
İRAN HALKININ İSYANINI SELAMLIYORUZ! 

 

Jina Mahsa Amini'nin gözaltında vahşice katledilmesini, İslam Cumhuriyeti 

rejimi tarafından kitlesel protestoların bastırılmasını ve halka yönelik 

saldırıları kınıyoruz! 

İran'daki kadınların, işçilerin ve diğer ezilen halkların devam eden 

protestolarını ve haklı mücadelelerini destekliyoruz! 

 

22 yaşındaki Kürdistanlı genç kadın Jina Mahsa Amini, gerici İran İslam 

Cumhuriyeti tarafından işkenceye uğradı ve aldığı yaralar sonucu 16 Eylül Cuma 

günü kaldırıldığı hastanede öldü. Mahsa'nın öldürülmesinin ardından, kadınların 

önde olduğu kitlesel protestolar, başkent ve diğer büyük şehirler de dahil olmak 

üzere ülke genelinde 170’ten fazla şehre yayıldı. Tüm şehirlerde "Ne Şah ne de 

Molla!" gibi sloganlar atılıyor. İslam Cumhuriyeti liderlerine ve tüm rejime 

doğrudan meydan okunuyor. 

Molla rejimi ise tedirginliğinin bir ifadesi olarak gösterilere şiddetle 

saldırmaya devam ediyor. İnternet erişimini kısıtlıyor. Nitekim basına sızan bir 

belgeye göre rejim, orduyla polise gösterileri “acımadan ve büyük şiddetle 

bastırın” talimatı gönderdi. Gelinen aşamada resmi açıklamalara göre 84 kişi 

yaşamını yitirirken, 2000’e yakın kişi de tutuklanmış bulunuyor. Daha gerçekçi 

bir tahmin şu anda bu sayıların en az 300 ölüm ve 20.000'den fazla tutuklama 

olarak gösteriyor. Buna rağmen İran halkının isyanı devam ediyor. 

İslam cumhuriyeti rejiminin son 43 yıllık yönetimi boyunca, İran molla 

rejimine karşı 20'ye yakın ayaklanma yaşandı. Bu isyanlar gerici rejim tarafından 

şiddetle bastırıldı. Rejim her seferinde isyanların "dış güçler" tarafından organize 

edildiğini iddia etti. Şu an yaşanan isyanı da “dış güçlerin” işi olarak propaganda 

etmektedir.  Ancak bu yalandır. İran halkı (İslami kurallara göre) bir yaşam 

tarzının dayatılmasına, korkunç ekonomik koşullara ve yoksulluğa isyan ediyor. 

Bugünkü isyanı öncekilerden ayıran temel nokta, isyanın rejimin doğrudan 

temellerini hedeflemesidir. İran halkı ve özellikle kadınlar kendilerine dayatılan 

ataerkil faşist dinci yaşam tarzını kabul etmemektedir. 

İran halkının ve özellikle kadınların gerici Molla rejimine karşı 

başkaldırısı, elbette dünya çapında yaşanan ekonomik krizin etkisinden bağımsız 

değildir. İran rejiminin “büyük şeytan” ABD emperyalizmiyle olan derin 

çelişkileri, beraberinde batının ekonomik yaptırımlarına neden olmakta, bu ise 

halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştirmektedir. 

Kimileri tarafından İran rejiminin anti-ABD’ci çizgisi, “direniş ekseni” ve 

anti-emperyalizm olarak propaganda edilse de Molla rejimi hiçbir zaman anti-

emperyalist olmadı. İran rejiminin geçmişte Fransız, günümüzde Rusya ve yakın 

zamanda Çin ile yaptığı milyar dolarlık anlaşmalar, bunun en önemli kanıtıdır. 

Molla rejiminin Rusya ve Çin emperyalist güçleriyle ilişkisi son yıllarda daha da 

artmıştır. Bu durum İran İslam Cumhuriyeti’nin emperyalizmle ilişkisini 

göstermektedir. 



İran molla rejiminin çeşitli ulusal azınlıklardan İran halklarına yönelik 

faşist zulüm, işkence ve katliam politikası, halkın direnişini ve mücadelesini 

durdurmamıştır ve durdurmayacaktır. Direnen, mücadele eden halklar mutlaka 

kazanacaktır. İran halkının mücadelesi gerici faşist molla rejimini tarihin 

çöplüğüne gönderecektir. 

İran'da işçilerin, diğer emekçi kitlelerin, tüm ezilen kesimlerinin ve 

toplumun militan mücadeleleriyle dayanışma içindeyiz. 

 

Yaşasın çeşitli milliyetlerden İran halkının ve kadınlarının mücadelesi! 

Kahrolsun İran İslam Cumhuriyeti rejimi! 

Kahrolsun emperyalizm ve tüm gericiler! 
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Link: https://www.tkpml.com/tkp-ml-ebiran-halkinin-isyanini-

selamliyoruz/?swcfpc=1 
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