
İran Komünist Partisi Marxist-Leninist-Maoist’ten Duyuru 

Dünya Halkları: İran’dan Kopup Gelen Devrim 

Haykırışını Kendinizinki Bilin! 

Muazzam bir heybet ve ihtişamla İran’ın dört bir yanını zapteden gelişmeler ‘’İran’’a özgü değildir!..  Ezilen insanlığın 

kurtuluş feryadı, özellikle de insanlığın yarısı olan kadınların teokratik faşist İran İslam Cumhuriyeti (İİC) altında maruz 

kaldıkları iğrenç ve insafsız zulümden bir kurtuluş yolu arayışının feryadıdır. Bütün özgüllüğü ve kendine has özellikleri ile 

onların bu yükselen haykırışı bütün insanlığın kurtuluşu için evrensel haykırışın ta kendisidir! İşte bu yüzden Afganistan’dan 

Ortadoğu’nun her yanına ve harabedilmiş, yoksul ve  aç ve Afrika’ya kadar ve hatta refah içindeki Avrupa ve Kuzey 

Amerika ülkelerindeki insanlar dahil her yerde yürekleri heyecanlandırıp harekete geçirdi bu haykırış! İnsanları 

şevklendiren bu muhteşem başkaldırının Jina’nın (Mahsa Amini)’nın İran’da nefret edilen ‘’ahlak’’ polisi tarafından 

katledilmesi yüzünden patlak vermesinin zamanı zaten çoktan gelmişti, çünkü kadınların köleleştirilmesi İran İslam 

Cumhuriyeti’nin başından beri temel bir taşıdır. Dünya halkları İranlı kadınların kendilerinin ataerkil köleliğe mahkum 

edilmelerine karşı korkusuzca nasıl darbe indirişini büyük coşkuyla kutlamakta elbette haklıdırlar!... Bu başkaldırıda 

insanlar dünyanın her bir yanında maruz kalınan baskıların her türünü ortadan kaldırmak için ilham kaynağı ve umut ışığı 

görüyorlar, etrafımızı çepeçevre kuşatmış  sömürü ve baskı koşullarından kurtulma ve insanlığın kökten farklı bir dünya 

kurabilmesi için potansiyelini bir an gözleri önüne serilmiş tahayyül ediyorlar. Dünyanın bir çevresel mahvoluşun 

uçurumuna gelip dayanmış olduğu bir zamanda özellikle, ABD, Rusya ve benzeri büyük kapitalist-emperyalist gangsterler 

dünyayı nükleer savaş mahşeri ile tehdit etmektedirler. 

Bu durumda sizlere, dünya halklarına sesleniyoruz --elbette ki sizlerin tepesindeki gerici yöneticilere DEĞİL!-- İran 

halkının başkaldırısıyla omuz omuza dayanışmanız ve destek olmanız için sizlere sesleniyoruz. Gerici yöneticiler, özellikle 

de Batılı emperyalist ülkelerdeki gerici yöneticiler utanmaz bir iki yüzlülükle halkın başkaldırısına ilişkin sözde sempati 

beyanlarıyla ortalığı tozutuyorlar, ki bu şekilde Batılı emperyalistler -- özellikle de ABD emperyalizmi-- İran’ın ve 

Ortadoğu’nun halklarını nesiller boyunca nasıl boyunduruk altında tutmak için, nice sınırsız vahşet suçu işlediklerini, ne 

kanlı darbeler tezgahladıklarını ve kendi küresel hakimiyetleri ve sefahatlarını emniyet altına alabilmek için nice feodal 

şeyhleri ve şahları halklara cebren empose ettiklerinin lanet olası gerçeğini gözlerden saklamaya çabalıyorlar. Yeter! Bu 

ülkelerde ve dünyanın dört bir yanında halk kitllelerinin sokaklarda kendileri ile birlikte ayağa kalktıklarını ve kökten farklı 

yeni bir dünya için mücadele etme kararlılıklarını beyan ettiklerini görebilmenin İran halkı için ne anlam taşıyacağını bir 

tahayyül edin. 

Gerçek bir devrim için İran’da yol açılması Ortadoğu’nun ve bütün dünyanın çehresini değiştirecektir ve hayatları hurdahaş 

eden kapitalist-emperyalist sistemin mengenesinden ve bu gezegen ve üzerinde barınan 8 milyar insana reva gördüğü bu 

sonu gelmez hunharlıktan devrimci bir kurtuluş yolunun mümkün oluşuna insanların görüş ufkunu yükseltecektir. Böylesi 

bir fırsatın heba edilmesine izin verilemez, ‘’Arap Baharı’’ sırasında Mısır halkının başına gelenin tekrarlanmasına, İran’ın 

içindeki ve dışındaki büyük güçlerin bu miadını dolmuş mevcut baskıcı düzenin bir kosmetik cerrahisiyle tehlikeyi 

savuşturmalarına imkan verremeyiz. 

