till Förenade Arabemiraten i öster, deltar i det 

militära angreppet. Också USA bidrar till bombningarna med logistiskt stöd och 

underrättelseinformation. Saudierna försöker måla upp en bild av att 

bombningarna är en humanitär insats för att rädda det jemenitiska folket. 

 

USA-imperialismens terrorkrig i Jemen och övriga regionen är en viktig orsak 

till den nuvarande kaotiska utvecklingen i landet. Men samtidigt är det växande 

hotet från al-Qaida och IS ett för USA användbart argument för fortsatt 

inblandning. USA delar saudiernas farhågor om ett mer Iranvänligt styre i 

Sanaa. Men det finns ett större strategiskt intresse bakom dess långvariga 

inblandning i Jemen, nämligen kontrollen av Bab el Mandeb-sundet. Det är den 

smala passagen mellan Adenviken och Röda havet. Här åker lastfartyg från hela 

världen som passerat eller ska passera genom Suezkanalen. Detta är en av 

världens viktigaste sjöfartsleder och uppges omfatta åtta procent av 

världshandeln. Kontrollen av Jemen är avgörande för kontrollen av Bab el 

Mandebsundet och indirekt en stor del av världsekonomin. Det är ingen slump 

att USA passar på och skickar två av sina krigsfartyg till  Mandebussundet för 

att skapa  ”säkerhet och lugn i regionen”!! 

Iranska arbetarpartiet(Toufan) uppmanar alla progressiva krafter att fördöma 

Saudiarabiens attack mot Jemen och västimperialismens inblandning med USA i 

spetsen i Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia, Sudan ,Ukraina…… och visa 



solidaritet med det palestinska folkets befrielsekamp mot den sionistiska 

ockupationsmakten Israel . 
 

 

 

För socialism och internationell solidaritet ! 

Störtande av iranska regimen är en intern fråga för iranska folket. 

Nej till krig och ekonomiska sanktioner mot Iran! 

Frige arbetaraktivister och alla politiska fångar i Iran! 
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