İslam Cumhuriyeti Şii teokratik rejim uygulayan bir diktatörlüktür ve emperyalizmin tahakkümü altındaki ülkelerdeki  

‘’tanıdık’’ gerici rejimlerden bir şekilde farklı görünür, ancak burada gayet berrak bir şekilde belirtelim ki, bu rejim her 

zaman kapitalist-emperyalist dünya düzeninin –ABD ve Avrupalı emperyalist güçler ve onların yanısıra emperyalist Çin ve 

Rusya’nın oluşturduğu ve dünya talanındaki payları ve köleleştirici sömürü empoze etme imkanları için kıyasıya kapışan 

belli başlı emperyalist güçlerin hükmü ve kontrolü altında olan bu düzenin ---entegral bir parçası ve onun işleyişine ta’bi ve 

bağımlı konumda olmuştur. İslami köktendincilik ile emperyalist yönetici tabakalar arasındaki husumet onlarca yıl önce 

devrimci komünist lider ve Yeni Komünizm’in mimarı Bob Avakian tarafından “iki miadı dolmuşlar” kavramı altında tahlil 

edildi. Avakian, İslami köktendinciliğinin yükselişinin aslında kapitalist-emperyalist sistemin “tuhaf, hususi bir tezahürü” 

olduğunu göstermiş ve bu gerici güçlerden herhangi birisinin yanında yer tutmanın bunları her ikisini birden 

güçlendireceğini vurgulamıştı. Bu gerçeğe, dünyayı kökten değiştirmekten vazgeçmiş ve insanlığı gericiler arasında sözde 

“daha az kötü olana” teslim etmeye karar vermiş, ilerici hareketler içinde çok insan hiç kulak asmadı. O halde açık 

konuşalım: Genel olarak İslami köktendincilik ve özel olarak da İran İslam Cumhuriyeti “anti-emperyalist” değildir, bunlar 

dünyaya hâkim olan kapitalist-emperyalist sistemin takım taklavat bir parçasıdırlar ve bu dini bütün mollalar, kaçınılmaz 



olarak her zaman Rusya'nın Putin'i veya Çin'in Xi Jin Ping'i gibi – ve batılı emsallerinden biri olmazsa şayet-- zındık 

emperyalistlerden birisinin kanatları altında muhakkak bulurlar yerlerini. 

İran halkının sanki bitmek bilmeyecek gibi görünen acılarına nihayet son vermek için, İslami teokratik faşist rejimi 

devirmeye ve İran'ı kapitalist-emperyalist sisteminin kıyımcı dokusundan kurtarmak amacıyla milyonlarca insan tarafından 

gerçekleştirilecek ve devrimci bir öncü tarafından önderlik edilen gerçek bir devrime ihtiyaç vardır. Bu, komünist bir 

devrimi ve bu sayede "Yeni Sosyalist Cumhuriyet "in kurulmasını gerektirir. Üç büyük engelle şu anda yüzleşmek ve 

bunların üstesinden gelmek gerekmektedir: 1) İran'ın gücünü hala fazlasıyla muhafaza eden baskı aygıtının kanlı bastırma 

kapasitesi, özellikle de İslam Muhafızları denen kiralık katilleri, ordu ve polisin kanlı şiddeti. 2) "Dünya güçlerinin" İran'ı 

hunhar bir teokrasiden emperyalist tahakküm tehlikesinden muaf  burjuva demokratik bir rejime geçişine yardımcı olacağına 

umut bağlamış naif fanteziler! İslam Cumhuriyetine muhalefet eden belli başlı güçler arasında bu tehlikeli kendini aldatmayı 

bilhassa da Batılı emperyalistleri etkin arka çıkmasıyla yaymaya çalışan önemli güçler var. 3) Ve kitleler arasında gerçek 

bir devrimin ne anlama geldiği ve bugün mevcut dünya düzenini parçalayıp hurdaya çıkaran gelgitlerin kargaşasında 

insanlığın kurtuluşu için düzen prangasını gerçek anlamda kıracak bir hamlenin şansı hakkındaki bilimsel kavrayışın 

tehlikeli eksikliği. 

Sizlere sesleniyoruz, gezegenimizin değerli insanları, özellikle Afganistan, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye, 

Hindistan, Pakistan'ın yanı sıra Çin, Ukrayna, Rusya'dan ...insanlarımıza, İran'daki ayaklanmanın yanında omuz omuza 

durmanız için, kökten farklı, yeni ve daha iyi bir dünya için kendi özlemlerinizi İran'ın kahraman kadın ve erkeklerinin 

kalplerinde yanan umutla birleştirmeniz için sizlere sesleniyoruz. Farsça okunacak malzeme için partimizin, İran Komünist 

Partisi Marksist-Leninist-Maoist'in web sitesini ve İngilizce ve İspanyolca malzemeler için revcom.us sitesini incelemeye 

çağırıyoruz. Gerçek bir devrimin ve amacının ne olduğu kavramak ve gerçek bir devrim için potansiyelin –nasıl insanlığın 

kurtuluşu için Bob Avakian'ın Yeni Komünizm ile ortaya koyduğu yeni kavramsal çerçevenin temel alınmasına ve devrim 

için kullanmasına önderlik edilerek-- devrim için güçlü bir hareket inşa edilebilir ve devrim için beliren potansiyel nasıl 

gerçekleştirilmiş bir devrime dönüştürebilir olduğunu incelemeniz için sizlere sesleniyoruz. 
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